






IN DIT NUMMER

CARNAVAL IN BRECHT

CO-CREATIE NIEUWE WIJNEGEMSE WIJK

OORLOGSMUZIEK IN SCHILDE

LOGEREN IN SCHOTENSE BIB

In tegenstelling tot wat burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) beweert, 
zit het dossier van de gemeentelijke sporthal in Schilde helemaal niet 
op het juiste spoor. Dat beweert althans Hans Hanssen (CD&V) die 
samen met tal van sporters nu al jaren wacht op degelijke overdekte 
sportinfrastructuur.

Het ontbreken van de al lang beloofde sporthal leidde begin 2019 
nog tot een heuse betoging van joelende volleybalspelertjes voor 
het gemeentehuis. Nochtans is de gemeente al lang bezig met de 
voorbereidingen van de bouw. Maar die lopen stroef. Met het GO! werd 
door het toenmalige N-VA-CD&V-schepencollege jaren geleden een 
voorwaardelijke overeenkomst tot aankoop gesloten voor een terrein van 
8362 vierkante meter naast het atheneum in de Kasteeldreef voor de prijs 
van 600.000 euro. 

“Het huidige N-VA-Open Vld-bestuur talmde zo lang met 
uitvoeringsplannen dat het GO! in de herfst van 2019 liet weten niet 
meer te willen verkopen”, stelt oppositieraadslid Hans Hanssen (CD&V). 
“De uitdrukkelijk afgesproken termijn van drie jaar sinds afsluiting van 
de aankoopovereenkomst werd namelijk overschreden zonder dat het 
college - zoals contractueel bepaald - een bouwaanvraag had ingediend. 
Het GO! had het recht om de overeenkomst te verbreken en deed dat 
ook.” 
Ook bij het opstellen van de meest recente prioriteitenlijst onder de naam 
Schilde Schittert dichtte het schepencollege de nieuwe sporthal absolute 
prioriteit toe. Sportschepen Pascale Gielen (N-VA) en burgemeester Dirk 
Bauwens laten geen moment onbenut om hun geloof in het welslagen 
van het project te verkondigen. Volgens Hans Hanssen is dat fake news 
want de onderhandelingen slepen maar aan en er is nog lang geen 
zekerheid dat de sporthal er komt. “De sportverenigingen zijn hiervan het 
slachto� er want de oude sporthal van het atheneum is rot versleten”, 
aldus Hanssen. 
Gielen en Bauwens nuanceren de paniekreactie van Hanssen. “We hadden 
recent een gesprek met de directie van het Gemeenschapsonderwijs en 
met Invento, de scholengroep die onder meer het Atheneum in Schilde 
beheert. Dat verliep in een constructieve sfeer”, aldus Dirk Bauwens. “We 
wachten nu op een concreet nieuw voorstel tot verkoop van het bewuste 
terrein. Al behoort het afsluiten van een erfpachtovereenkomst ook tot 
de mogelijkheden. De onderhandelingsmarge is beperkt. Meer dan de 
o�  cieel geschatte 600.000 euro waarde van de grond, mogen wij als 
lokaal bestuur niet bieden.” 
Het hee�  er schijn van dat het GO! vooral gunstige voorwaarden wil 
bedingen om de nieuwe sportzaal aan voordelige tarieven te kunnen 
gebruiken voor haar eigen sportlessen. Dat overwogen zou worden om 
het terrein op de markt te gooien als villagrond, wordt ontkend en zou 
gezien de bestemming in het gewestplan ook niet kunnen.

CD&V BESCHULDIGT MEERDERHEID VAN 
FAKE NEWS IN 

SPORTHALDOSSIER SCHILDE    
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 SCHILDE                                         € 485 000
Gerenoveerd duplex app. met uniek uitzicht. 1e 
verd.: hal met toilet, leefruimte met haard, open 
geïnstalleerde keuken met berging, slpk met 
aanpalende badk., 2e badk. 2e verd.: polyvalente 
ruimte die perfect kan ingericht worden als 2e 
slaapkamer, 3e badk., zonneterras. Autostaanplaats 
inbegrepen.   

UC 1926394 - EPC 315 kWh/m²  
Wg Vg Gvkr Gvv 

 ZOERSEL                                    € 260 000

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

EPC label E  
Vg Wg Gvkr

 SCHOTEN                     € 395 000

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

Vg Wp Gvkr Gv

 SCHILDE                                   € 480 000

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

  SCHOTEN                                       € 549 000

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

Wp Gvkr Gvv

   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 
Verdieping: 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

UC 1335486 - 513 kWh/m² 
WgLK Vg Gvkr Gvv

 ST-ANTONIUS                         VANAF € 257 000                

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

Vg Wg Gvkr Gvv

SINT-JOB – VAN KOEIENSTAL TOT 
REFERENTIE IN RAMEN EN DEUREN   

Drie decennia ramen en deuren maken en plaatsen. Bij Aluma Constructies in de 
Zagerijstraat wordt 2020 een belangrijk jaar. Niet alleen geeft vader en oprichter 
André Meeussen de fakkel door aan zijn kinderen, het bedrijf is drie keer zo groot 
geworden.
Op het bedrijfsterrein in kmo-zone Kloosterveld gaan jaarlijks 2.500 ramen 
en deuren de deur uit. Die komen in zowel particuliere woningen als bedrijven 
terecht. Wie gaat winkelen bij Lidl, een reis boekt bij een TUI-reisbureau of een 
hamburger gaat eten bij Burger King kijkt door de ramen van Aluma Constructies. 
“Ook in de haven zijn we steeds meer actief bij onder meer BASF en DP Worlds”, 
vertelt zoon Lander Meeussen (30) die in 2011 in het bedrijf kwam. “In dat kader 
hebben we ook het VCA-certificaat behaald waarmee we kunnen werken in de 
streng beveiligde chemische sector in de haven.” De ramen hebben zelfs het 
eiland Curaçao bereikt. “Een zaakvoerder in Nederland was zodanig tevreden van 
ons werk dat hij koos voor onze ramen in zijn verblijf op Curaçao. Ze werden per 
container verscheept. Drie dagen lang hebben we hard gewerkt, en dan van het 
tropische weer genoten”, mijmert André Meeussen nog na.

En dan te bedenken dat het dertig jaar geleden allemaal begon in een koeienstal 
van 150 m2 op een weiland in de Haakvenweg in Gooreind. “Na mijn opleiding 
schrijnwerkerij kon ik op mijn zeventiende bij een aluminiumconstructeur aan de 
slag. Ik ben er tien jaar gebleven en heb er alles geleerd. Dan ben ik zelfstandig 
begonnen. Met 2 miljoen Belgische frank (50.000 euro) kocht ik mijn eerste 
machine en een vrachtwagen. Best spannend allemaal”, vertelt André Meeussen 
(58). Dat het dertig jaar later zou uitgroeien tot een referentie in aluminium ramen 
en deuren, met 17 medewerkers, een kantoorgebouw van 850 m2 met magazijn 
van 1.000 m2 annex opslagloods, had hij nooit kunnen vermoeden. Maar hij is er 
best trots op, met reden. Hij geeft nu ook met het volste vertrouwen de fakkel 
door aan zijn dochter Nathalie Meeussen (33) die zich sinds 2009 ontfermt over 
de administratie en boekhouding. Zoon Lander heeft een diploma biochemie 
op zak en zijn gading gevonden in het uittekenen van de producten. “Op mijn 
twaalfde was ik al ramen aan het 
maken en ik heb net als Nathalie 
hier altijd vakantiewerk gedaan”, 
vertelt hij. Vader André wil het 
voortaan wat rustiger aan doen. 
“Het is nu tijd aan de kinderen 
om het bedrijf verder te zetten. Ik 
ben blij dat het een familiebedrijf 
blijft. Ik blijf nog wel actief, maar 
laat geleidelijk los. Met dit nieuwe 
gebouw kunnen ze nog eens dertig 
jaar voort”, blikt hij vol vertrouwen 
vooruit. De toekomst is hiermee 
verzekerd. 
Bezoek Aluma Constructies 
op 4 oktober tijdens de Open 
Bedrijvendag, Zagerijstraat 21, 
Sint-Job-in-’t-Goor,





BRAEMBIB BLIJKT UITSTEKENDE 
JEUGDHERBERG          

Louane, Jason, Marit, Lore, Jan en nog tien andere kinderen van 6 tot 
8 jaar begonnen de krokusvakantie met een nachtje logeren in de 
Braembib. Friedel, Janne en Dominique van het bibliotheek-jeugdteam 
hadden de bedjes opgesteld boven in de jeugdafdeling. Maar voor 
ze met hun knu� els gingen slapen onder de toren van de Sint-
Cordulakerk, werd er nog flink gespeeld en geknutseld. Kunst is niet 
alleen het thema van de jeugdboekenmaand die binnenkort begint, 
maar was ook de rode draad doorheen deze logeerpartij. Hoogtepunt 
was een interactieve voorleessessie, inclusief live muziek en zang van 
de gastvrouwen. Die toverden maandagochtend ook nog een lekker 
ontbijt tevoorschijn met een wafel als verrassing om de dag goed te 
beginnen. Ook buurvrouw en schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-
VA) kwam voor het slapengaan even langs om de kinderen mee in te 
du� elen.





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

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

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

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

van 14 februari t.e.m. 31 maart

De sponsortocht die 700 leerlingen van de Sint-Ludgardisschool in Schilde 
in 2019 ondernamen voor de jaarlijkse vastenactie bracht zoveel op, dat 
HOPE Benefiet er twee kostelijke interactieve speelbusjes mee kon kopen. 
Eén ervan werd zopas ingehuldigd in de pediatrie-afdeling van Algemeen 
Ziekenhuis Monica in Deurne.

“Dat onze kinderen die recordopbrengst van 20.000 euro bij elkaar 
wisten te stappen, had onder meer te maken met hun extra motivatie”, 
vertelt directeur Eddy Smedts. “Lewis, het vierjarig zoontje van de in 
2016 aan kanker overleden HOPE-stichter Rupert Suply zit namelijk 

SINT-LUDGARDISSCHOOL SCHILDE 
SCHENKT SPEELBUSJES AAN 

ZIEKENHUIZEN       

bij ons op school.” 
Met de opbrengst konden twee zogenaamde ‘HOPE on wheels’ worden 
gekocht. “Die houten speeltuigen geven kinderen, zieke, maar ook gezonde 
broertjes en zusjes, afleiding tijdens de lange uren en dagen die ze in het 
kader van hun eigen therapie of tijdens de behandeling van hun mama, 
papa, broertje of zusje ook zelf in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Het 
is uitgerust met computerschermen en educatieve spelletjes, maar ook het 
draaiend stuurwiel is best attractief voor de kleinsten. Zo is het geschikt 
voor een hele brede groep variërend in leeftijd van 3 tot 12 jaar.” 

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



Het voorjaar is hét seizoen waar we reikhalzend 
naar uitkijken. De natuur komt terug tot leven, het 
is langer licht, de eerste aangename temperaturen 
zijn er, de terrasjes lopen vol, onze mentale en 
fysieke energie krijgt een stevige boost. 

FLOWERSNoGIN Spring Edition is een 
alcoholvrije spirit, een ode aan de lente. 
Ontdek de wonderlijke smaak, die start met 
een uitgesproken frisse toets, zoals de eerste 
zonnestralen op je huid, en eindigt met een licht 
bittere afdronk, net zoals ontluikend groen. 
Geniet ervan, zoveel je wil!

Het artwork van de labels werd gemaakt 
door Doortje IJpelaar, die eveneens onze 
FLOWERSNoGIN Limited Edition fl essen met de 
hand beschilderde.

Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in 
‘s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 17 of online 
op fl owersngin.com.

NATUURLIJK BLOEMBINDERS, 
TIJD VOOR EEN REEKS BIJZONDERE GINS

Bij Natuurlijk Bloembinders maken we al 
ruim twee decennia de fraaiste boeketten en 
fl orale arrangementen met het mooiste wat de 
natuur ons biedt. Bloemen, planten, kruiden 
en groen zijn waardevolle basisgrondstoffen 
waarmee we elke dag werken. 

In deze materialen zitten ook heel wat 
verrassende smaken verborgen, met dank 
aan moeder natuur. David Sels van Natuurlijk 
Bloembinders experimenteerde met die 
smaken en dat resulteerde in een reeks 
bijzondere gins die de seizoenen volgen.

SHOP THE BOTTLE ONLINE AT FLOWERSNGIN.COM

LENTE! TIJD VOOR EEN ALCOHOLVRIJE 

FLOWERS     oGIN

Voor een complete 
ervaring van onze 

alcoholvrije spirit, 
FLOWERSNoGIN, 
kan u langskomen 
tijdens 
de Lente-Zomer 
Opendeurdagen 
van Natuurlijk 
bloembinders op 
13, 14 & 15 maart 
2020. Laat ons 
u inspireren voor 

frisse mocktails waar 
iedereen van kan 

genieten! 
Uiteraard kunnen de 

Winter Edition en Summer 
Edition gins in de reeks ook 

geproefd worden.

FLOWERSNoGIN 
TASTING: 13-14-15 MAART

10% KORTING
Knip deze bon uit en ontvang 10% korting 
op uw aankoop van FLOWERSNGIN 
bij Natuurlijk Bloembinders, 
Wijnegemsteenweg 17, ‘s-Gravenwezel.

Niet geldig op Limited Edition fl essen. Niet cumuleerbaar 
met andere kortingen. Geldig t.e.m. 30/04/2020.





LEERLINGEN BURGEMEESTER 
MARNIXSCHOOL TONEN ZICH 
VOLLEERDE BOOMPLANTERS          

Het park van Schoten telt sinds kort 150 bomen meer. Leerlingen 
van de Burgemeester Marnixschool kwamen vrijwilligers van de 
Bosgroep Antwerpen Noord assisteren bij de aanplantingen.

Vorig jaar weerklonken ongeruste reacties bij buurtbewoners toen 
een aannemer plots bomen kwam kappen in het gemeentepark. Wel 
393 exemplaren gingen er voor de bijl. “Het was een bewuste actie 
om ons park voldoende gezond 
te houden en om voor meer 
biodiversiteit te zorgen”, stelt 
schepen van Leefmilieu Walter 
Brat (N-VA) iedereen nogmaals 
gerust. 

Onlangs was het tijd om nieuwe 
boompjes aan te planten. 
“Onze leerlingen komen wat 
graag helpen want onze school 
houdt van de natuur. We zijn 
er gelukkig door omgeven en 
proberen ook onze speelplaats 
zo groen mogelijk in te richten”, 
zegt leerkracht Nele Deneudt. 





STOCK 2000
STELT VAN 14 TOT 22 MAART 
TUINCOLLECTIE 2020 VOOR

TIJDENS DEZE DAGEN
GENIET U VAN

EEN KORTING OP
DE TUINMEUBELEN

STOCK 2000
Bevrijdingslaan 23
2960 Sint Lenaarts

03 313 64 64

De rode zaal van de Bloemendaalschool liep aardig vol voor de tweede 
smartphonequiz van Chiro Bloemendaal in Schoten. Liefst 26 ploegen 
meldden zich aan voor deze quiz waarbij de deelnemers – in tegenstelling 
tot wat gebruikelijk is tijdens quizzen – voluit hun smartphone mochten 
gebruiken. 

“We vonden het wel eens een uitdaging om op die manier een quiz in 
elkaar te knutselen,” aldus Jan Deceunynck, die samen met echtgenote 
Ann Demeuter en zoon Nathan ook dit jaar de quiz in elkaar had gestoken. 
“De smartphone is niet meer weg te denken, dus waarom niet proberen 
dat schermpje ook een plek te geven tijdens een quizavond?”

JONGE GENERATIE WEET WEL RAAD 
MET VRAGEN VAN SMARTPHONEQUIZ 

CHIRO BLOEMENDAAL       

Na de eerste geslaagde editie van vorig jaar, sloeg het concept dit jaar 
nog meer aan. “Niet in het minst aan bij de jonge smartphonegeneratie, 
want 30’ers, 20’ers en zelfs 10’ers hebben meer dan gemiddeld de weg 
gevonden naar onze quiz”, stelt quizmaster Jan Deceunynck tevreden 
vast.
Het resultaat was een even spannende als hectische avond, waarbij de 
deelnemers de hele tijd over hun kleine schermpje gebogen zaten om te 
zoeken naar o.a. lokale handelszaken, locaties van Europese toeristische 
trekpleisters en vertalingen van wereldvermaarde citaten. 

De eindoverwinning ging naar team ‘Verbond Antwerpen’, een ploeg 
van oud-Chiroleiding uit de Antwerpse regio. De teams ‘ET Smartphone 
home’ en ‘Zus en zo’ volgden op de respectievelijk tweede en derde 
plaats. Noteer maar al in de agenda van je smartphone dat er wellicht 
een derde editie volgt in 2021.

GRONDWERKEN

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

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

Gezocht: Volkswagen T1 of T2 
voor ½ dag (trouw) op 6/6/2020 
van gemeentehuis naar kerk in 
Schoten met/zonder chauffeur 
p.o.t.k. tel 0486.57.73.42  E11

Te koop: stacaravan 6 pers., 
Pannedak 2 slpk, douche 
met of zonder inboedel, 
zeer proper staanplaats aan 
caravan voor auto gans de 
dag zon tel 0496.17.11.35  E12

ZOEKERTJES







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

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

AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAAL POORTEN

MEER DAN 20 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING, TERRASOVERKAPPINGEN, ROLLUIKEN EN RAAMDECORATIE

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

RENSON DAYS
VR 13 & ZA 15 & ZO 15 MAART ‘20

GENIET NOG VAN ONZE VERLENGDE  
BATIBOUWVOORWAARDEN

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING, TERRASOVERKAPPINGEN, ROLLUIKEN EN RAAMDECORATIE

RENSON DAYS
VR 13 & ZA 15 & ZO 15 MAART ‘20

GENIET VAN ONZE VERLENGDE
BATIBOUWVOORWAARDEN

MEER DAN 25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK



Turnhoutsebaan 158-162 • 2970 Schilde • Tel 03/383 00 48 

www.vrelust.be • info@vrelust.be • Facebook.com/stafvrelust  

Staf Vrelust, een team technici met competence & drive.

 STAF   VRELUST

bij

Bose
Je wilt draadloze muziek, maar ziet door het bos de bomen niet 
meer? Hoe tover je uit je smartphone mooie klanken en niet 
enkel dat schamele geluid? Of hoe kan je eenvoudig je ganse 
woning voorzien van muziek? 

Lifestyle - Home-cinema systemen

De Lifestyle 600 & 650 
lost al je verwachtingen 
in met de mooie 
vormgeving en het 
krachtige geluid uit de 
Jewell Cube speakers. 

B E S P A A R  T O T  €  1 5 0 *

Smart Soundbar +  
basmodule

* Zie voorwaarden in de winkel

N I E U W

Het breedste geluid 
uit een smartspeaker

Bose Home Speaker 500

Wij maken je graag wegwijs 
in de “nieuwe wereld” van 
muziek-beluisteren.

Kom langs en vraag achter 
onze Bose-folder.

Wireless Bluetooth
SoundLink speakers

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

TE HUUR: 
charmevilla in de Provence van 

particulier, privé zwembad, 
huisd. toeg., in mooie olijfboomg.

Vrij vanaf paasvakantie.

0497.28.33.03

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

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

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

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

ZOEKERTJES

SCHILDE 
OVERWEEGT

 EENRICHTINGS-
VERKEER 

IN OUDEBAAN  

De gemeente Schilde wil wat 
doen aan de toegenomen 
verkeersdrukte in de Oudebaan en 
meer bepaald op het gevaarlijke 
kruispunt met de Molenstraat. 
“We denken aan de invoering van 
eenrichtingsverkeer tussen de 
Wisselstraat en de Molenstraat 
met toegelaten rijrichting naar de 
Molenstraat toe”, aldus schepen 
van Mobiliteit Olivier Verhulst 
(Open Vld). “Helpt dat niet, dan 
kunnen we bijkomend mogelijk 
nog een fietsstraat invoeren 
op datzelfde gedeelte van de 
Oudebaan.” 
De gemeente houdt bij de 
bewoners van genoemde straten 
momenteel een bevraging over 
deze maatregelen. Afhankelijk 
van de resultaten wil men een en 
ander zo snel mogelijk bij wijze van 
proef invoeren. Bewoners kunnen 
tot eind februari hun mening te 
kennen geven. 

Telenet Center



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

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

ZOEKERTJES

Zomaar eventjes een Mozartconcert in de klas krijgen. Dat geluk overviel 
de kleuters van GO! Daltonschool in ‘t Groen. Twee muzikale prinsessen, 
aka pianovirtuoses kwamen op bezoek. De kleuters kregen van hen ook 
‘Het Grote Muziek Spel’ waarmee ze al spelend muzieknoten leren.

Eigenlijk was het een virtuoos bezoekje van de buren. Sinds een halfjaar 
woont Nina Smeets, een van de twee muzikale prinsessen, naast de 
school. Zij is elf maanden geleden zelf mama geworden van Matteo en is 
de dochter van Eliane Rodrigues, de andere muzikale prinses. Sommigen 
herkennen Eliane misschien nog als coach van Eén- en Klara-presentator 
Thomas Vanderveken in het programma ‘Thomas Speelt het Hard’.

BRECHT – MUZIKALE PRINSESSEN 
VERRASSEN KLEUTERS DALTONSCHOOL 

®

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

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
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- stimuleert vitamine D productie

IRTRAINER
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ONTDEK ONZE
NIEUWE PRODUCTEN

CELEBRATING HEALTH
LIFESTYLE CHANGE

eerste 50 inschrijvingen - tem 30/3

YOUR HEALTH, YOUR BODY
MAAK NU JE AFSPRAAK!

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

   
   MEUBELMAKERIJ, MAATWERK,
   DRESSINGS, KEUKENS, ...

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



  RUIM 50 KLEUTERS 
BELOVEN EEUWIG LIEF 
TE ZIJN VOOR ELKAAR            

Liefst 52 kleuters van basisschool 
De Brug in Sint-Job hebben 
elkaar woensdagochtend 
eeuwige vriendschap beloofd 
voor burgemeester Sven 
Deckers (N-VA). Ze kwamen er 
allemaal netjes gekleed samen 
in de trouwzaal van het oud-
gemeentehuis. De burgemeester 
kreeg van de kinderen een 
‘portret’ voor in zijn kantoor. “Ze 
vinden dat in het kantoor van de 
burgemeester ook zijn portret 
moet hangen, naast die van de 
koning en koningin. Want die 
wonen hier toch niet”, wist juf 
Stefanie in naam van de kleuters 
te vertellen. Daarna trokken de 
kleuters terug naar school waar 
hen een groot feest te wachten 
stond.

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

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

www.zetelgarnierderij-kempenaers.be

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

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

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

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

Het werd een speciaal fotosalon 
voor Fotoclub Obscura uit 
Zoersel, want de vereniging 
bestaat in 2020 45 jaar. Het 
fotosalon, dat van vrijdag 17 
tot en met zondag 19 januari 
doorging in cc ’t Zonneputteke, 
is de jaarlijkse afspraak met het 
ruime publiek om een aantal 
werken van de leden tentoon te 
stellen. Naast afgedrukte foto’s 
met uiteenlopende onderwerpen, 
waren er ook digitale projecties te 

zien. Via een bijhorende QR-code 
konden bezoekers meer informatie 
over de werken opvragen. 

Obscura verzorgt doorheen het jaar 
verschillende lessen en workshops 
rond fotografie, voor iedereen 
toegankelijk. De club organiseert 
ook wekelijkse samenkomsten voor 
de zowat zestig leden, waarbij hun 
foto’s besproken worden. Omdat 
de hobbyclub een passie voor 
fotografie en samenwerken in een 

CLUB HEEFT AL 45 JAAR 
PASSIE VOOR FOTOGRAFIE 

TE KOOP : SCOOTMOBIEL
Vermeiren, niet gebruikt wegens 

lichamelijke achteruitgang

03 644 21 59

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

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

positieve sfeer belangrijk vindt, zijn 
clubwedstrijden al meer dan 25 jaar 
verbannen. 

Fotoclub Obscura ontstond in 
1975. 45 jaar later zijn twee van de 
oprichters nog steeds actief: ere-
voorzitter Jef de Beuckeleer, die 
vanaf de start het voorzitterschap 
op zich nam, en huidig voorzitter 
Paul De Houwer, die al meer dan 25 
jaar zorgt voor het wel en wee van 
de club.





OPENDEUR WEEKENDS
20-21-22 & 27-28-29 maart

telkens van 10.00 - 18.00

  
  MET EEN HAPJE 
  EN EEN DRANKJE
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S

OUTDOOR
LIVING
ACTIE

10% korting
(tot eind april)

GRATIS
MOTORACTIE
(voorwaarden in de winkel)

MARCSTOR ZONWERING

Toonzaal + parking
Eikenlei 83A - 2960 Sint-Job

0479 97 27 71
info@marcstor.be  www.marcstor.be

OUTDOOR LIVING - ZONWERING - ROLLUIKEN - SCREENS
Vergroot uw leefruimte met MARCSTOR

In de Braembib werden de laureaten van de Junior Journalistwedstrijd 
2020 in de bloemetjes gezet door Davidsfonds Schoten in aanwezigheid 
van Schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA). Pascale Pérard en 
Magda Segers introduceerden de laureaten en hun verhaal bij de talrijke 
aanwezigen. 

In reeks 1 ging de eerste prijs naar Kaat De Maeyer. Maud Geboers en 
Mathijs Wouters deelden de tweede plaats. In de reeks 12- tot 14-jarigen 
werd Nico Van Brusselt derde en Kirsten Moens tweede. Stan Van de 
Vijvere kaapte de eerste plaats weg. Kaat en Stan kunnen de hele klas 
laten delen in hun overwinning: zij mogen hun klasgenoten trakteren met 
een taart van Bakker Dellafaille.

Saartje Kluijtmans (winnares 2019), Amélie Van Bocxlaer en Lena 
Colémont blonken uit als pioniers in reeks 3. 
Als toemaatje bracht de Schotense vertelkunstenaar Wim Goedemé ‘Het 

TAART EN VEEL LOF VOOR BEKROONDE 
JUNIORJOURNALISTEN       

Mirakel van Borgerhout’, een mysterieus verhaal bij het thema van deze 
wedstrijd: Buren. De boeiende, ontroerende, spannende verhalen van alle 
laureaten kun je nalezen in de Braembib.
Nog meer literatuur op dinsdag 21 april met een lezing over het werk van 
Willem Elsschot. Meer info op www.davidsfonds.be/schoten

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

TTe huur: gemeubelde ruimte 
van +/- 15m2 achter kapsalon 
te Wijnegem, zeer goed 
geschikt voor opstart van 
nagelstudio, pracht ligging! 
Voor info: 0499.216.457  Z62

COSTA DEL SOL / Benalmadena 
Pueblo Te huur : luxe app. 
max 4 pers. fantastische 
enrustige ligging, groot terras 
met prachtig zeezicht ! snelle 
wifi Inl :www.spanje18.weebly.
com 0476 61 72 97  Z63

Te huur: app. 4p, 1ste lijn te 
Orihuela-Costa (C. Blanca) 
met am. kkn, 2 slpk, douche, 
badk, terras, Wifi, TV-Vl, airco, 
nabij Boulevard, supermarkt, 
shoppingcenter, wandelweg 
langs zee, vrij maar en april, 
juli – augustus, december 
te bevr. 0497.35.08.67  Z64

ZOEKERTJES







BRECHT – NEKKEN GERECHTSKOSTEN 
NMBS ALSNOG DE VOLKSTUINTJES?           

Er is dringend nood aan duidelijkheid over de toekomst van de 
Volkstuintjes langs de hsl. Al vier tuinders hebben afgehaakt 
vanwege de onzekere situatie. Oprichter Bernard Somville blij�  erin 
geloven en hee�  een crowdfunding opgestart.

Donkere wolken pakken zich samen boven de Volkstuintjes. Op een 
gevraagde samenkomst komen slechts enkele tuinders. Het is wel 
stormweer en het regent pijpenstelen, maar toch. Is het een teken 
aan de wand? “Al drie tuinders hebben afgehaakt omdat we nog 
steeds geen huurcontract met de NMBS hebben kunnen tekenen”, 

stelt Somville. Dan wandelt tuinder Stan (72) uit Gooreind binnen. Hij 
stopt ook na vier jaar. “Deels omwille van de onzekerheid”, gee�  hij 
toe. “Ik ben bang dat de NMBS met onze voeten speelt. Daarnaast 
beginnen de verplaatsingen wat te wegen.”.  “We hebben dit geld 
niet, daarom ben ik met een crowdfunding gestart. Via Facebook 
kreeg ik al heel wat steunbetuigingen en het aanbod van inwoners 
om te steunen”, blij�  Somville hoopvol. Er druppelt wel wat geld 
binnen, maar lang niet voldoende om de kosten te betalen. 

Als het weer opklaart neemt Somville de hark opnieuw op. “Ik blijf de 
tuintjes proper houden. NMBS wil ook inzicht in de properheid van 
de tuintjes en tuinhuisjes, dat is normaal.” Maar het is ook Somvilles 
lange leven, dat tuinieren. Meer dan de hel�  van zijn tijd besteedt 
hij in de volkstuintjes. “We hebben hier vijf jaar rustig en gezellig bij 
elkaar kunnen tuinieren. Ik hoop dat dit nog lang zo kan blijven. We 
hebben hier een mooi stukje Brecht opgebouwd. We hebben vorig 
jaar met het geld van de vorige crowdfunding nog een waterput 
laten boren. Hopelijk is dat allemaal niet voor niets geweest. Het is 
hoog tijd dat er duidelijkheid komt en de rust hier kan terugkeren”, 
benadrukt Somville nog.

Crowdfunding op https://getfunded.nl/

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 
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Te koop: 4 Toyotawielen met 
banden P245/70R17  1085 
m + s, zes gaten, prima 
staat, prijs overeen te komen 
tel 0495.52.54.53  R13

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

ASTRIA OBOE VERTAALT GROOT SPROOKJESBOEK VAN GODFRIED BOMANS 

ZOEKERTJES

Het trio Astria Oboe greep de verhalen uit het Groot Sprookjesboek van 
Godfried Bomans aan om een klassiek concert voor kinderen rond te 
bouwen. Eric Speller, Dimitri Mestdag en Yf Bourry, dit keer versterkt door 
David Desimpelaere (contrabas) en Erik Desimpelaere (piano), waren er 
onlangs mee te gast in het Kasteel van Schoten, op uitnodiging van het 
Cultuurcentrum. 
‘Geloof mij maar niet’, zo stond op de a�  che als titel. En geloof ons toch 
maar dat het boeiend en mooi was, voor jong én oud. De verhalen uit 
het ‘Groot Sprookjesboek’ van Godfried Bomans staan bol van gevatte 
beelden en karakteristieke personages die uitstekend passen bij 
een beeldende muzikale taal. Denk hierbij aan kabouters, domme en 
verstandige koningen, mooie prinsessen, een guitige nar,…  Die tekst werd 
door Erik Desimpelaere prachtig vertaald tot een muzikale vertelling.  
De kinderen luisterden braaf maar omdat de sprookjes van Bomans 
uit verschillende lagen bestaan waren ook de ouders best geboeid. Na 
de voorstelling was er nog een sapje of chocomelk voor de kindjes. Op 
12 maart is Stef Kamil Carlens te gast in de kerk van Koningshof, maar 

dat concert is al uitverkocht. Voor “The Party preekt de passie” of De 
Mattheuspassie van Bach in pocketformaat op zondag 15 maart ( 14u en 
17u,)  in de Sint-Cordulakerk zijn nog wel tickets te koop. www.ccschoten.be.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Vanderstraeten Johan 

Bestel tijdig dan is uw hout 
droog tegen komende winter.

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet 
Tel: 052 22 56 43
       052 22 53 81

www.vdstraeten.be
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN  / 03 658 47 20

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1 11/02/2020   11:18

 MENU
Soep

Preisoep met gerookte zalmsnippers
Of

Heldere rundsconsommé met fijne groenten

Hoofdgerecht
Steak met saus naar keuze, frietjes en een slaatje

Of
Vispannetje op Oostendse wijze met pommes duchesse

Dessert
Chocolademousse van Belgische pure chocolade

Elke woensdagavond: steak met verse frietjes aan 15,90 €
Elke donderdagavond: spareribs à volonté aan 15,90 €

Wees welkom !

BON
MET 2 UIT ETEN VOOR 

DE PRIJS VAN 1
39E VOOR 2 PERSONEN

KEUZE UIT BIJGEVOEGD DRIEGANGENMENU
Reserveren met vermelding van actie is verplicht -  

de plaatsen zijn beperkt. Bon geldig op woensdag en 
donderdag (middag en avond), vrijdag en zaterdag (middag). 

Actie geldig vanaf woensdag 11/03/2020 tot en met 
zaterdag 25/04/2020. (uitgezonderd: 15, 16, 17 en 18 april)
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of bons. 

Originele bon invullen en  meebrengen.
NAAM: ...................................................................................................
EMAIL:. ..................................................................................................

FLEXI’s gezocht voor keuken

OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U - 14U30 EN VANAF 17U  ZONDAG VANAF 10U



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

Te huur te Deurne: beneden-
verdieping 55m2, in te rich-
ten als winkel, magazijn, bu-
reel, showroom..., afsluitbaar 
met automatische rolluiken, 
niet als woonst mogelijk, Jos 
Scheurweghstraat 60, onmid-
dellijk beschikbaar, 400 euro/
mnd tel 0495.23.78.01  Z111

KLEINE 
KUNSTPAUZE

ZOEKERTJES

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

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

Onder de titel “Take 5”, een 
Engelstalige uitdrukking om 
aan te duiden dat men toe is 
aan een kleine pauze, brengen 
vijf docenten van de Academie 
van Arendonk hun werk in 
dialoog met elkaar. Dat doen 
ze elk weekend in cultuurhuis 
De Bijl in Zoersel, nog tot 
en met zondag 22 maart. 
Nostalgische, licht ironische 
schilderijen met taferelen 
van huisraad gaan er hand in 
hand met bijvoorbeeld strak 
afgebakende kleurvakken of 
keramische objecten. 

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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



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



Na een halve eeuw verandert de bekende vrouwenvereniging van naam: 
zeg niet langer KVLV maar FERM.  In Brecht kregen de 132 leden de nieuwe 
naam gepresenteerd op een deurmat.
“De nieuwe naam bundelt alle gezinsondersteunende diensten zoals 
Landelijke Thuishulp, Landelijke Kinderopvang en Puuur Huishoudhulp. 
Voortaan zijn ze één krachtig netwerk met een nieuw verhaal. Ferm komt 
tegemoet aan wat vrouwen vandaag vooral willen: meer balans in het 
leven, minder zorgen en meer vrije tijd”, verduidelijkt May Meyvis van het 
Brechtse kernteam. “De nieuwe naam verwijst ook naar meer diversiteit 
in de vereniging. Met Ferm willen wij ook een nieuw publiek aantrekken 
met een modern imago en een aantrekkelijk programma.” Ferm koos ook 
niet zomaar voor deurmatten. “Ze nodigen uit om buiten te komen en mee 

BRECHT –  VROUWENVERENIGING 
HEET ALLE VROUWEN VAN BRECHT 

‘FERM WELKOM’        

te genieten van het aanbod van Ferm, maar staan ook symbool voor de 
vele diensten van Ferm aan huis die zorg uit handen nemen”, weet Meyvis. 
In Brecht bestaat de vrouwenbeweging al sinds 1914. Marieke Goossens 
(bijna 94) is vandaag het oudste lid. Zij was heel erg blij met de nieuwe 
deurmat.

SPIJT VAN JE TATTOO?
Verwijdering van tattoos
aan betaalbare prijzen

0475 389 505

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

Te huur: appartement 1ste verd. 
Zamenhofl aan 8 te Schoten, 
living, 3 slpk (rolluiken), wc, 
badkamer (inloopdouche), 
geïnstalleerde kkn, overal 
laminaat (behalve kkn, badk, 
wc) huur 775/mnd + 100 
euro provisie gemene lasten, 
beschikb vanaf 1 april, geen 
rokers, tel 0471.81.60.89 of 
(na 11u) 03.651.32.71  E1

Gezocht Nanny: 3d/week (vrij 
in te vullen), voor onze zoon 
v 10 mnd & kleiner verdere 
huishoudelijke taken  te 
bespr. (bv koken), Ndl talig, 
omgeving Schoten, Koningshof 
tel 0476.97.86.61  E2

Knokke Heist Aanbieding! 
Vakantieverhuur luxe studio op 
de zeedijk van Heist voor het 
sportstrand, heel de maand 
juni 750 euro (30/05 – 28/06), 
met grote garage inbegrepen! 
Inl 0476.61.72.97 E3

ZOEKERTJES





1000E DEELNEMER AAN MOBIT 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

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

ZOEKERTJES
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, 

Miriam Van Beek (60) is al de duizendste gebruiker van Mobit, waarmee 
de gemeente sinds mei vorig jaar honderd fietsen aanbiedt voor gebruik 
tegen een kleine kostprijs. Ze staan verspreid over zeventien ‘dropzones’ 
in de gemeente. 
Wouter Rombouts kondigde een flinke uitbreiding van het aantal dropzones 
aan. “Er komen er elf bij, onder meer aan het rondpunt van de Kasteeldreef, 
het wijklokaal aan de Schijnparklaan en aan tennisclub Gym”, aldus de 
schepen. “Maar we willen meteen ook wat doen aan het soms slordige 
straatbeeld die achtergelaten fietsen veroorzaken vooral in de buitenwijken. 
Dat gebeurde omdat de extra-kostprijs om je fiets niet naar een dropzone 
te brengen, in zowat heel Schoten beperkt bleef tot 0,45 euro. We trekken 
dat tarief nu op tot 5 euro voor alle straten buiten het centrumgebied zoals 
de wijken Koningshof en Schotenhof. We hopen dat onder meer jongeren 
de geringe inspanning van het correct terugplaatsen van de fiets zich nu 
wel zullen getroosten.” 

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

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

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be





Maart is de lentemaand en dan begint het bij elke rechtgeaarde 
tuinliefhebber te kriebelen bij al dat ontluikend plantengeweld. In de 
tuinen komt het leven weer op gang met prachtig ontluikende bloesems, 
krokussen, sleutelbloemen en tulpen.
Net zoals de voorbije jaren heeft,  bij het begin van de lente, in de 
Oranjerietuin van het domein Vordenstein 
te Schoten de vroegste lentebeurs van 
het land plaats. 

Op Lentebloeiers op Vordenstein vindt 
u immers gespecialiseerde kwekers 
en liefhebbers die u de beste en 
zeldzaamste planten aanbieden. De 
nieuwste voorjaarsbloeiende heesters, 
bol- en knolgewassen, rotsplanten, de 
nieuwste vaste planten en clematis 
evenals fruitbomen, kleinfruit en 

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

Te huur: 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

LENTEBLOEIERS OP VORDENSTEIN 

ZOEKERTJES

groentezaden worden u aangeboden door ervaren specialisten die 
u meteen inwijden met tips over de verzorging van deze kleinoden. 
Indien u zich via tuinpunt online heeft aangemeld, ontvangt u de 
deelnemerslijst en bijzonder aanbod in de week voor het evenement.

Dit jaar zullen verschillende 
standhouders hun aanbod en kunde 
extra in de kijker plaatsen meer hierover 
op www.tuinpunt.be. Lentebloeiers op 
Vordenstein is een samenwerking van 
tuinpunt vzw en het Agentschap voor 
Natuur en Bos.
 
Lentebloeiers op Vordenstein op 
zondag 22 maart van 10 tot 17 uur in 
de Oranjerietuin van Vordenstein in 
Schoten (Ingang via parking Kopstraat).

VOOR AL UW COMMUNIE-EN 
FEESTDRUKWERK

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

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

✁

Lucas

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

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

LENTEFEEST
L

S

10 MEI 2020

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

9
PHILLIPE

10 MEI 2020

10 MEI 202010 MEI 2020 LEVER JE 
EIGEN FOTO 
AAN EN WIJ 
MAKEN HET 
ONTWERP

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



Thomas Koreman

Dirk Cuyt

Mon Glazemakers

Locatie: t Gasthuis - Kapel
‚

2110 WijnegemTurnhoutsebaan 199

Alle dagen van 13u. tot 20u.
 13 tot 18 maart 

Kunstenaars
Stellen tentoon3 

transformeren

Creativiteit 

spelen

vastzetten

Indrukken 

verbeelding 

realiteit
kansen 

zien

denken 

doen

laten spelen
... en vastzetten

Indrukken 

Creativiteit 
transformeert 

verbeelding in realiteit

Nieuwe kansen 
zien

denken 
en... doen

*

*

*

OLIEVERF 
AQUAREL
PASTEL
ACRYL
FOTOBEWERKING 

SCHILDE 
VERLIEST HAAR 

ENGELSE 
’ROUNDABOUT’   

De Cirkellaan is het enige 
rondpunt in Europa waarop 
je met de klok mee moet 
rondrijden. Eventjes toch nog 
want de gemeente Schilde 
gaat dit curiosum aanpakken 
en de rijrichting omkeren.

Schildenaren zijn het natuurlijk 
gewend, maar eigenlijk is het 
best ongewoon. Een rondpunt 
waar liefst acht straten 
op uitkomen, maar waar 
verkeersborden de naderende 
chau� eurs toch verplichten om 
links op te rijden. 

“Dat zie je buiten deze plek in 
onze wijk Steynhoeve alleen 
in Groot-Brittannië, waar ze 
overal links rijden”, lacht Olivier 
Verhulst  (Open Vld), schepen 
van Mobiliteit. “Het is historisch 
zo gegroeid. Ooit was dit één groot bosgebied. En in het midden van dat rondpunt, of de cirkel zo je wil, hee�  altijd een huis gestaan dat 

door de boswachters gebruikt werd. Er liepen vanuit verschillende 
delen van het bos paden naar dat huis. Met de verkaveling van de 
wijk Steynhoeve werden die paden één na één verhard en nog steeds 
verbonden door die cirkelvormige straat. Er staan trouwens nog altijd 
een huis het midden.”

De Schildenaren krijgen nog even de tijd om van hun fameus 
rondpunt te genieten. De voorbereidende werken starten pas in 
september en de eigenlijke heraanleg is voorzien in het voorjaar van 
2021. De gemeente investeert 2,7 miljoen, al krijgt ze veel subsidies 
van Pidpa en andere overheden. Naast de Cirkellaan gaan meteen 
ook De Singel, Den Aard en Baron Delbekelaan op de schop. Ook daar 
zijn een nieuw wegdek en riolering voorzien.

 





LEERLINGEN HEILIGE FAMILIE TROUWE DEELNEMERS AAN 
DIKKETRUIENDAG
Elk jaar is er via Dikketruiendag in februari aandacht voor het klimaat. Door de verwarming 

een graadje lager te zetten en een dikke trui aan te trekken, kan iedereen op een eenvoudige 
manier energie besparen en de CO2 uitstoot verminderen. 

“Wij doen elk jaar mee met deze actie die sinds 2005 georganiseerd wordt”, aldus directeur 
Dominique Bombey van de vrije basisschool Heilige Familie in Schoten. “Energie besparen 
moet eigenlijk elke dag, maar vandaag een beetje extra aandacht hiervoor. Onze kinderen 
hadden dus een dikke trui aan en waren blij hieraan mee te kunnen werken.”

RODE KRUIS SCHOTEN 
DANKT BLOEDGEVERS EN 
MEDEWERKERS
Rode Kruis Schoten hield in feestzaal 
Gambrinus een dankdag voor alle 
medewerkers van de trimestriële 
bloedcollecte. Marc Verloy en Mia Ketels 
hadden bij die gelegenheid ook een 
diploma voor de jubilarissen-bloedgevers. 
Recordhouder in dit gezelschap was 
Marcel Segers. Hij kwam al 150 keer bloed 
geven. Volgende collecte staat gepland op 
31 maart in De Kaekelaar

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN       

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

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat va
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Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f
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WINNAAR EINDEJAARSACTIE 
WINKELCENTRUM SCHOTEN

De onschuldige hand van Schepen van Lokale Economie Véronique d’ 
Exelle trok Louis Vanoppen uit de Paalstraat als hoofdwinnaar van de 
Eindejaarsactie van Winkelcentrum Schoten. Hij wint zo maar eventjes 
1000 euro aan aankoopbons van het Winkelcentrum. Louis kwam zijn prijs 
in ontvangst nemen tijdens de receptie naar aanleiding van het 35-jarige 
bestaan van Schoenwinkel Scalini in de Paalstraat. Toevallig had Louis 
jarenlang een pralinezaak over… Scalini. De overige winnaars wonnen een 
goodiebag en werden persoonlijk verwittigd. Proficiat.
Geschenkbons van het Winkelcentrum kunnen overigens aangekocht 
worden bij Made 4 You, Optiek Van Ranst & Bode van Schoten. 

EN ANDERE PLAATSEN

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

Snoeien van 

hagen en bomen 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16 

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

ZATERDAG
21 MAART

2 0 2 0

KOOP BEWUST.
BIJ ONDERNEMERS

VAN HIER.

#winkelhier winkelhierdag.be

Ook in Schoten



Ze had al zeventig medailles op haar kamer, maar zopas kon Astrid 
Van Breedam uit Schoten aan haar collectie een wel heel bijzonder 
exemplaar toevoegen: de gouden plak van Belgisch kampioene in 
de cross of het veldlopen. “Met dank aan mijn trainers Leo Onsia en 
Diana Wuyts van Schilde Atletiek Club en zonder doping van mijn 
mama-apotheker”, aldus de snelste dertienjarige van het land.

Dat Astrid een groot talent is, was eerder al gebleken tijdens de 
jaarlijkse scholencross van de gemeente Schoten. Ze won alle edities 
waaraan ze tot dusver deelnam, eerst als leerling van Campus Kajee 
en de jongste jaren als vertegenwoordiger van het GIB in Brasschaat, 
waar ze nu in het tweede jaar zit. 

“De leukste editie was die keer toen we allebei in onze reeks als eerste 
finishten”, herinnert Astrids papa Filip Van Breedam zich. “Astrid bij 
haar lee� ijdsgenoten en ik bij de mama’s en de papa’s. Astrid en ik 
beleven samen veel plezier aan het lopen. Ik merk ook dat dat plezier 
haar grote drive is. Voorlopig ben ik nog iets sneller. Op straat toch. 
Als het bergop gaat en het parcours ligt er slijkerig bij, zou ik haar nu 
al niet meer kunnen volgen.”

Filip hee�  het over het zopas gelopen Belgisch Kampioenschap 
veldlopen in het park van Laken.  Daar finishte zijn dochter in de reeks 
cadetten met ruime voorsprong als eerste in een tijd van 9 minuten 
54 seconden of een gemiddelde snelheid van ruim 15 km per uur. Na 
zeges op de Antwerpse en Vlaamse kampioenschappen was dit ruim 
voldoende voor een allereerste nationale titel.

SCHOTENSE ASTRID VAN BREEDAM (13) 
LOOPT NAAR BELGISCHE TITEL IN 

PARK VAN LAKEN       

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Te huur: app. 4p, 1ste lijn te 
Orihuela-Costa (C. Blanca) 
met am. kkn, 2 slpk, douche, 
badk, terras, Wifi , TV-Vl, airco, 
nabij Boulevard, supermarkt, 
shoppingcenter, wandelweg 
langs zee, vrij maar en april, 
juli – augustus, december 
te bevr. 0497.35.08.67  Z64

Knokke Heist  te huur : 
prachtige studio op de zeedijk 
van Heist voor 2P. front. 
zeezicht.  Wifi , Tv , garage 
mog. info: luxestudioknokke.
be   0476 61 72 97  Z65

Alle renovatiewerken: 
schilderwerken, behangen, 
laminaat, parket, gyproc, 
loodgieterij, gratis offerte, 
werken 8.5 euro/u gsm 
0484.282.857 (particulier)  Z66

Gezocht: vriendelijke ervaren 
huishoudster uit omgeving 
Schoten, voor gezin met 2 
kinderen en 2 hondjes in 
uit Schoten. 4 dagen per 

ZOEKERTJES
week; licht huishoudelijk 
werk (opruimen, strijken, 
hondjes uitlaten en kinderen 
ophalen/brengen). Belgische 
nationaliteit, NL sprekend, 
rijbewijs, geen dienstencheques. 
sms 0475.362.991  Z45

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





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

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

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

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

GEMEENTE SCHOTEN TOVERT SAAIE WEIDE OM TOT NATUUR- EN WATERPARK

ZOEKERTJES

De gemeente Schoten hee�  acht hectare weidegrond aangekocht 
naast de E10-plas. “ We gaan hier niet boeren, maar een plek voor 
ontspanning in een natuurlijk kader inrichten”, aldus schepen van 
Patrimonium Paul De Swaef (N-VA).

De weiden in kwestie liggen tussen de E10-plas en de Jachtwachtersdreef 
vlakbij de grens met Brasschaat en Sint-Job-in’t-Goor. De gemeente had 
al langer interesse om het te verwerven. Omdat het terrein verdeeld was 
over acht verschillende eigenaars, sleepten de gesprekken daarover 
langer aan dan verwacht. De aankoop voor het bedrag van 554.000 euro 
werd zopas dan toch goedgekeurd door de gemeenteraad. De akte kan 
eerstdaags verleden worden. 

“Dit is een mooi stukje vallei van de Laarsebeek met bestemming weiland 
en overstromingsgebied. Toch kunnen we hier zowel op ecologisch als 

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 rma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

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

toeristisch-recreatief vlak mooie dingen realiseren”, kondigt De Swaef 
aan. “Wees gerust. Bouwen gaan we niet doen. Dat mag ook niet, toch 
niks groot. We plannen wel kleinschalige infrastructuur gericht op 
natuureducatie en recreatief medegebruik. Dit kan een leuke speelplek 
worden voor onze jeugdbewegingen waar de jongeren, maar ook 
wandelaars zich kunnen verfrissen. Nee, geen zwembad. We denken 
eerder aan een bassin met laagstaand water.” 
De gemeente wil het nu monotone gebied eerst een natuurlijker karakter 
geven alvorens het open te stellen voor het publiek. Dat kan onder meer 
door de aanplanting van bomen en het voorzien van waterpartijen. 
Hierdoor kan het park in aanleg een ontbrekend puzzelstukje vormen 
tussen andere natuurgebieden. Mogelijk kan Schoten voor deze 
zogenaamde blauwgroene versterking van dit waterrijke gebied samen 
met Brasschaat en Brecht zelfs subsidies vangen.
De gemeente wil haar nieuwe natuur- en waterpark in 2021 en 2022 
e� ectief aanleggen. Een werkgroep zal zich buigen over het concept. Met 
wat geluk broedt straks de kievit terug in Schoten. 



Na de geslaagde test voorbije zomer, maakt de cultuurdienst van de 
gemeente Schoten van de klassieke Torenconcerten een halfjaarlijkse 
traditie. Voor de wintereditie in februari kwamen onder meer het duo Jan 
Vermeulen-Veerle Peeters naar Schoten om samen vierhandig mooie 
dingen te doen met het werk van Brahms.

Ook het jonge, maar duidelijk getalenteerde orkest van de! 
Kunsthumaniora in Antwerpen bezette het podium. Schotenaar Edwig 
Abrath was tijdens dit concert dubbel aanwezig. Hij leidde het grote 
orkest in goede banen en hield meteen ook zijn eigen dubbelconcerto 
voor twee saxofoons boven de doopvont met Bolster de Koster en Vadim 
Tkachuk die het in België uitgevonden blaasinstrument fraai bespeelden. 
Dankzij Stijn Wauters werden de winterse Torenconcerten ook nog 
gekruid met een vleugje jazz.

Een geslaagde klassieke tweedaagse werd het en daar is initiatiefnemer 
en cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA) erg blij om. “Ik ben bijzonder 
verheugd dat we nu ook klassiek in De Kaekelaar kunnen brengen. Heel 
wat mensen uit het publiek lieten me weten hiermee even gelukkig te 
zijn, net als de deelnemende muzikanten. We hebben al een datum voor 
volgend jaar: 5 en 6 februari.”

“En ook in de zomer zal er opnieuw klassieke muziek weerklinken in het 
park van Schoten”, kondigt Klima aan. “Op 22 en 23 augustus palmen 
we op zaterdag het hele kasteel in met grote en kleine happenings rond 
klassieke muziek. Apotheose wordt een groot concert door ons huisorkest 

Terra Nova Collective. Rode 
draad in het programma van alle 
artiesten dat zomerse weekend 
zal Beethoven zijn. Dit jaar is het 
namelijk 250 jaar geleden dat de 
grote Duitse componist geboren 
werd.”

DANKZIJ TORENCONCERTEN KLINKT ER 
NU OOK KLASSIEK IN DE KAEKELAAR      ZOEKERTJES

Te koop: elektrische transpalet 
BT 2 ton met lader in goede staat, 
700 euro gsm 0476.47.10.31 E6

Bijlessen boekhouden, fi n. 
analyse, economie, gepens. 
lesgever, bij u thuis of bij mij, 
vers. niveaus, versch prij-
zen tel 0485.14.34.29  E7

Te koop: compressor brown 100l 
2.5pk in goede staat, 220V, 100 
euro gsm 0476.47.10.31  E8

Te koop: Subwoofer van het merk 
Monitor Audio, type Radius 360, 
kast in mahoniehout, in perfecte 
staat, aangekocht voor 460 euro, 
nu te koop voor 120 euro, fo-
to’s beschikbaar, ronny.daems@
telenet.be of 0475.62.01.06  E9

Te koop: herenfi ets, retro 
koersfi ets, MTB Batavus en 
paar ski botten mt 45  50 
euro/st tel 0476.47.10.31  E10

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

BATIBOUW-
KORTING

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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



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

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

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

OPENDEURDAGEN BĲ  BRUYNSEELS-VOCHTEN
Zegt u dat iets, volgend voorjaar genieten van uw veranda of van de uitbreiding van uw living? 
Kom dan met uw dromen en plannen naar de OPENDEUR dagen van Bruynseels-Vochten 
op 14 & 15 maart. Het team van Bruvo zorgt ervoor dat u de lente kan verwelkomen in uw 
nieuw smaakvol ingericht plekje thuis. Heerlijk toch om daarvoor alvast nieuwe meubels en 
decoratie uit te zoeken? 
De veranda’s en woonkameruitbreidingen worden door Bruvo uitgevoerd van A tot Z. “Dat 
is van het prille ontwerp tot en met de volledige afwerking, inclusief eventuele aanpassingen 
zoals funderingswerken, ruwbouwwerken, centrale verwarming, airco, elektriciteitswerken, 
eventuele doorbraak van de woonkamer naar de nieuwe tuinkamer,… We garanderen met 
andere woorden een sleutel op de deur-afwerking”, legt David Vochten uit.
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaat een ervaren team van experten en technici 
aan de slag voor uw project en wordt het eerst in detail in 3D uitgewerkt. Bruvo staat u indien 
nodig ook bij voor het aanvragen van de bouwvergunning. Doorheen de realisatie van uw 
project heeft u één aanspreekpunt, een persoonlijk begeleider, die uw project nauwgezet 
opvolgt, bijgestaan door een team van ingenieurs, architecten en tekenaars. 
Topkwaliteit
Topkwaliteit aan de beste prijs, dat is het stokpaardje van Bruvo. Voor  de aluminium 
profi elen opteert Bruvo voor Reynaers aluminium en voor de kunstprofi elen gaat 
het bedrijf in zee met Veka. De beglazingen zijn van kwaliteitsmerk Sprimo en de 
verluchtingssystemen van Renson. Duurzaamheid en energiezuinigheid, maar ook stijl, 
esthetiek, comfort en functionaliteit, dat zijn de kernwaarden van Bruynseels-Vochten.
Ook renovatie van ramen en deuren
Bruynseels-Vochten is niet alleen specialist in veranda’s, maar ook in het plaatsen van 
ramen en deuren en in renovatie daarvan.

za. 14 en zo. 15 maart van 10 tot 17 

 

Stella Maris en Sint-Elisabeth, een huis vol toekomst 
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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

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

Luc Verhulst en Rita Leers overhandigden namens Willemsfonds Schoten 
zopas een cheque ter waarde van het mooie bedrag van 762 euro aan 
Sandra Galland van vzw Care for us in Sint-in’t-Goor. Willemsfonds 
Schoten kreeg het geld bijeen door een geslaagde winter BBQ te 
organiseren in het kader van de Warmste week.
“Het Willemsfonds is een sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met 
een hart voor de Nederlandse taal maar ook met een visie”, aldus Luc 
Verhulst. “We zijn ervan overtuigd dat als we inzetten op het delen van 
verhalen, we een sterker vertrouwen in elkaar en de maatschappij krijgen. 
Vanuit deze visie 
zijn we dan 
ook sociaal 
bewogen.”

De vzw Care 
for us uit St. 
Job is ontstaan 
vanuit het 
ziekteverleden 
van haar 
v o o r z i t s t e r 
Sandra Galland. 
Zij stelde vast 
dat net die mensen die het het hardst nodig hebben, nl. chronisch zieken, 
vaak verstoken blijven van natuurgeneeskundige zorg omwille van 
financiële beperkingen. Ook hun toegang tot gezonde voeding waaronder 
de zo nodige groenten en fruit wordt door hun beperkte financiële 
middelen sterk beknot. Dit maakt het voor hen quasi onmogelijk om hun 
levenskwaliteit te verbeteren.  

Vanuit deze visie is in 2014 de vzw Care for us opgericht. Care for us is een 
vzw met de volgende doelstelling: het verstrekken van hulp en bijstand 
aan chronisch zieke, niet-kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te 
maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg. 

• Wil je de vzw Care for us ook graag steunen of gewoon meer info: 
www.careforus.be en Facebook vzwcareforus. Meer weten over het 
Willemsfonds:  www.willemsfonds.be.

‘CARE FOR US’ NEEMT CHRONISCH 
ZIEKEN GRATIS MEE OP REIS 

DANKZIJ WILLEMSFONDS       



GROEN BRECHT KRIJGT WEINIG STEUN VOOR GROENER WAGENPARK 
Het voorstel van raadslid Luc Torfs (Groen) over de vergroening van 
het wagenpark raakte niet goedgekeurd op de gemeenteraad. “Bij elke 
nieuwe aankoop vergroenen we sowieso”, argumenteerde schepen Kris 
Janssens (N-VA). Groen Brecht spreekt van ‘dode letter’.
Groen Brecht stelde voor dat de gemeente bij elke nieuwe aankoop van 
een dienstvoertuig een kosten-batenanalyse op lange termijn maakt. 
“Deze mag zich niet beperken tot 
de aankoopprijs. Ook de gevolgen 
van de CO2-uitstoot, fijn stof, 
fiscaliteit, prijzen aan de pomp 
moeten hierin verrekend worden”, 
somde Torfs op. “Qua alternatieve 
brandsto� en zijn er elektrisch, 
waterstof, aardgas (CNG) en 
plug-in hybride voertuigen. Het is 
belangrijk dat de gemeente eerst 
een inventaris maakt.” 
De meerderheid ging hier niet op 
in. “Er bestaat al een inventaris, weliswaar zonder vermelding van de 
uitstoot. Sommige wagens dateren van 2002. We weten het gewoon niet 
van elke wagen. Overigens elke nieuwe wagen is minder vervuilend, dus 
vergroenen we sowieso. We gaan het pragmatisch aanpakken. Het moet 
financieel haalbaar zijn, maar uiteraard zijn we niet tegen vergroening. 
Overigens, zopas zijn er nog twee laadpalen bijgekomen op de parking 
van het gemeentehuis”, reageerde Janssens.

GOOCHELAAR PLEIT VOOR MILIEUVRIENDELIJKE BALLONNEN 
‘Breek een ballon niet af, maar gebruik een afbreekbare ballon’, is het 
devies van professioneel goochelaar Ivo Van Camp. Tijdens de kerstperiode 
werd door een gemeente zijn optreden met ballonnen geweigerd uit 
milieuoverwegingen. “Onterecht, want ik gebruik afbreekbaar materiaal”, 
benadrukt hij.
‘Het schepencollege hee�  beslist dat er geen ballonplooier aanwezig 
mag zijn omwille van het milieu. Die wil werken aan een verbod op het 
oplaten en gebruiken van ballonnen. Het zou geen goed signaal zijn naar 
de bevolking toe’, klonk het antwoord van de bewuste gemeente. 
Het voorval stemde hem wel tot nadenken. “Ik ben meteen naar mijn 
groothandel in ballonnen in Sint-Katelijne-Waver gestapt. Die hebben 
me meteen gerust gesteld dat de ballonnen zijn gemaakt van 100% 
afbreekbare latex en door de natuur, onder meer zonlicht, afbreekt, net 
als bladeren. Daarvan heb ik ook een schri� elijk document. Ik begrijp wel 
dat gemeenten oog hebben voor het milieu, maar ze moeten zich beter 
informeren. Want ook dan geven ze een verkeerd signaal aan de bevolking. 
Een gemeente kan perfect eisen dat er enkel met milieuvriendelijk 
materiaal wordt gewerkt. Van professionele goochelaars kan je dat toch 
wel verwachten. Ik heb het inmiddels aan mijn contract toegevoegd”, 
stelt de goochelaar.

KORT NIEUWS UIT BRECHT

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

Afspraak afhalingen centraal telefoonnummer 

 

Meubels, verlichting, kleding of platen? 
Op de Retrodag vind je de leukste spullen  

van de 50ties tot de 90ties 
Klein Veerle 34 BRECHT 

Ma - Vr: 9u30 - 17u30     Za 9u30 - 17u00 
Antwerpsesteenweg 312 WESTMALLE 

Di - Vr: 9u30 - 17u30     Za 9u30 - 17u00 
 Kalmthoutsesteenweg 193 WUUSTWEZEL 

Ma - Vr: 9u30 - 17u30     Za 9u30 - 17u00 
 Liersebaan 131 ZANDHOVEN 

Ma - Vr: 9u30 - 17u30     Za 9u30 - 17u00 

03 313 49 66 



- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Het grote nieuwe skatepark van Zoersel, “Turtle Yard”, is op 
zaterdag 22 februari o�  cieel geopend. Het bevindt zich in de 
Achterstraat, vlak bij jeugdhuis JoeNiz, en vervangt het afgeleefde 
terreintje achter de kerk.

Tien jaar hebben ze er in Zoersel op moeten wachten. Tien jaar 
geleden gaf Jeugdraad Zoersel aan dat er nood was aan een 
nieuwe locatie voor het skateterrein, gelegen achter de kerk in Sint-
Antonius. Dat terreintje is klein en wordt gedemonteerd telkens er 
evenementen plaatsvinden. De gemeente moest er in die tien jaar 
van overtuigd worden dat skaten lee�  bij jongeren, en vervolgens 
moest het ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast worden. Maar sinds 
kort kunnen de skaters uit de buurt eindelijk terecht op een betonnen 
skateterrein met verschillende obstakels en rampen. 

Op zaterdag 22 februari was er de langverwachte opening van de 
“Turtle Yard” in de Achterstraat. Burgemeester Liesbeth Verstreken 
(N-VA) en schepen van jeugd, Olivier Rul (Open Vld) knipten om 14 
uur het lintje door. De jonge skaters konden onmiddellijk hun kunnen 
testen. Om 15 uur startte er een “Best Trick Contest” met dertig 
skaters.

De naam van het park is er gekomen in overleg met de Zoerselse 
skaters. Vanuit de lucht lijkt de vorm van het park op de binnenkant 
van een schildpaddenschild. Dieter Nys, lid van de vorige generatie 
skaters, hee�  meegewerkt aan de bouw en hee�  er een sculptuur 
van een schildpaddenschild in verwerkt. 

‘De locatie van het nieuwe skatepark is bewust gekozen’, zegt 
schepen Rul. ‘Het grenst aan 
één van de drie jeugdhuizen 
in Zoersel, jeugdhuis JoeNiz, in 
het centrum van Sint-Antonius. 
Dit is een plek waar voldoende 
sociale controle is. Het ligt 
vlak bij sportvereniging The 
Sky Is The Limit, volleybalclub 
Amigos en de grote parking van 
gemeentelijke basisschool Beuk 
& Noot. Het skatepark grenst 
ook aan één van de volgende 
Zoerselse projecten, namelijk 
het Dwergenbos.’

ZOERSEL HEEFT (NA 10 JAAR) 
VOLWAARDIG SKATETERREIN       



Boerke’n aas, Deuzeldlaan 
49, Schoten, o.l.v. Brigitte 
Vertommen, als je zin hebt om te 
komen spelen, kom vrijblijvend 
een kijkje nemen op dins-en / of 
donderdagnamiddag van 13u30 
tot 17u, heb je geen partner 
misschien hebben wij iemand in 
onze reservelijst! Tot kijk!  E19

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier, en 
afvoeren, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  E20

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  E21

Zaaien van nieuwe 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  E16

Te koop gevraagd: banden 
met wielen, 13 of 14 duim, 4 
gaten tel 0492.26.31.18  E17

Grondwerken met 
minigraver, omspitten van 
tuinen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  E18

Bridgers!!! Er waait een nieuwe 
wind door de Bridgeclub 

ZOEKERTJES

HET VLINDERTJE KOPPELT SPEELPLEZIER 
AAN NATUURZORG

Met vereende krachten hebben het management, de verzorgsters en 
ouders van Het Vlindertje het saaie lapje grond achter het Schotense 
kinderdagverblijf herschapen in een ecologische belevingstuin. 
Joanna Brzozowska en haar rechterhand-spelcoach Greet Steyaert 
willen met hun kindvriendelijke groene oase middenin het versteende 
dorpscentrum een voorbeeld stellen.

Glooiende heuvels en echte rotsblokken. Daar kunnen de kleine 
wezentjes straks op klauteren en veilig hun grenzen leren verleggen. 
Fruitbomen die aantonen dat appels en peren niet in de lokale 
supermarkt groeien. Wilde bloemen en tientallen struiken die vogels, 
bijen en zeker op deze plek ook vlindertjes zullen lokken. Groenman 
Manu Van Hove heeft het allemaal voorzien. Natuurlijk zijn er ook 
voldoende spelelementen op kruipafstand voor de peutertjes zoals 
een wilgenhut en een gezellig keukentje. In het moestuintje vinden de 
verzorgsters straks meteen voldoende kruiden om gezond voedsel te 
bereiden. Het enige decorstuk dat niet uit natuurlijke materialen werd 
gemaakt, is de glijbaan uit polyester. 

Het Vlindertje staat bekend om de grote betrokkenheid van de 
ouders. Het is één van de weinige kinderdagverblijven met een heuse 
oudervereniging. Die leden waren direct bereid om mee de handen uit 
de mouwen te steken en te helpen bij de aanleg van de belevingstuin. 
Alleen de graszoden moeten nog worden aangelegd en dan kan alles 
beginnen groeien.

Joanna Brzozowska en Greet Steyaert geven ouders de mogelijkheid 
om een plant of boom te adopteren voor zoon- of dochterlief. Want de 
aanleg van zo’n fraaie belevingstuin kost natuurlijk veel geld en Het 
Vlindertje krijgt hiervoor geen subsidies. 

“De ouders gaan gretig in op ons voorstel om bij verjaardagen niet te 
trakteren met snoep of plastic speelgoed, maar een centje te geven voor 
het vergroenen van onze tuin. Al heel wat kinderen hebben intussen 
hun ‘eigen’ stukje tuin, uit dankbaarheid voor die steun. Die plant of 
boom draagt dan de naam van de jonge sponsor en zal samen met hen 
opgroeien. En ons pilootproject wordt ook met aandacht gevolgd door 
pedagogen van de Karel de Grote Hogeschool. Hopelijk volgen meer 
collega’s ons voorbeeld. We geven graag meer tekst en uitleg.”

Het Vlindertje, Gasketelplein 2 in Schoten.

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054
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TE KOOP: SCHOTEN

TE KOOP: Volledig afgewerkte 
nieuwbouwwoning

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

VP: VERKOCHT

TE KOOP: Ruim appartement op 
zeer gunstige ligging

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

VP: e175.000 

TE KOOP: SCHOTEN

VERKOCHT

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

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

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



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 975.000

SINT-ANTONIUS

Schitterende villa 500m2 op een prachtig perceel 3106m2 in 
een rustige wijk op de grens tussen Schilde en Sint-Antonius. Ze 
bestaat uit 5 slaapkamers, 4 badkamers, diverse buitenterrassen 
en verwarmd zwembad.

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.

De gemeente Wijnegem toonde samen met bouwpromotoren Novus 
en Matexi een eerste maquette van de nieuwe woonwijk Ertbrugge 
die de komende tien jaar tussen de Houtlaan, de Merksemsebaan 
en de Ertbruggestraat moet verrijzen. Het is het resultaat van de 
eerste co-creatieweek in onze regio.  Er zijn 290 nieuwe woningen 
voorzien.

Wijnegem zal samen met twee particuliere eigenaars een nieuwe 
woonwijk aanleggen op acht hectare grond. De landbouwers verkochten 
hun weiden drie jaar geleden grotendeels aan bouwpromotoren Novus 
en Matexi. De gemeente Wijnegem bezit 20% van de gronden. “Het 
ging om woonuitbreidingsgebied dat in 2016 herbestemd werd tot 
woongebied”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Janssens 
(N-VA) uit. “Omdat Wijnegem in grootstedelijk gebied ligt, kan dit nog.”

Om omwonenden maximaal inspraak te geven, werden een 
week lang infosessies en workshops georganiseerd onder leiding 
van ontwerpteam Atelier Romain uit Gent. Zo’n tweehonderd 
burgers namen deel. “We hielden een eerste presentatie in 
gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis waarop we via infopanelen input 
aan de inwoners gaven”, gaat Janssens verder. “Zaterdag hielden 
we een fietstocht met de ontwerpers en projectontwikkelaars langs 
andere inspirerende projecten zoals de Annonciaden en Axel Vervoordt 
om hen voeling met het karakter van onze gemeente te doen krijgen. 
De volgende dagen werkten we nog verder met onder meer De Lijn, 
duurzaamheidsexperten en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.”

Tot de laatste minuten werd aan de maquette voor het masterplan 
geknutseld dat de inwoners gisteravond in primeur te zien kregen. 
Tijdens de co-creatieweek bleek duidelijk dat de inwoners vooral 
bezorgd zijn over het verlies van open ruimte en zich zorgen 
maken over mobiliteit en sluipverkeer. Wijnegem zal door dit nieuw 
woonproject immers groeien van 10.000 inwoners naar minstens 600 
extra. 

Op vraag van de buurtbewoners werd van het Agentschap Wegen 
en Verkeer bedongen dat de Houtlaan zone 70 wordt tussen de 
Turnhoutsebaan en de Merksemsebaan, met ook verkeerslichten voor 
de zwakke weggebruikers. Er komt een groene trage weg naar de 
fortvlakte zodat de bewoners van de nieuwe wijk te voet naar de tram 
kunnen. De hele wijk krijgt een nieuw circulatieplan om sluipverkeer 
aan te pakken. “We hebben echt naar een consensus gestreefd”, zegt 
ontwerper Huyghebaert. “Nu gaat om een afgesloten ontoegankelijke 
weides, straks krijgen de omwonenden veel gemeenschappelijk, 
publiek groen in de plaats. Ik ben ervan overtuigd dat de ruimtelijke 
kwaliteit verbeterd wordt.”

WIJNEGEM GEEFT NIEUWE WOONWIJK 
ERTBRUGGE VORM SAMEN 

MET INWONERS       

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Te koop: splinternieuwe 
slaapkamer + nw ijskast, 
p.o.t.k. tel 0476.75.49.98  E13

Lieve dame 77j zoekt een 
leuke man om samen van 
het leven te genieten tel 
na 18u 03.646.68.62  Z60

Te huur: gr. app. (160m2) in 
centr Brassch Bredabaan 241, 
instapkl, app met 3 slpk aan 
oud gemeenteh. grote liv en hal 
op parket, alle 3 slpk achteraan 
met lam., 2 slpk, 16m2 en 1 
slpk 10m2, slpk 16m2 en 1 
slpk 10m2, geinst. Kkn met 
toestel, gr terr achteraan, lift, 
rolluiken achteraan, geluidsw 
glas, gar inbegr in huurpr, geen 
huisdieren 975 euro/mnd, info 
en bezicht, vrij 03.633.16.59  Z61

ZOEKERTJES



Te huur app(2de verd) in 
hoekgebouw met zicht op vaart 
voor max 3 pers. inger.kkn met 
dampk. en elektrisch fornuis; 
badk met ligbad, lavabo en 
wasmachine; 2 slpk en bureau 
of bergplaats vrij april-mei 
wegens renovatie (schilderwerk 
en laminaat). 750euro+100 
euro voorafbet verwarm 3mdn 
waarborg tel 034844764  Z70

Te koop: 2 bakplaten op gas 
(hamburgers) prijs overeen te 
komen tel 0487.61.78.92  E23

ZOEKERTJES

KLEDINGVERKOOP APPEL &EI 
IS FIJNE SOCIALE TRADITIE

De kledingverkoop voor de sociale kruidenier Appel & Ei is een fijne 
traditie geworden.  De zevende editie die onlangs plaatsvond in zaal 
Bloemendaal in Schoten was wederom een enorm succes. 
“Dit initiatief is in eerste instantie bedoeld om de behoeftige Schotenaars 
die klant zijn van Appel & Ei goedkoop aan een nieuwe garderobe te 
helpen. Zij hadden dan ook eerste keuze vanaf 11u en betaalden slechts 
0,5 euro per kledingstuk”, aldus Chrisje Smet, die van bij het begin de 
grote bezielster is van deze kledingverkoop.
“Vanaf 12u was onze ‘beurs’ toegankelijk voor iedereen. De stukken 
die nog over waren gingen vlot van de hand voor slechts 1 euro. Enkel 
voor jassen die in nieuwstaat zijn diende er 5 euro betaald te worden. 
Dit geld dient om de werking van Appel & Ei, dat volledig steunt op 
vrijwilligerswerk, mogelijk te maken. Klanten van Appel & Ei kopen hun 
voeding immers met 20 tot 30% korting, maar dat moet natuurlijk op 
één of andere manier terugverdiend worden.”
De volgende editie is voorzien op 24 oktober. De week daarvoor wordt 
er weer volop kleding ingezameld. Alle Schotenaren mogen dan hun al 
dan niet afgedragen collectie komen binnenbrengen. De data zullen 
tegen dan zeker nog eens in Bode van Schoten verschijnen.

Te koop: wollen tapijtloper, 
L 4 meter, Br 1.20m, zo goed 
als nieuw, prijs overeen te 
komen tel 03.324.16.60  E25

Te koop: vloertegels ceramic 
33x33cm, dikte 7.8mm, 
5x1.42m2, wit/beige gevlamd, 
prijs 650 euro, allessnijder 
10 euro, wafelijzer, croque 
monsieur, alles nieuw 5 euro 
per apparaat, stoomreiniger 
1800W,800ml,  nieuw, 25 
euro tel 0476.86.08.29  E26

Te huur: garagebox, 
Kalstraat Schoten, tel. na 
17u 0476.41.96.88  Z71 

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

MUZIKALE HERINNERINGEN AAN DE OORLOG

Met zandzakjes op het podium, zo heeft harmonieorkest Vrije Verenigde 
Vrienden uit Schilde op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart muziek 
gespeeld. De orkestleden stonden op het podium van Werf 44 voor 
“Schilde van bezetting naar bevrijding”. Het orkest bracht muziek uit 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook uit films als Schindlers List, The 
Longest Day en Band of Brothers. De muziek werd afgewisseld met 
fragmenten van ooggetuigenissen over de bezetting en bevrijding van 
Schilde, gebracht door heemkundige kring Scilla.

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



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

Bijles Frans: erv. lkr geeft bijles 
12-15j tel 0496.69.31.22  E28

Gevraagd : gepensioneerde 
voor naar automobiel inspectie 
te gaan aanmelden op 
marc.vinck@skynet.be  E29

Paardenstal te huur op luxe 
pensionstal te Brasschaat. 
Alle faciliteiten aanwezig. 
Binnen- en buitenpiste. 
Volpension. Gelegen aan bos. 
Mogelijkheid tot weidegang. 
Voor info: 0476-30.79.82  E30

ZOEKERTJES

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

BURGEMEESTER DIRK BAUWENS ZIET STERRETJES

Dirk Bauwens hee�  géén ambitie om de 
strijd aan te gaan met Donald Trump voor het 
presidentschap van de Verenigde Staten. Dat 
zou je nochtans wel kunnen vermoeden na 
het bekijken van deze foto. De burgemeester 
van Schilde gee�  de ware toedracht van de 
verkleedpartij.   

“Ik trok dit sterrenpak aan ter gelegenheid van 
het personeelsfeest van ons lokaal bestuur. Dat 
vindt telkens plaats in een bepaald thema en 
dit keer was voor glamour en glitter gekozen. 
Ook het schepencollege hield eraan om zich in 
aangepaste kledij op het feest te vertonen”, lacht 
Bauwens. 

Hij vond zijn pak niet in één van de vele 
modeboetieks van zijn eigen gemeente, maar op 
het internet. Moest er een verkiezing geweest zijn 

voor meest opvallende verschijning, dan had 
Bauwens alleen concurrentie moeten dulden 
van Peter Mendonck. Zijn partijgenoot en 
schepen van Openbare Werken had voor een 
al even carnavaleske goudkleurige smoking 
gekozen. 

“Ach, het was gewoon plezant en we hebben 
veel goede commentaren gekregen. Maar 
toch zat er ook wat symboliek in onze 
vestimentaire keuze”, aldus nog ‘president’ 
Dirk Bauwens. “De slogan van ons bestuur 
en van deze coalitie luidt namelijk ‘Schilde 
Schittert’. De vele sterren op mijn pak staan 
bovendien voor elk van de acties die werden 
opgenomen in ons zopas goedgekeurd 
meerjarenplan waarmee we van Schilde en 
nog fijnere gemeente gaan maken om in te 
wonen.”



Te huur: app. 3 slpk, 2de 
verd, 100m2, 750 euro, Vor-
densteinstraat 133, Scho-
ten, gsm 0475.26.28.01  Z67

Te koop gevraagd: 2de h. aanhang-
wagen, mag werk aan zijn, geen 
geremde tel 0492.26.31.18  Z68

Gezocht: oppas voor naschoolse 
opvang op maandag, dinsdag 
en woensdag (totaal 12u) voor 
onze 2 kindjes van 6 en 8 jaar 
te ‘s-Gravenwezel. Eigen vervoer 
noodzakelijk. Goede verloning. 
Contact: 0476/47.19.62  Z69

Te koop: huis uit de hand te 
Schoten, August Jonckerstraat, 
2 slaapkamers, living, keuken, 
badkamer, veranda, tuin 50m2, 
cv op gelijkvloers en berguimte, 
kleine kelder epc 328, elektriciteit 
gekeurd (oke) totale opp +/-
180m2, bewoonbaar opp 80m2, tel 
voor meer info 0476.68.02.78  E22

Goedkoop op reis naar 
Mallorca? Vakantiehuis 6 p. 
met zwembad te huur aan de 
oostkust, huurprijs: 500 euro 
p.w. Tel: 0485/375904  E22

ZOEKERTJES

KAARTERSKOLLEKTIEF KROMMENAAS HOUDT 
WIEZEN-TRADITIE IN STAND

Onlangs daagden in ’t Gasthuis in Wijnegem 64 deelnemers op 
voor het Antwerps Kampioenschap Wiezen georganiseerd door 
KaartersKollektief Krommenaas uit Schilde. De Schilse Slijpers (ploeg 
van Krommenaas) wonnen nipt het ploegenklassement en Lieve 
Verbruggen (echtgenote van Belgisch Kampioen Wiezen 2019 Paul 
Gysen uit ‘s-Gravenwezel) werd Antwerps Kampioen Wiezen 2020.
Ronny Strijbos uit Wijnegem speelde in de laatste ronde een solo slim 
en werd eervol tweede. Joran Van Bavel (23 jaar) uit Wuustwezel kaapte 
de derde plaats weg. Marleen De Cort (Berchem) werd knap vierde.
Op zaterdag 21 maart organiseert Krommenaas het Antwerps 
Kampioenschap Kleurenwiezen in Wijnegem (CC ‘t Gasthuis) en op 
zaterdag 28 maart i.s.m. IWWA het Belgisch Kampioenschap Rikken in 
‘s Gravenwezel (Feestzaal de Caters).
Kaartclub Krommenaas speelt het hele jaar door op maandag- en 
woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur in de cafetaria van ‘t Molenerf, 
Molenstraat 70 in Schilde. Zowel beginnende als gevorderde kaarters 
zijn dan welkom voor vele uren kaartplezier.
Info: kkkkrommenaas@outlook.com

SLUIS 8 NOG MAANDENLANG AFGESLOTEN 
VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Sluis 8, druk gebruikt door fietsers en voetgangers om het kanaal Dessel-
Schoten over te steken en de verbinding te maken tussen de Lariksdreef/
Botermelkdijk en de Brechtsebaan, is sinds 17 februari vier maanden lang 
buiten gebruik. Een aannemer is er in opdracht van De Vlaamse Waterweg 
bezig met de automatisatie van de sluis op het kanaal. 

Na de werken zal je sluis 8 opnieuw, zij het tijdelijk kunnen gebruiken in 
afwachting van een definitieve oplossing. Het is de bedoeling dat er later 
een voetgangersbrug komt ter hoogte van deze sluis en verderop richting 
Sint-Job-in’t-Goor aan sas 6. Na de automatisering van dat ‘kunstwerk’ 
vorig jaar werd de omwonenden een oversteekplaats ontnomen. Het is 
normaal de gemeente die beide bruggetjes zal bouwen.

Jesney De Graaf

Yana Doms

Van de 5 geselecteerden voor het Vlaams kampioenschap te Tielt 
zijn er uiteindelijk 3 in geslaagd om zich te plaatsen voor het 

Belgisch kampioenschap te Herstal. Daar slaagden 2 erin om een 
podiumplaats te bemachtigen. Yana Doms werd 3de en Jesney De 
Graaf behaalde de 1ste plaats en werd dus Belgisch kampioen!!! 

Van harte gefeliciteerd met jullie knalprestatie!!!

JUDOCLUB KODOKAN SCHOTEN

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



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

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

Te huur: Provence Bedoin, 
Mont Ventoux, mooi vakan-
tiehuis 6 pers. eigen parking, 
gezellige tuin, pergola, barbe-
cue, alles aanw, ing kkn, af-
wasmachine, TV Vlaanderen, 
badk, 2 toil, 3 slpk, info + 
foto’s tel 0475.98.64.30  B11

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

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

Te koop: ladenkast marmeren 
blad, p.o.t.k. tel 03.658.99.66  E14

Te koop: 2de h. aanhangwagen 
1m80 op 1m05, reservewiel + 
frontwiel, banden, lichten in orde, 
165 euro, tel 0486.24.57.84  E15

AFSCHEIDNEMENDE STRAATVEGER DIRK VERHOEVEN KRIJGT BLOEMEN VAN FANS

ZOEKERTJES

Op zijn dagelijkse ronde langs parken en straten in de Schotense wijken 
centrum, Atheneum en Bloemendaal vond Dirk Verhoeven onlangs niet 
alleen de gebruikelijke weggesmeten verpakkingen en ander zwerfvuil, 
maar ook een bosje bloemen. Een cadeautje van Karmini Corthouts uit 
waardering voor de gemeentelijke straatveger, die met pensioen gaat.

Vorig week woensdag kwam Dirk Verhoeven (59) nog wel werken, maar veel 
meer dan het inleveren van zijn oranje uniform en werkmaterieel stond er 
dan niet op het programma. Karmini Corthouts, die in het centrum woont, 
wilde Dirks allerlaatste werkdag niet stilletjes laten voorbijgaan.

Met zijn grijper, borstel en schop veegde Dirk de voorbije jaren heel wat 
volle containers bij elkaar. “Ik heb niet de indruk dat de mensen properder 
zijn geworden”, evalueert hij. “En dan heb ik het nog niet eens over 
hondenpoep, want die mocht ik laten liggen. Die moeten de mensen in 
Schoten zelf opkuisen. Vreemdste vondsten waren een uit de kluiten 
gewassen vibrator en een kunstvagina. Die waren gedumpt in één van de 
vuilbakjes in Bloemendaal. Ik heb ze afgegeven aan onze magazijnier. We 
hebben er flink mee gelachen.”

Ook Erik Maes, voorzitter van wijkvereniging Atheneum, ziet Dirk niet graag 
vertrekken, maar dankt hem voor alle werk. “Dirk deed altijd een extra 

MIKSEBAAN 248, 2930 BRASSCHAAT 
E-mail info@brasschaatgolf.be                   

TEL   03.653.10.84  
Website WWW.BRASSCHAATGOLF.BE 

BIJ HET BOEKEN VAN EEN GOLFSCHOOLPAKKET 
TIJDENS DEZE OPENDEURDAG KRIJGT U 20 € KORTING   

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM OP ONZE  OPENDEURDAG

START TO GOLF
ZONDAG 19 APRIL

ELKE DEELNEMER KRIJGT GRATIS EEN INITIATIE VAN 55 MIN. ONDER BEGELEIDING VAN 
ONZE LERAREN & EEN BEGELEIDE WANDELING VAN 1 UUR OVER DE GOLFBAAN MET DE 

NODIGE UITLEG OVER  DE GOLFSPORT.

DAARNA STAAN ER NOG VRIJWILLIGERS KLAAR OM U TE LEREN PUTTEN (KORT SPEL)
INSCHRIJVEN KAN VIA  DE WEBSITE WWW.STARTTOGOLF.BE/BRASSCHAAT 

 U KAN KIEZEN TUSSEN DE VOLGENDE TIJDSBLOKKEN
10 TOT 12 u /11 TOT 13 u / 12 TOT 14 u / 13 TOT 15 u OF 14 TOT 16 u

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

inspanning om het buurtplein de week voor aanvang van onze activiteiten 
te zuiveren van zwerfvuil. Dat hebben we als wijkvereniging altijd weten te 
waarderen”, aldus Maes.



TOEKOMST BAKKERIJ DE KEERSMAEKER 
NOG ONZEKER

Oorspronkelijk zaakvoerder 
Patrick Biscop hee
  het 
handelsfonds en de inboedel 
van de failliete bakkerij De 
Keersmaeker opnieuw in handen. 
Maar of er zoals de voorbije 113 
jaar nog brood gebakken zal 
worden vooraan in de Schotense 
Paalstraat, staat niet vast.
Patrick Biscop steekt niet onder 
stoelen of banken dat de snelle 
ondergang van De Keersmaeker 
zo snel na de overdracht van 
de bakkerij moeilijke momenten 
hee
  opgeleverd, zowel zakelijk als emotioneel.
“Maar ik wil nu vooruitkijken”, aldus de Schotense ondernemer. “Ik voer 
gesprekken met mogelijke uitbaters om te kijken hoe we de panden aan 
de Paalstraat opnieuw een goede invulling kunnen geven. Of er opnieuw 
een bakkerij komt, is niet eens zeker. Het kan ook een andere handelszaak 
worden. Ook het behoud van de naam De Keersmaeker is geen certitude. Ik 
wil alle mogelijkheden rustig op een rijtje zetten. Binnen enkele weken zal er 
wellicht duidelijkheid zijn.”
Biscop laat nog weten dat de geplande en reeds aangevatte renovatie 
van de gebouwen achteraan de bakkerij, met toegang via de Binnenweg/
Zamenhoflaan, hoe dan ook voortgezet worden. Het is de bedoeling dat daar 
Dorien Biscop, dochter van Patrick en Kristel, samen met Stijn Vermogen hun  
atelier zal inrichten als binnenhuisarchitecten van het bureau H206.

BRECHT – KAMP WAES-OVERWINNAAR 
XANDER DENYS IS EREGAST 

OP SPORTGALA IN EIGEN GEMEENTE 

In 2013 kreeg hij de trofee van Sportverdienste in Brecht, op het jongste 
sportgala mocht Xander Denys de trofee van Sportvrouw overhandigen. 
Het publiek kent deze Brechtenaar intussen als een van de overwinnaars 
van Kamp Waes. “Het zwaarste dat ik ooit heb meegemaakt en zal 
meemaken”, bekent hij.
Hoe zwaar het ook was, Xander mist het wel. “Ik moet echt afkicken. Ik was 
mentaal klaar voor twee weken, maar na acht dagen was het afgelopen.” Zijn 
ervaringen gaat hij nu delen met anderen. Hij gee
  nu workshops Built For 
Endurance in de natuur. “Ik werk met ijsbaden volgens de Wim Hof methode. 
De connectie met de natuur terugvinden hee
  me sterker gemaakt.” Aan 
Kamp Waes hee
  hij ook vrienden voor het leven overgehouden. “We gaan 
samen de Mont Blanc beklimmen en nog twee marathons lopen in Gent 
en Antwerpen. Stra� er dan Kamp Waes zal het wel nooit meer worden.” 
Als er in de toekomst nog een Kamp Waes komt, dan hee
  Denys nog een 
goede tip. “Je mentaal voorbereiden is het belangrijkste. Het zit allemaal in 
je hoofd, je moet vooral kunnen accepteren.”

ZOEKERTJES
Te koop: damesfiets, nieuw, 
wit, merk Gazelle Miss Grace, 
rieten voormand + pomp + 
set gereedschap, prijs 450 
euro, aankoop 820 euro 
tel 0476.86.08.29  E24

Hebt u hulp nodig bij uw 

administratie en/of met uw pc 
als gepensioneerde, ik heb tijd 
om u daarbij te helpen, sms 
en/of bel 0473.22.68.27  E27

Te koop: 2 bakplaten op gas 
(hamburgers) prijs overeen te 
komen tel 0487.61.78.92  E23

Te huur: garagebox, 
Kalstraat Schoten, tel. na 
17u 0476.41.96.88  Z71

Donderdag 26 maart 2020 - 20.00 uur 
Kasteel van Schoten

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten)

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

 Wat zeggen psychologie en neurowetenschap?

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

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

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

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

TE HUUR SCHOTEN 0476 593 065

Garagebox Deuzeldvoetweg 80 e

Dubbele grote garage ondergronds 
met aut. Poort te Paalstraat 133 180 e



Halleluja. Café Breughel, dat nauwelijks twee maanden 
geleden de deuren moest sluiten, is verrezen. Heidi 
Mertens en echtgenoot Wesley Verwerft, de nieuwe 
uitbaters, leverden een huzarenstukje door een 
onpersoonlijke kantoorruimte in amper twee maanden 
tijd om te toveren tot de bruine kroeg die Breughel 
altijd geweest is en dus zal blijven.

Toch nog minstens achttien maanden want dat is de 
beperkte duurtijd van het contract dat ‘huisbaas’ gemeente 
Schoten Wesley en Heidi, dochter van de vorige uitbater 
Raoul Mertens, kon aanbieden omwille van de geplande 
renovatiewerken aan de Forumgebouwen. Al hoopt de 
hele familie dat ze langer kan blijven in het nieuwe pand 
schuin tegenover de oude Breughel. Er is namelijk heel hard 
gewerkt om wat eerder een bankfi liaal, verzekerings- en 
interimkantoor was, het uitzicht en de sfeer te geven van 
een volkscafé.
“Herken je deze houten lambrisering en wandlampje 
niet”, wijst Heidi naar één van de muren. “Die hebben we 
meegenomen van de overkant, net als de schabben om onze 
glazen op te zetten, het wandmeubel achter de toog en de 
fameuze Thissen biljarttafel. Ook foto’s en andere decoratie 
hebben we gerecupereerd. Aan ruimte geen gebrek hier, 
maar de toog in zijn geheel verplaatsen zat er jammer 
genoeg niet in. Wesley heeft naar het model van de oude 
een hele mooie nieuwe toog gebouwd: helemaal uit steen en 
bovenaan afgewerkt met hout.”
Wesley Verwerft, die ook nog brandweerman is, heeft zich 
de voorbije als werfl eider twee maanden dubbel geplooid 
om deze transformatie voor elkaar te krijgen. “Kijk deze 
toiletten en lavabo. Helemaal nieuw. Er stond niks”, leidt hij 
ons rond. “Gelukkig kon ik rekenen op andere vakmannen 

zoals Dirk Leblon, David De Rop, Steve Spruyt en Herman 
Heynderickx. Raoul stond paraat met goede raad en ook 
onze dochter Jodie (16) heeft mee de handen uit de mouwen 
gestoken. Als het soms eens wat zwaar werd, trokken we ons 
op aan de vele bemoedigende reacties van de Schotenaren 
die vaak kwamen informeren naar hoever we stonden.”

Sinds kort stroomt er terug bier uit de tapkranen van café 
Breughel. De prijzen zijn onveranderd – een pintje kost nog 
altijd 2,1 euro – maar de mensen achter de toog zijn dus 
wel nieuw. Heidi Mertens zegde haar zekere job op om het 
levenswerk van haar vader Raoul te kunnen voorzetten. 
Die kende na de gedwongen sluiting van zijn Breughel op 
21 december nog een moeilijk moment toen de authentieke 
stenen vloer van ‘zijn’ café werd uitgebroken. Maar vandaag 
is hij vooral trots op de verwezenlijking van dochter Heidi en 
schoonzoon Wesley.
 
“We hebben Raoul in december op enkele weken tijd tien 
jaar ouder zien ouder worden. Het afscheid van zijn café 
en de klanten vielen hem zwaar. Gelukkig hebben we Raoul 
de voorbije dagen opnieuw tien jaar zien verjongen toen hij 
zag hoe de nieuwe Breughel steeds meer vorm kreeg”, vat 
Wesley het gevoel bij de legendarische cafébaas goed samen.

Ex-para Raoul pinkt een traan weg van ontroering. “Dit is 
inderdaad prachtig. Ik zal voortaan vooral aan de andere 
kant van de toog te vinden zijn, maar natuurlijk zal ik 
Heidi en Wesley graag bijstaan bij de uitbating. Al zeker op 
maandag en dinsdagvoormiddag zal ik zoals de voorbije 36 
jaar de service voor mijn rekening nemen. Wat ben ik bij dat 
dit zo is gelopen. Ik dank onder meer schepen Paul De Swaef 
(N-VA) en gemeenteraadslid Kris Oversteyns (N-VA) voor hun 
enorme steun om dit mogelijk te maken.” 





WANDELEN DOOR DE VALLEI VAN HET GROOT SCHIJN (10KM)
Op deze wandeling loop je door de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen 
eindigt en de Kempen beginnen. Een prachtige wandeling door verschillende 
groengebieden in de Schijnvallei, die ontstaan is langs de rivier Groot Schijn. 
Graag vooraf inschrijven. Afstand : 10 km Reliëf : Vlak Moeilijkheidsgraad 
: Makkelijk voor gevorderde stappers Vertrekpunt: Sint-Guibertuskerk, 
Kerkplein 1 in Schilde op 15 maart om 13.30u. Meer info: info@effenweg.be of 
0472/577119.

WANDELING: DE RENESSE - SALPHENPAD
Lentewandeling die vertrekt aan het Lindenpaviljoen in Zoersel. Via Salphen 
en ‘s Herenbos wandelen je naar kasteeldomein ‘Renesse’. Vertrek: op 19 
maart om 13u aan Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Organisatie: Femma 
Schilde. Meer info op 03 383 40 52 of ah317031@gmail.com.

NATUURWANDELINGEN 
Op 19 maart:  Grote Zeurtwandeling Schoten 5.1 km. Vertrek om 13.45u aan 
café Den Botermelk en volgen de knooppunten 6, 5, 82, en 81. Eerst wandelen 
we door de woonwijk Elshout en gaan verder door het bosrijk gebied van de 
Grote Zeurt. Daarna gaat het langs de overkant van de Schotenvaart terug 
naar Den Botermelk. Op 26 maart: Kievitsheide St-Jozef Rijkevorsel over 4.5 
km. Vertrek aan de kerk en steken het kanaal over. Kievitsheide maakte ooit 
deel uit van de grote Abtsheide die zich uitstrekte over Beerse, Merksplas 
en Rijkevorsel. Na de artisanale klei- winning werd naaldhout aangeplant 
waartussen later ook inheems loofhout verscheen. We verlaten dit prachtig 
natuurgebied terug langs het kanaal. Meer info op secretariaat@dedrierozen.
be of 03.658.87.50.

VOORDRACHT: ONS IMMUUNSYSTEEM
Wij bezitten allen een immuunsysteem. Dat systeem maakt antistoffen tegen 
o.a. bacteriën, virussen, kankercellen…. De laatste decennia is de kennis 
over dat immuunsysteem enorm toegenomen. Meer en meer wordt die 
fundamentele kennis ingeschakeld bij de behandeling van “moeilijke” ziektes 
zoals kankers, reuma, colitis, psoriasis, multiple sclerose, sommige vormen 
van dementie e.a… Op 20 maart om 10.30u in Ter Vennen, Merksemsebaan 
278 in Wijnegem. Meer info op markant.schilde@gmail.com.

TWB JUBILEE
Historisch jaarconcert: de Koninklijke Harmonie TWB bestaat dit jaar 125 jaar 
en viert dit met een historisch jubileeconcert. Tweemaal een uur wervelende 
muziek met een pauze van 15 minuten. Met tentoonstelling van stukken uit 
het rijke archief. Op 21 & 22 maart, respectievelijk om 20 & 15u in Werf 44, 
Schoolstraat in Schilde. Meer info op twbschilde.be.

FEESTDINER 100 JAAR DAVIDSFONDS SCHILDE
Een 100ste verjaardag vieren kan niet zonder feestdiner op 22 maart om 
12.30u in Het ‘s-Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 in Schilde. Meer info op 
Davidsfonds Schilde. Meer info op achiel.ossaer@skynet.be of 03/383 39 03.

PROEFSESSIE: ‘FORMAGGI & VINO D’ITALIA’
La Bella Italia is een land waar je voluit van het leven kunt genieten. Deze 
middag brengt men La Dolce Vita even naar Schilde. Je kan proeven van 
Italiaanse wijnen en van fijne kazen, samen met hun verhalen en geheimen. 
Op 24 maart om 14.30u. in lokaal Jos, Eugeen Dierickxlaan 24 in Schilde. Meer 
info op www.ummagumma.be.

PRESENTATIE: ‘FAMEUZE PAUSEN’
Door Kris Dieltiens. Sommige pausen waren vroom, vooruitziend en 
voorbeeldig, anderen waren liederlijk, opportunistisch en meedogenloos. We 
zetten de voornaamste types op een rijtje. De heiligen, de wereldleiders, de 
cultuur- en de andere minnaars. Op 24 maart om 20.00u in lokaal Jos, Eugeen 
Dierickxlaan 24 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

BK RIKKEN
In een spannend tornooi kan iedere rikker meedingen naar de titel. Op 28 
maart in Het Dorpshuis - Feestzaal De Caters, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel. 
Eenvoudig inschrijven of meer informatie via www.iwwa.cards.

WAT TE DOEN IN
SCHILDE - ‘S-GRAVENWEZEL

Te huur: appartement 1ste verd. 
Zamenhoflaan 8 te Schoten, 
living, 3 slpk (rolluiken), wc, 
badkamer (inloopdouche), 
geïnstalleerde kkn, overal 
laminaat (behalve kkn, badk, 
wc) huur 775/mnd + 100 
euro provisie gemene lasten, 
beschikb vanaf 1 april, geen 
rokers, tel 0471.81.60.89 of 
(na 11u) 03.651.32.71  E1

Gezocht Nanny: 3d/week (vrij 
in te vullen), voor onze zoon 
v 10 mnd & kleiner verdere 
huishoudelijke taken  te 
bespr. (bv koken), Ndl talig, 
omgeving Schoten, Koningshof 
tel 0476.97.86.61  E2

Knokke Heist Aanbieding! 

ZOEKERTJES

Notarisassociatie 
Luc DE FERM en 

Annekatrien VAN OOSTVELDT
       Ringlaan 15
       2170 Antwerpen - Merksem
       Tel. 03 645 40 44
       www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
Kijk op

www.notarisdeferm.be

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

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Vakantieverhuur luxe studio op 
de zeedijk van Heist voor het 
sportstrand, heel de maand 
juni 750 euro (30/05 – 28/06), 
met grote garage inbegrepen! 
Inl 0476.61.72.97 E3

Ik ben single, zeventiger en 
actie in golf en kaarten, mijn 
wens is een good looking vrouw 
1.7m te leren kennen niet ouder 
dan 60 jaar, en met interesse 
voor muziek, opera, theater, 
film, kaarten, reizen en goed 
en aangenaam tafelen, graag 
recente foto naar mij e-mailadres 
frans.pont@gmail.com of bel 
me op 0473.98.33.80  E4

Dame of heer gezocht die 
voor langere tijd mee naar 
Spanje wil, mooi huis, 
zwembad tel 0477.07.65.89  E5



ONLINE VERKOOP VIA

Notaris Tristan SEBRECHTS
Churchilllaan 122

2900 Schoten
Tel.: 03 658 44 33

info@notarissebrechts.be
www.notarissebrechts.be

TE RENOVEREN WONING MET TUIN
te 2900 Schoten, Boekweitstraat 54

 

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

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

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

Beschikbaar: Overeenkomstig eenvormige verkoopsvoorwaarden

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

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

Verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

CD&V SCHOTEN BLIJFT ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN 

Zopas organiseerde CD&V Schoten in het Rozenkransheem opnieuw een 
nieuwjaarsreceptie, na een jaartje te hebben overgeslagen. De leden en 

sympathisanten klonken op het nieuwe jaar, genoten van de vele koude 
en warme hapjes en ontvingen als gastspreker kersvers provinciaal 
CD&V-voorzitter Ward Kennes. Die benoemde duidelijk de moeilijk 
situatie waarin de Schotense afdeling terechtgekomen is, maar zag toch 
ook al positieve kansen voor de toekomst. 
“Als CD&V blijven we zoeken naar oplossingen, ongeacht de positie 
waarin we zitten, dat zit in ons DNA”, aldus Kennes.  De bestuursleden, 
de huidige fractieleden en de vele aanwezige oud-schepenen konden dit 
volmondig beamen.
  

OOK SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS PRESENT OP 
SCHOLENBEURS

De scholenbeurs die de gemeente Schoten in De Kaekelaar organiseerde 
om leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders wegwijs te maken in 
het aanbod voor het middelbaar, werd opnieuw druk bezocht. Er kwamen 

zo’n 300 kinderen langs in het gezelschap van hun mama en papa. Er 
werden dit keer ook mapjes uitgedeeld van de gemeente Schoten waarin 
de kinderen hun vergaarde folders aan de vele scholenstands netjes 
konden wegstoppen. Nieuw was dat ook Zonnebos en ’t Lommert, 
de secundaire scholen met een aanbod in buitengewoon onderwijs, 
aanwezig waren op deze Schotense scholenbeurs.

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN      

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

BESTEL TIJDIG UW LENTEFEEST

Al 35 jaar het beste uit Spanje

BESTEL TIJDIG UW LENTEFEEST

 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



PREMIÈRE VOOR SINT-EDUARDUS 
SCHOTEN BIJ BRANDWEER           

24 MAART

17 MAART

PAASVAKANTIE
EDITIE

Het was een kille, natte maandag, die 2de maart net na de Krokusvakantie, 
toen zowat 40 leerlingen van het 4de leerjaar van Sint-Eduardus Schoten 
met leerkrachten Chris en Anthony en enkele begeleidende ouders hun 
opwachting maakten aan de Schotense brandweerkazerne.
Nu het aantal Corona-besmettingen ook in België toeneemt, nam 
meester Chris het zekere liever voor het onzekere en bood zijn elleboog 
in de plaats van zijn hand aan de brandweerlui aan om te schudden. 
“Omdat een handdruk niet langer mag”, verontschuldigde hij zich. “Maar 
graag komen we deze voormiddag hier naartoe om meer te leren over 
de hulpdiensten, in het bijzonder over de brandweer. Ik ben hen dan ook 
heel dankbaar dat onze school hier naar jaarlijkse gewoonte alweer te 
gast mag zijn.”
Coronabesmettingsgevaar of niet, de kinderen lieten het gelukkig niet aan 
hun hartjes komen en genoten maar wat graag van het zowel educatieve 

als ludieke programma dat de 
brandweermannen speciaal voor 
hen organiseerden. Zo werd er 
flink veel informatie gegeven over 
de persoonlijke beschermkledij, 
materiaal en materieel, de 
verschillende interventiewagens, 
de vele uiteenlopende taken 
van het korps, enz… Natuurlijk 
mocht ook een snelle rit met een 
vuurrode interventiewagen-met-
loeiende-sirene niet ontbreken!
Een absolute nieuwigheid in het 
programma voor schoolbezoeken 
is dat de leerlingen, naast het zelf 
een bal op een schuine helling 
omhoog spuiten, dit keer ook 
een miniatuur brandweerwagen 
vooruit mochten trachtten 
te spuiten met een krachtige 
waterstraal. Veel moeilijker dan de 
kinderen vooraf meenden! 
En of het een fijne, boeiende en 
onvergetelijke voormiddag was! 

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

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



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

THEATER                                                                TOT EN MET 22 MRT 
 Improvisatieavond , bungeejumpen voor acteurs, www.theaterzeemanshuis.be

FIETSEN NAAR LIER                                  12 MRT 9U
Vertrek: Werf 44, Schoolstraat 5, Schilde, geudens.bastiaensen@telenet.be, 03.353.76.83

QUIZ                                                  13 MRT
Meisjeschiro Sint Filippus, Klokske, Alfons Heulensstraat 43 Schoten, tel 0477.613.191, 
sofi e.langers@gmail.com 

RETRO BINGO                                                                      14 MRT 20U  
Laaglandlei 20 Schoten, graag vooraf inschrijven (ten laatste op 10 maart, via e-mail,  
ouderraad.otiem@gmail.com

MUZIEK                           14 MRT 20U15
Gepetto and the Whales, www.gcbrecht.be

VOORDRACHT                                                      16  MRT 19U30
Over gezonde voeding “Wat moet moet ik nu geloven, dokter?”, Neos Schoten, Kasteel van 
Schoten, door Dr. Hendrick Cammu, 0475 80 69 29

STAND-UP COMEDIAN AVOND                      17 MRT 20U
Waar: Jos Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, www.ummagumma.be

PRESENTATIE                      17 MRT 20U
China, Waar: Jos Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, www.ummagumma.be

START 2 RUN                         17 MRT 20U
5-10km, 03.660.28.30, www.sportiefbrecht.be

HUMOR                                                                 19 EN 20 MRT 14U
Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Fokke Van Der Meulen, Moppen aan de toog, 
www.ccmerksem.be

WERELDVERTELDAG                                                  20 MAART VAN 19-20U30
In het Rivierenhof, www.provincieantwerpen.be

COMEDY                                                                   20 MRT 20U30
Thomas Smith, De Jaren Van Verstand, ’t Gasthuys, Theater, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem , 
www.wijnegem.be

DIGTALE PRESENTATIE PERU                                                              21 MRT 14U
’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, www.cactussenvetplanten.be

VOORSTELLING KLASSIEK                                                                 22 MRT 11U
T Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem, Piet Van Steenbergen, Hermelinde De Smet, 
Dominik Riepe, www.wijnegem.be/vrije-tijd, cultuur@wijnegem.be

BEZOEK AAN HET HOPMUSEUM                                                                 22 MRT
In Poperinge, www.vtbkultuur.be/brasschaat, 0484.92.01.05

TWEEDEHANDDSBEURS                                                                28 MRT
Voor baby-en kinderkleding, speelgoed en babyartikelen, In De Notelaar, Bergenstraat 2 
14u-16u30 Wijnegem, gezinsbond

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

IN HET SPOOR VAN DE FAMILIE DE CATERS  14 MRT 7U30
St. Michielstappers, vertrek: Campus Kristus Koning, Bethaniëlei 5 in Sint-Job, Rudi Theuns, 
0494.82.49.36, theuns.rudi@gmail.com, www.st-michielstappers.eu

NATUURWANDELING                                       12 MRT 13U45
Langs Antitankgracht en Gravinnenbos ’s-Gravenwezel, vertrek: De Drie Rozen, Kerkstraat 41, 
’s-Gravenwezel, tel 03.658.87.50, secretariaat@dedrierozen.be

Tegen het zomerseizoen 2021 zal er eindelijk een tennishal verrijzen op domein 
De Merel. Tennissers Sofie Lombaerts en Tom Lauryssen uit Loenhout, maar af-
komstig van Brecht, hopen in april 2021 hun nieuwe indoorterreinen annex ca-
fetaria te kunnen openen. Op 29 maart start het seizoen alvast opnieuw in het 
vertrouwde Merelhuisje. 

Tien jaar na de aankoop van het domein en verschillende pogingen, is het nu 
dan toch zover. Al in maart 2015 keurde de gemeenteraad de erfpachtovereen-
komst goed tussen de gemeente en de nv Merel Invest van Laurence Courtois. De 
ex-tennisster uit Sint-Job wilde er een tennisschool oprichten. Maar zover is het 
nooit gekomen. Nu, vijf jaar later, keurde de gemeenteraad de domeinconcessie 
goed voor Sofie en Tom, ‘voor de ontwikkeling van tennisinfrastructuur op domein 
De Merel’. Als alles volgens plan verloopt, opent die tegen het zomerseizoen 2021 
de deuren. “De oplevering is gepland rond april 2021”, weet Tom Lauryssen. 
Waarom het deze keer wel kan lukken? “We werken nu met een domeinconcessie 
en geen erfpachtovereenkomst. Bij deze laatste moest de gemeente borg staan 
voor de lening en bij een faillissement het gebouw verder afbetalen. Bij een do-
meinconcessie kan de bank een hypotheek vestigen op het gebouw. Die finan-
ciële zekerheid was belangrijk voor de gemeente”, verduidelijkt sportschepen 
Charlotte Beyers (N-VA). De nieuwe concessionarissen betalen geen grondhuur. 
Oprecht Brecht, Open Vld en Groen stelden zich hier op de gemeenteraad toch 
vragen rond. “De concessionarissen doen hier een grote investering waarvan alle 
Brechtenaren kunnen genieten. De huur van 3.840 euro per jaar is verwaarloos-
baar”, benadrukt burgemeester Sven Deckers (N-VA).

De gemeente hee�  nog plannen in de omgeving. Zo behoort een speelbos tot 
de mogelijkheden. “We werken aan een masterplan met daarin de ontwikkeling 
van een mountainbikeparcours en wandel- en fietsroutes met Het Merelhuisje 
als start- en stopplaats. Met de tennishal is het startschot gegeven. We brengen 
nu alle noden van de Brechtse verenigingen in kaart en gaan dan na of we er op 
De Merel een antwoord op kunnen bieden”, licht de sportschepen al een tip van 
de sluier. 

Op 29 maart openen Sofie en Tom alvast Het Merelhuisje voor een nieuw tennis-
seizoen, voor de laatste keer in de huidige vorm. Hiermee verdwijnt het laatste 
restant van een bewogen geschiedenis op het domein. Eerder werd al het verval-
len sporthotel waar de Antwerpse burgerij graag verbleef, afgebroken.

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

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

BRECHT – NIEUW TENNISHAL
VOOR DOMEIN DE MEREL TEGEN 

ZOMER 2021       



BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

DE GROEP VAN PELT ZOEKT VERSTERKING:

SYSTEEMBEHEERDER M/V
te Schoten (voltijds)

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

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

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

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

ZOEKERTJES

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

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

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

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

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52  (particulier)  Z51

Renoveren van verlichting, 
opnieuw bekabelen van 

@verteren
doet renderen!

Wij zoeken Ambassadors!!                      
Zoek jij een nieuwe uitdaging?

Door de gratis coaching is er geen diploma vereist.
Flexibele werktijden & een interne opleiding.

 
Er zijn vele doorgroeimogelijkheden voor personen die

een aanstekelijk enthousiasme hebben, leergierig en positief zijn.
Bovendien geniet je van aantrekkelijke bonussen.

Voor meer info contacteer : d.s_marketing@outlook.com of 0486 904 035

Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

luchters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12  (particulier)  Z52

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

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



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

ZOEKERTJES

@verteren
doet renderen!

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

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 

 

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)

zoekt

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS

DAKPANNEN
EPDM DAKRUBBER- en ROOFING

GEVELSIDINGS ETERNIT

Regio 
Antwerpen/Limburg

0479 829 969

DAKWERKERSBEDRIJF



Woon – zorgcentrum  
FELICITE 

Vlinderlei 11 - 2900 SCHOTEN
  

zoekt:

1 M/V VOOR IN 
DE POETSDIENST

  
Je functie:
Als medewerker van ons schoonmaakteam zorg je mee 
voor een nette en hygiënische omgeving voor onze 
residenten, medewerkers , leveranciers & bezoekers.
Gedurende de eerste dagen krijg je de nodige 
begeleiding om de correcte werkwijze en technieken 
te leren.

Je profi el:
Je bent een enthousiaste medewerker die graag samen 
met collega’s voor een proper woonzorgcentrum zorgt.
Je komt graag in contact met mensen en bent altijd 
vriendelijk in omgang. Je draagt bejaarde mensen een 
warm hart toe.
Je bent Nederlandstalig
Je hebt een verzorgt voorkomen, bent correct en stipt.

Vereiste:    
• Werkervaring: enige ervaring is een pluspunt

Je contractvoorwaarden:    
• Arbeiderscontract van onbepaalde duur
• Je werkt 5 dagen per week van 09.00 u tot 13.00 u

Info loon:   
• Wettelijk loonbarema
• Haard –en standplaatsvergoeding
• Fietsvergoeding/sociaal abonnement

Aanvang tewerkstelling:    
• 01/04/2020

Plaats tewerkstelling:
Vlinderlei 11
2900 SCHOTEN
België

Interesse ?
Mail je cv en gemotiveerde sollicitatiebrief naar Betty 
Kimpen Directie woon-en zorgcentrum Félicité Schoten 
via info@felicite.be
of neem telefonisch contact tijdens de kantooruren op 
nummer: 0476/35.17.63

GEVRAAGD

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

eigen vervoer, verzorgd voorkomen
Solliciteren per e-mail met CV en foto: petervreugde@telenet.be

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

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

eigen vervoer, gemotiveerd,verzorgd voorkomen, stiptheid
Solliciteren ter plaatse: elke dag om 11u

(chef is niet aanwezig op maandag en zondag)

Voor brasserie De Vogelenzang te ‘s-Gravenwezel

    Wij zoeken :

    ARBEIDER VOOR 
    MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK

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

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

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

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

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

ZOEKERTJES
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z7

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

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

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

G e z e l s c h a p s d a m e , 
bejaardenhulp met ref. en 
ervaring, bied hulp aan bij u 
thuis 24/24 7/7 eigen vervoer 
zone 03 tel 0477.28.64.39  Z12

l 



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

Gezocht Nanny: voor 3 kids 

ZOEKERTJES

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

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

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

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

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

Gezocht: alles van oude 
spelcomputers en fl ipperkasten, 
om mijn verzameling uit te 
breiden zoek ik Nintendo, Sega, 
Atari ,Vectrex ,Playstation 1, heb 
je wat in de weg liggen mag 

je mij bellen op 0473.86.16.52 
ik ben er erg blij me een 
heb er wat voor over  Z35

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

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

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







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

SCHOTEN KOOPT ‘KONING DER VLEUGELPIANO’S’
De gemeente Schoten deed zopas een bijzondere aankoop: een heuse 
vleugelpiano. Aan deze investering hing een prijskaartje van 40.000 
euro, maar schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) vindt dit zeker 
niet overdreven en niet alleen omdat in dit bedrag een stembeurt, 
stoel, wieltjes en  hoes inbegrepen waren.
De gemeente liet zich voor de keuze van dit instrument adviseren 
door twee kenners uit eigen muziekacademie: docenten Niko Deman 
en Stéphane VandeGinste. Hun oog en oor viel op een Yamaha C7, de 
‘koning der vleugelpiano’s’.  

“Door de lengte van de vleugel hee�  deze piano een rijk en 
indrukwekkend klankpalet. Dat ondervinden ik en Niko door het 
spelen van Brahms en jazz-improvisaties: een piano die dus voor 
alle muziekstijlen fantastisch klinkt”, aldus VandeGinste. “De piano 
behoorde toe aan Jan Van Landeghem, een belangrijk Vlaams 
componist en is dus op zich ook een stuk erfgoed.”
De solisten tijdens de Torenconcerten in De Kaekelaar onlangs waren 
allemaal weg van de piano. “We zijn gesterkt in de overtuiging dat we 
een heel degelijk en mooi instrument hebben gekocht. Binnenkort zal 
ook Jozef De Beenhouwer erop spelen, en die hee�  onze piano eerder 
al eens uitgetest. Hij was er ook vol lof over”, aldus schepen Charlotte 
Klima.

MASTERS LATEN IEDEREEN MEEGENIETEN VAN SLISSEPLOEG
Dankzij de Masters, de lokale serviceclub van Schoten, konden 

ook heel wat bewoners van 
woonzorgcentrum Verbert-
Verrijdt en andere mensen 
men een  fysieke en mentale 
beperking de jongste productie 
van de Slisseploeg meemaken. 
Ook hun begeleiders kregen een 
gratis ticket van de Masters. 
Er werd flink gelachen met de 
avonturen van Marc Peeters, 
Danaë Van Oeteren, Britt 
Mertens, Jef Hermans, Sven 
Vos, Thierry Meijers en Luc 
Van Puijm op hun ‘werf’. De 
toneelvereniging was zo blij met 
de opkomst dat ze alle bezoekers 
trakteerde op een ijsje tijdens de 
pauze.

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN   

MASSEUSE
zoekt man voor

contact
sms MAYA naar 7404 

(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



De gemeente Brecht krijgt steun van een buurgemeente in haar strijd 
tegen het betalend maken van de stationsparking. Rijkevorsel heeft 
opnieuw een brief gestuurd aan NMBS. De gemeente verzet zich daar ook 
tegen en hekelt de standaardbrief die het kreeg op haar eerste schrijven. 
Heel wat inwoners nemen in Brecht de trein.

Twee maanden geleden had het college al eens een brief gestuurd 
naar de NMBS om haar ongenoegen te uiten. “Daarop hebben we een 
standaardantwoord gekregen. Het is een algemene brief die voor eender 
welk station kan gelden, maar helemaal niet gericht is op de situatie 
in de Noorderkempen”, benadrukt mobiliteitsschepen Karl Geens (N-
VA) van Rijkevorsel. “De NMBS stelt daarin bijvoorbeeld dat het niet 
uitzonderlijk is dat wel drie verschillende auto’s uit één gezin gebruik 
maken van de parking. Dan stellen we ons de vraag hoe de NMBS dit 
heeft gecontroleerd. En als nu drie personen uit één gezin de trein 
moeten nemen op telkens een ander tijdstip, dan kan dat inderdaad 
gebeuren. Heel wat inwoners zijn van station Noorderkempen afhankelijk 
om met de trein in Antwerpen te geraken. Voor het station er was, namen 
ze vaak de bus naar Antwerpen. Maar er zijn heel wat lijnen afgeschaft. 
Het station in Turnhout ligt een pak verder. Op een kwartier ben je van 
Rijkevorsel in Brecht en van daaruit sta je met de trein op een kwartier 
in het centrum van Antwerpen. Het betalend maken van het parkeren 
zal ervoor zorgen dat heel wat reizigers terug naar de auto grijpen. We 
betreuren de beslissing van de NMBS dan ook ten zeerste.” Rijkevorsel 
hoopt, samen met de buurgemeenten, om de NMBS nog op andere 
gedachten te kunnen brengen en de parking vrij toegankelijk te houden. 
De gemeenten uit vervoerregio Kempen komen binnenkort hierover nog 
samen.

BRECHT KRIJGT STEUN VAN RIJKEVORSEL ROND BETALENDE STATIONSPARKING 

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 + 2€

 cursief gedrukt + 2€

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
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Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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













BRECHT – KLEUTERS SHOWEN 
GEKSTE KOSTUUMS 

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

Op een heuse catwalk mochten de kleuters van GBS De Sleutelbloem zich 
van hun gekste kant laten zien. De ene al wat stoerder dan de andere, maar 
ze schitterden een voor een. Daarna werden ze uitgenodigd op een leuk 
carnavalsfeest met dansoptredens en toneeltjes gebracht door de drie 
jongste leerjaren. Daarmee is de krokusvakantie alvast knotsgek ingezet. 

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

WIJNEGEMSE STRATEN KRIJGEN 
VROUWENNAMEN

De gemeente Wijnegem gaat de volgende nieuwe straat vernoemen 
naar een vrouw. Het voorstel van Inge Carpentier en Gerlinde Hublin 
(CD&V) werd gunstig onthaald. De twee schuiven Maria Beirens en 
Jeanne Smits naar voor als namen om op een straatbord te drukken.

Uit een telling blijkt dat in acht Vlaamse steden van alle straten die de 
naam van een persoon kregen, er 85 procent naar een man werden 
genoemd en slechts 15 procent naar een vrouw. “Onze gemeente telt 
een honderdtal straten. Daarvan werden er vij  ien vernoemd naar 
een persoon, maar slechts één naar een vrouw, nl. de Helenalei,” weet 
gemeenteraadslid Inge Carpentier. 

Maar daar is het in Wijnegem dus bijgebleven. “Jammer toch”, vindt Inge 
Carpentier. “Wijnegem kent zeker nog vrouwen die een maatschappelijke 
erkenning verdienen. Denk bijvoorbeeld aan Jeanne Smits. Zij was de 
eerste vrouwelijke schepen in onze gemeente (1970-1988) en richtte ook 
de dienst onthaalmoeders op”, aldus nog Inge Carpentier.

“Of Maria Beirens (foto), een zuster 
van Don Bosco die mensen ook wel 
kennen als de beschermengel van de 
schipperskinderen”, schui   Gerlinde 
Hublin een tweede kandidate naar 
voor. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wist zij in Huldenberg tientallen 
joodse kinderen uit de handen van de 
Duitse bezetter te redden door hen op 
te nemen in het weeshuis en hen een 
andere identiteit te geven. Hiervoor 
kreeg zij van de joodse gemeenschap 
een ‘eremedaille uit erkentelijkheid 
voor heldendaden tijdens WO II’. Zij 
werkte en woonde ook lange tijd in het 
internaat van Don Bosco in Wijnegem. 
Daar voerde zij het ‘familiale karakter’ 

in, waardoor jongens en meisjes niet meer gescheiden werden en leefden 
in kleinere groepen. Dat was uniek in die tijd.”
 
CD&V ziet in de nieuwe verkaveling Ertbrugge een opportuniteit om 
het onevenwicht in mannelijke en vrouwelijke straatnamen minder 
frappant te maken.  “We vinden het een belangrijk signaal vanuit het 
gemeentebestuur in het kader van maatschappelijke beeldvorming 
van vrouwen”, aldus Inge Carpentier en Gerlinde Hublin. Burgemeester 
Ivo Wynants (N-VA) hee   er geen problemen mee en zal de suggestie 
overmaken aan de cultuurraad en heemkundige kring Jan Vleminck, die 
doorgaan de straatnamen voorstellen. “Jeanne Smits heb ik zelf nog goed 
gekend. Zij was het die mij destijds hee   aangeworven aan de gemeente, 
toen nog als redder en badmeester.”

Een knuffel          
een brief of kaartje
een woord of een gebaar

Hartelijk dank voor 
alle blijken van 
medeleven na 
het overlijden van 
ons moeke.
Celine Anthonissen

Vanwege Lutgard, Willy en Nicky

12 - 2 - 2020



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

GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
  ook ‘s avonds en weekend
Tel: 03 653 37 51

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06

 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

 • op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (€1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

CM INTRODUCEERT OPNIEUW 
ONTHAALBALIE BIJ WIJZE VAN TEST

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

CM werkt sinds 1 april 2019 alleen nog op afspraak. “Uit reacties 
van leden leren we dat deze manier van werken niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is”, vertelt Erik Maes, gemeenteraadslid voor CD&V 
en voorzitter Beweging.net. “Na intens overleg met CM, hebben wij, de 
seniorenraad en de raad voor personen met een Handicap, de directie 
van CM Antwerpen kunnen overtuigen van een proefproject met 
onthaalbalie.” 

Concreet wordt sinds 2 maart vier maanden lang op vrijdagvoormiddag 
van 9 tot 12 uur een onthaalbalie voorzien in het CM-kantoor aan de 
Gelmelenstraat 103. Aan deze onthaalbalie kan je als cliënt terecht voor 
kleine vragen die snel beantwoord kunnen worden. Heb je toch een 
uitgebreidere vraag, dan kan je ter plaatse nog een afspraak maken. Na 
30 juni wordt deze manier van werken stopgezet, geëvalueerd en neemt 
CM een beslissing over de onthaalbalie in het kantoor van Schoten. 

Telefonisch of online een afspraak maken, is en blij�  nog steeds de 
eerste keuze. Zo bepaal je zelf wanneer je langs het CM kantoor gaat 
en hoef je niet onnodig te wachten. Bovendien kan CM zo jouw afspraak 
grondig voorbereiden en de best mogelijke dienstverlening verzekeren.

www.cm.be/afspraken 03 221 93 39



UW AMPLIFON TEAM IN SCHOTEN

BIJ AMPLIFON HOORCENTRUM 
KLIMA LUISTEREN WE NAAR U.

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

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

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

Amplifon Hoorcentrum Ekeren:

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