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Dominofans in Brecht

3 jaar Buurderij in Wijnegem

Scouts ‘ploggen’ in Schilde

Kajak Club Schoten terug in water





1/95/95/1

100/91/0/0

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

 SCHOTEN                     € 665 000

Ruime villa te “Koningshof” op toplocatie. Inkomhal, 
bureel, vernieuwde keuken, eetplaats, salon op 
parket met open haard. 5 slaapkamers, bergzolder 
met mogelijkheid om 2de badkamer van te maken, 
2de bureel. Alarm, tuinhuis en vijver. Inpandige 
garage, terras.  

UC 2232909 - EPC 466 kWh/m² 
Vg Wp Gvkr Gvv

 ‘S-GRAVENWEZEL                                   € 515 000

Ruime villa in het groen en verkeersarme 
“Zonnebos”. Inkomhal, leefruimte met openhaard, 
landelijke keuken, bureau ruimte op parket, inpandige 
garage.4 slaapkamers waarvan één met dressing, 2 
badkamers. Kruipruimte (na-geïsoleerd), alarm.        

  WIJNEGEM                                       € 415 000

Tussen weilanden gelegen deel van boerderij met 
moderne aanbouw op een perceel van 1.086m², 
gelegen op de grens met ‘s-Gravenwezel. In gebruik als 
kantoor. De origingele woning dateert van +-1874, de 
moderne aanbouw van 1999.     

UC 2135550 - EPC 613 kWh/m²  
Vg WgLk Ag Gdv Gvkr Gvv

   ZOERSEL                                         € 285 000

Residentieel gelegen bouwgrond van 1.300 m² in een 
groene rustige straat in de wijk “het Risschot”. Het perceel 
heeft een perceelbreedte van 22,57m. 

 Wg Gvg Vv Gvkr

UC 2257031 - EPC 308 kWh/m²  
g Wp Gvkr Gvv

 SCHILDE                                         € 485 000                

Gerenoveerd duplex appartement met uniek uitzicht. 
1e verd.: hal met toilet, leefruimte met haard, open 
geïnstalleerde keuken met berging, slaapkamer 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 

HOOG TIJD VOOR
EEN ANDER

#kot#kot ?

Scouts ploggen zowat heel 
Schilde schoon           

De jaarlijkse goededoelendag van de Scouts & Gidsen viel in het water, maar de als 
alternatief opgezette plogweek had een zo mogelijk nog positiever effect.

 “Normaal zouden we met onze 200 leden gewapend met handschoenen, vuilzakken en 
grijpers samen op pad gaan om de buurt rondom ons scoutslokaal proper te maken”, 
vertelt Roan Vermeyen van de groepsleiding. “Maar door corona kon dat natuurlijk 
niet.”

De scouts vonden de oplossing in Zweden en in het daar ontstane ‘ploggen’: al joggend 
afval opruimen. De oproep aan de leden om hun eigen omgeving schoon te maken, viel 
niet in dovemansoren. “We maakten gebruik van de app WePlog. Daarop was te zien hoe 
onze leden, ouders 
en sympathisanten 
al na vijf dagen 
ruim 30% van 
de gemeente 
hadden verlost 
van zwerfvuil. 
Dat percentage 
ligt zeker hoger 
want lang niet 
iedereen heeft zijn 
of haar ‘vangst’ 
geregistreerd.”

De scouts mochten 
de gevonden 
troep op acht 
met de gemeente 
a f g e s p r o k e n 
locaties achterlaten 
met het oog op 
afvoer. “Mensen 
konden onze 
schoonmaakactie 
sponsoren én we zorgden elke avond voor een stukje entertainment in de vorm 
van ‘scouts-tv’”, blikt Roan Vermeyen terug op een geslaagde alternatieve 
goededoelenweek. 

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

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

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

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

Gratis geleverd vanaf 5m3

(binnen straal van 15 km)
Tel. 0474 87 05 09



Zoek je verf die tegen 
een stootje kan?

colora wommelgem 
Autolei 360, 2160 Wommelgem 
T 03 353 27 00, colora.antwerpen@colora.be
open: ma-vr: 9u-18u, za: 9u-17u 

Vlakbij Shopping Wijnegem – goed bereikbaar – ruime parking

VERF MET VERF MET 
ADVIESADVIES







Ik koop: alles van Nintendo, 
Game Boy, Sega, Playstation, 
evenals oude/nieuwe strips, blu-
rays, leuke curiosa, oud (blik-
ken) speelgoed, film memora-
bilia, Dinky Toys, enz… kortom, 
hebt u iets leuk in de aanbie-
ding, geef me een seintje, tel 
0487.36.51.00 (particulier)  Z77
  
Gevraagd: tuinman met er-
varing, 1d/week regio Schil-
de, tel 0475.32.30.59   Z78

Ik ben op zoek naar werk: ik kan 
kleine renovaties uitvoeren (stop-
verf, verf de muren, kaders, ik kan 
ook op een boerderij werken, tel 
0465.74.05.91 (particulier)  Z79

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52 (particulier)  Z80

ZOEKERTJES

Wegenwerken N121 
beschadigden 21 bomen       

21 bomen langs de Brasschaatsebaan/Gillès de Pélichylei in Schilde/’s-Gravenwezel 
hebben wortelschade opgelopen door de wegenwerken die daar al sinds november 
2018 bezig zijn. Dat blijkt uit trekproeven uitgevoerd op de bomen op het openbaar 
domein en de aanpalende eigendommen. De bomen zijn niet meer goed verankerd en 
worden daarom uit veiligheidsoverwegingen gerooid. Elk verdwenen exemplaar wordt 
vervangen door een nieuwe zomereik. 

Voor de aanleg van de fietspaden op de N121 werden eerder al meer dan tweehonderd 
bomen gerooid. De grote werken zijn ondertussen achter de rug. Eind april was de 
laatste zware hinder, de asfaltering van de Brasschaatsebaan ter hoogte van het 

EPC 161 kWh/m2 - UC3150
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 440 kWh/m2 - UC2242689
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 539 kWh/m2 - UC2261714
EPC 680 kWh/m2 - UC2261932
stedebouwkundige info in aanvraag

SCHOTEN

Royaal appartement gelegen in het “Grand Hotel” van 
domein Iepenburg met prachtig vergezicht. Het zicht 
vanuit het appartement, én vanop het riant terras, 
is recht op het groene domein met waterpartij.

SCHOTEN

Te vernieuwen landhuis op 1.255m² in groene laan te 
Berkenrode. Inkomhal met apart toilet, woonkamer 
in L-vorm met open haard doorlopend naar veranda, 
keuken met bijkeuken. Tuin met veel privacy en 
groen omgeven, externe garage en berging.

MERKSEM

Investeringsgebouw gelegen op centrale locatie vlakbij 
op- en afrit autosnelweg en Albertkanaal. Op het 
gelijkvloers: een magazijn van ca. 300m², 1ste verd: app. 
van 71m² met 2 doorlopende kamers.  2de verd: app.  van 
58m² met woonkamer naast slaapkamer, en klein terras. 

SCHOTEN

TE HUUR:  Magazijn 189m² in nieuwe KMO zone nabij 
diverse invalswegen en centrum Schoten. Het magazijn 
beschikt over twee poorten van 4,5m hoogte x 4,5m 
breedte. Voorzien van sanitair, verwarming, elektriciteit 
en alarm.

€ 1.275.000

€ 399.000

€ 345.000

€ 1.145

Villerslei 14
2900 Schoten

T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be  

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

gemeentehuis. Sindsdien is er enkel 
nog beperkte hinder ter hoogte van de 
mobiele werf. Een officiële inhuldiging 
volgt in september, maar volgens het 
bestuur van Schilde kunnen zwakke 
weggebruikers de fietspaden al voor de 
zomer in gebruik nemen. 

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT





www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier, en 
afvoer, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  F30

Gezocht werk: poetsen, strijken, 
ik ben verantwoordelijk, 
eerlijk werk heel netjes 
tel 0465.75.44.71  Z89

Ik zoek werk : tuinwerken, 
schilderen en onderhoud tel 
0465.74.74.76  (particulier)  Z90

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)  Z91

Ik zoek werk : tuinwerken, 
schilderen en onderhoud 
tel 0466.36.65.57 of 
0485.80.64.61 (particulier)  Z92

Te huur:  Boterlaarbaan Deurne 
zonnig app 1st verd. hall,living, 
kk,badk,wc, 1 slpk, terras, 
berglaats, cv op gas,epc 111 
huur 675euro alg kosten 15euro 
max 2 pers. tel 0495.51.49.92

 Te huur:  Schoten app Eikenlei, 
1st verd.duplex, hall, living, kk, 
douche,wc, 3 slpk, bergplaats, 
terras, cv, tel 0495.51.49.92

ZOEKERTJES





SCHOTENSE KAJAKCLUB 
TERUG TE WATER            

Als een vis in of beter op het water. Zo gelukkig voelen de honderd leden van de 
Schotense Kajakclub zich, nu ze weer mogen peddelen. “Frustrerend hoor: fietsers 
in dichte drommen op het jaagpad ziet passeren terwijl je zelf op het droge moet 
blijven”, getuigt voorzitter Wilfried Stickens.

“De gemeenschapswacht van de gemeente is ons al komen controleren. Uiteraard 
houden we ons aan de regels”, aldus Stickens. “Al is het bewaken van de sociale 
afstand bij ons nooit een probleem geweest. In een kajak kan je nooit dichter bij de 
ander komen dan de lengte van je peddel. Alleen in een Canadese kano, waar je met 

twee of vier in kan, is het opletten: ofwel kiezen voor je partner of gezinslid om samen 
aan boord te gaan, ofwel een stoeltje tussen laten is de boodschap. Groepsreizen zijn 
uiteraard afgelast en onze kantine blijft nog op slot.”

“En we lopen hierdoor nu al 4000 euro mis in onze clubkas”, heeft voorzitter Stickens 
al, uitgerekend. “Gelukkig hebben we een spaarpotje, maar bij heel wat andere clubs 
staat het water wel aan de lippen. Hopelijk kan de gemeente de vele noodlijdende 
verengingen tegemoetkomen want ook onze opendeur van volgende week, waar 
normaal meer dan 200 mensen naartoe komen, valt in het water.”

Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be
dir@adrconstruct.be

Ma-vrij: 9u-12u & 13u-17u30
Zaterdag: enkel op afspraak (10u-15u)

U bent steeds van harte welkom in onze toonzaal om onze 
producten te bekijken en kennis te maken met onze bedrijfscultuur. 
Wij vragen wel om hiervoor op voorhand een afspraak te maken 

zodat we het aantal personen in de toonzaal tot een minimum 
kunnen beperken en zeker een veilige afstand kunnen garanderen.

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en 

warmwatertoestellen
Rioleringswerken 

Nagelstyliste
komt ook aan huis!

Kunstnagels 36€/vulling
25€/voeten

Tel. 0495 99 96 91

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN!!

Betaal niet te veel.
Geld terugkrijgen is plezanter.

Bij u thuis ingevuld, 30 jaar ervaring.

0486 38 22 28





shoppingcenter, wandelweg 
langs zee, vrij maar en april, 
juli – augustus, december 
te bevr. 0497.35.08.67  Z64

Knokke Heist  te huur : prachti-
ge studio op de zeedijk van Hei-
st voor 2P. front. zeezicht.  Wifi, 
Tv , garage mog. info: luxestu-
dioknokke.be   0476 61 72 97  Z65 

ZOEKERTJES

COSTA DEL SOL / Benalma-
dena Pueblo Te huur : luxe 
app. max 4 pers. fantastische 
enrustige ligging, groot terras 
met prachtig zeezicht ! snelle 
wifi Inl :www.spanje18.wee-
bly.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, 

Het  Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) is gestart met de aanleg 
van dubbelrichtingsfietspad langs 
de Houtlaan (N12) in Wijnegem. 
Binnenkort start meteen de aanleg 
van een nieuwe fietsverbinding 
tussen de brug van de Houtlaan en de 
fietsostrade F5 (Albertkanaalbaan). 
De werken zullen tot de 
zomervakantie voor files zorgen op 
de gewestweg.

(kunststof verdunde glazen 
met ontspiegeling, 

van +4.00 tot -6,00 cil -2,00)

ook grote 
keuze aan 
Ray-Ban, 
Serengeti, 
Oliver 
Peoples, 
sportbrillen 
van Julbo 
(ook op sterkte, 
om uw sport ten 
volle te beleven)

Nicolas Optiek   -   Wijnegemsteenweg 2   -  2970 ‘s-Gravenwezel Nicolas Optiek   -   Wijnegemsteenweg 2   -  2970 ‘s-Gravenwezel 
03/685.63.69 - www.nicolasoptiek.be  - bezoek ons op facebook03/685.63.69 - www.nicolasoptiek.be  - bezoek ons op facebook

(kunststof verdunde glazen (kunststof verdunde glazen 

Tot 
30 juni 2020, 
een Odette 

Lunettes met 
optische 

zon- en witte 
glazen vanaf 

289 euro!

Vernieuwing fietspaden veroorzaakt 
lange files op Houtlaan

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -





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

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

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

Geef je kot
       een boost?

Corona maakt van Corso Divo 
plots een asociale club           

Ook wielertoeristenclub Corso Divo uit Schoten rijdt nu al maanden niet meer 
in groep uit. “We maken onze ritten noodgedwongen in groepjes van twee”, 
treurt voorzitter Sabrina Leys.

Normaal hadden de tachtig leden van Corso Divo op de dag van de Scheldeprijs  langs 
het parcours gestaan. “Jammer dat we de coureurs dit jaar niet zagen  voorbijkomen 
voorbij ons huis. Veel van onze leden maakten dan maar zelf een rit. Dat deden we de 
vorige jaren ook wel, maar we zorgden er altijd voor dat we terug in Schoten waren 
tegen dat het peloton hier door de straten denderde”, vertelt Sabrina.

Sabrina hoopt dat de corona-kwelduivel tegen eind augustus bedwongen zal zijn. “Dan 
staat onze grote uitdaging voor dit jubileumjaar op het programma: dwars door en 
over de Pyreneeën van Perpignan in het zuiden van Frankrijk helemaal westwaarts 
naar Biarritz. De zestien leden die meegaan moeten natuurlijk zeker blijven trainen”, 
houdt  Sabrina iedereen bij de les. Zijzelf zit ondanks een drukke dagtaak redelijk op 
schema, zo blijkt. “Ik heb dit seizoen al 6000 km in de benen. Die verzamelde ik onder 
meer tijdens een fietsvakantie in Benidorm begin dit jaar  en nadien tijdens ritten in 
duo aan de zijde van mijn man Dave of schoonzus Karen.”

TE HUUR MAGAZIJN
Schoten - 1500m2 - 785€ - droog en veilig alle nutsvoorzienin-

gen 0475 52 94 44





Dame gezocht die mee naar Span-
je wil, mooi huis, zicht op zee, ber-
gen, privacy tel 03.669.80.31  F16

Te koop: vloertegels Cera-
miek 33x33cm dikte 7.8mm, 
5x1.42m2, wit-beige gevlamd 
prijs 50 euro, allessnijder 10 
euro, wafelijzer, croque Monsieur, 
alles nieuw 5 euro per apparaat, 
stoomreiniger 1800W  25 euro 
800ml, tel 0476.86.08.29  F18

54 jarige man zoekt dame voor 
serieuze relatie, reactie wel-
kom op 0488.066.121  F19

Te koop: relaxzetel in bor-
deauxkleur, Merk Natuzzi 500 
euro tel 03.636.30.65  F20

Te koop: BMW R1200GS adventu-
re fullop 13/07/2015, 21.200km, 
ond. op 20.000km, nieuwe 
banden, batterij, BMW koffers, 
tanktas, ABS, Cruise  control, 
123 PK tel 0468.33.26.68 F21

Poetsvrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, oppas kinderen, NL-talig 
tel 0465.16.64.53  (particulier)  Z81

ZOEKERTJES

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

Brecht – Elk halfuur een trein in 
Noorderkempen vanaf 2021       

Goed nieuws voor de reizigers van station Noorderkempen. Vanaf december 2021 zal er 
elk halfuur een trein rijden tussen Brecht en Antwerpen. Dat heeft de NMBS beslist. Het 
is nu enkel nog wachten op een formele go van de federale overheid.

Vandaag kun je elk uur een trein nemen vanuit station Noorderkempen. Tijdens 
de ochtend- en avondspits is er elk halfuur een trein. Die frequentie wordt vanaf 
december 2021 doorgetrokken over de hele dag, de uurdienst wordt een halfuurdienst. 
Zoveel blijkt uit het nieuwe vervoersplan 12/2020 - 12/2023 van de NMBS. Als ook 
François Bellot (MR) zijn officiële go geeft, wordt het plan effectief van kracht op 
zondag 13 december 2020. In totaal breidt in 189 stations (34%) het aanbod uit tussen 
2020 en 2023. Dat staat voor globaal 4 % meer treinen per dag. Op werkdagen rijden 
er 185 treinen meer waarvan 155 in daluren; op zaterdagen komen er 125 treinen bij, 
op zondagen 92 treinen. Voor station Noorderkempen is het wachten tot december 

2021. Waarom het dit jaar niet kan, heeft een technische reden. Infrabel moet op de 
hogesnelheidslijn rijpaden kunnen vrijmaken op die extra uren aan Luchtbal waar de 
hsl en lijn 12 kruisen en er goederenvervoer spoort. Pas tegen december 2021 zal er 
ook het nodige rollend materieel, lees voertuigen, beschikbaar zijn dat op de hsl kan 
sporen tussen Antwerpen en Breda.
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN  / 03 658 47 20
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Aspergeroomsoep  € 6,50
Tomatensoep met balletjes € 6,00
Asperges Vlaamse wijze  € 12,00
Asperges met gerookte zalm € 14,00
en mousselinesaus 
Carpaccio van ossenhaas met € 11,00
notensla en pijnboompitten
Garnaalkroketten € 15,50
Kaaskroketten € 10,50

HOOFDGERECHT
Asperges op Vlaamse wijze  € 20,00 
met jonge aardappeltjes
Asperges met gerookte zalm € 24,00 
en mousselinesaus 

AFHAAL
MENU

VOORGERECHT

DESSERT

Huisgemaakte vidé € 14,00 
Stoofvlees op Vlaamse wijze € 14,00 
Spareribs € 15,00
TOPPER ! 
Betere ribbetjes kan je nergens vinden !
Kipfilet met saus naar keuze € 15,00 
Spaghetti bolognaise € 10,00 
Wok met kip en noedels € 14,00 
Wok van scampi € 16,00 
Scampi Vijverhof € 18,00 
Vispan met puree € 17,00

Chocomousse € 5,00
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
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UITHAAL WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U - 14U30 EN VANAF 17U  ZONDAG VANAF 10U

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20







singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z031

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

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

ZOEKERTJES
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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 

In de Braembib werden nog vóór de Corona-periode 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 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.

Taart en veel lof voor 
bekroonde juniorjournalisten 

Ook ontwerp en plaatsing van totaalwanden met TV, 
audio- en video-integratie, modern of klassiek.

Uitgebreide keuze aan haarden op hout, gas of pellets.

U wil van “uw kot” een warme thuis maken?
Ook wij zijn opnieuw geopend, we helpen u graag.

Victor Adriaenssensstraat 69
B-2900 Schoten
T 03 644 68 88 
info@alpha-heating.be
ikhouvanvuur.be

Showroom tijdelijk enkel geopend op afspraak.

Afspraak maken? Bel 03 644 68 88
of surf naar alpha-heating.be/afspraak-makenHeating

Alpha
haarden & interieur

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Cu

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten 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

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81



SCHRIJF NU ONLINE IN
www.atheneumschoten.be/inschrijven

A-stroom: 
1ste jaar: T A L E N T-wijs

2de jaar: STEM-Wetenschappen, Economie en organisatie, 
Maatschappij en welzijn 

B-stroom: 
1ste jaar: T O P-wijs

2de jaar: T O P-Mens en zorg, T O P-Techniek

1ste graad

2de en 3de graad: Economie en marketing
     ASO

2de graad: Handel, Bio-esthetiek, Elektrotechnieken
3de graad: Handel, Schoonheidsverzorging

Elektrische installatietechnieken, Informaticabeheer

     TSO

3de graad: Haarverzorging, Elektrische installaties, Logistiek 
7de specialisatiejaar: Kapper/Stylist, 

Elektrotechnicus, Logistiek assistent magazijn

2de graad: Haarzorg, Basismechanica, Elektrische installaties, Hout, Kantoor 
3de graad: Haarzorg, Lassen/Constructie, Elektrische installaties, 

Houtbewerking, Kantoor
7de specialisatiejaar: Haarstylist, Pijpfi tten/Lassen/Monteren, 

Industriële elektriciteit, Interieurinrichting, Logistiek

     BSO

     DUAAL LEREN 
Combineer leren en werken



Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle com-
fort, wknd 190 euro, mw 190 
euro, week 290 euro, chalet 
nabij Laroche, 6p. wkn 110 
euro, mw 110 euro, week 180 
euro, buiten de vakantiepe-
riode, www.eventussenuit.
be, email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z46
 
Te huur: Nieuwpoortbad studio, 
alle comfort, groot zonnig 
terras en garage 45 euro/dag, 
all-in tel 0498.800.348  Z100

ZOEKERTJES

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

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

Schotense handelaars die hun 
winkel als gevolg van de coronacrisis 
verplicht moesten sluiten, kunnen 
nu ook aanspraak maken op 
een gemeentelijke toelage van 
maximum 500 euro. Ze moeten 
dan wel aantonen dat ze sinds half 
maart geïnvesteerd hebben in een 
webshop, hoestschermen, reclame 
of andere maatregelen om hun zaak 
een doorstart te geven. Ook wie van 
plan is om dit soort van overlevings-
uitgaven dit jaar nog te maken, 
komt in aanmerking. Renovatie- of 
opfrissingswerken volstaan niet om 
aanspraak te maken op de steun. 

“We hebben 30.000 euro voorzien 
en kunnen hiermee minstens 
60 handelaars helpen. De 
tegemoetkoming geldt wel alleen 
voor kleinhandelszaken. Grote 
ketens komen niet in aanmerking”, 
aldus schepen van Lokale Economie 
Véronique d’Exelle (N-VA). Die zegt 
verder dat de gemeente ook 350.000 
euro heeft vastgelegd om later 
dit jaar, wanneer alle handels- en 
horecazaken opnieuw zullen open 
zijn, een cadeaubon van  10 euro 
te bezorgen aan alle inwoners. 
De marktkramers van hun kant 
worden een half jaar vrijgesteld van 

standgelden. Dat geldt ook voor 
wie met een kraam postvat langs 
de openbare weg. En uitbaters van 
ene kermisattractie, hoeven dit 
jaar helemaal niks te betalen aan 
de gemeente, ook al zouden er nog 
kermissen doorgaan later dit jaar. 
Info: (03) 680 33 35 
ondernemen@schoten.be

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

Gemeente Schoten laat lokale 
handelaars niet in de kou staan



wasmachine en droogkast, 2wc’s, 
3 slpk met dubbele bedden 
180cm en kast, parkingplaats 
onder het gebouw, 5de verd, 
max 6 pers, winterverhuur 580 
euro + verwarming infrarood, okt 
tot /met april per week, zomer: 
vrij vanaf 25/7 tot 29/8 per week 
750 euro = all-in, september 
625 euro alles inbegrepen 
inl tel 0479.44.35.15  Z158

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, 

Er zullen in augustus geen gratis avondconcerten plaatsvinden in het ‘parkske’.  
De veertiende editie van Carrousel Schilde werd geannuleerd. “De gezondheid 
van bezoekers en medewerkers staat voorop. Daarnaast wil de organisatie geen 
financiële risico’s nemen die de toekomst van het evenement in gevaar kunnen 
brengen”, laat Michiel Penne, voorzitter van de organiserende vzw, weten. 
De deur blijft wel op een kier staan voor alternatieven deze zomer al. De 
overheidsmaatregelen in augustus zullen daarbij de leidraad zijn. Zonder 
expliciete goedkeuring van experts en overheid gaat er niets door in 2020 en 
kijkt de organisatie verder vooruit naar 2021. Dan zijn er vijf dinsdagavonden 
in augustus en kan er een feesteditie worden gepland. De beslissing werd 
genomen in overleg met het gemeentebestuur en alle leveranciers en partners.

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN 
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire VOF

BEZOEK ONZE SHOWROOM
BRECHTSEBAAN 459 C, 2900 SCHOTEN

Voor inlichtingen bel nu 
alle dagen van 8u tot 22u, 
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels

• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

Industriepark 20 – unit 6
2900 Schoten

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Corona dwarsboomt 
ook Carrousel in Schilde

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be



ZOEKERTJES

Ik ben op zoek naar werk: 
ik kan kleine renovaties uit-
voeren (stopverf, verf de mu-
ren, kaders, ik kan ook op 
een boerderij werken, tel 
0465.74.05.91 (particulier)  Z79

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52 (particulier)  Z80

Poetsvrouw zoekt werk: 
poetsen, strijken, op-
pas kinderen, NL-talig tel 
0465.16.64.53  (particulier)  Z81

Te koop: woning te Schilde, 
voor info mail naar walter.
van.de.berckt@telenet.be  F1

Te huur: huis Spanje, 
zee- en bergenzicht, pri-
vé zwembad, compleet in-
gericht tel 03.669.80.31  F2

Te koop: diverse kaders voor 
schilderijen, allerlei afme-
tingen, te bezichtigen na 
afspraak, via mail, markja-
cobs54@hotmail.com  F3

Schilde gepensioneerde man, 
sportief, welstellend, singel, 
wenst dame voor opbouwen-
de vriendschap en meer voor 
later tel 0470.52.02.41  F5

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

Eierroof bij koppel knobbelzwanen     

De wijk Zwaan verkeert in rouw. En alle dierenliefhebbers zijn gechoqueerd over de 
manier waarop een koppel witte knobbelzwanen, met nest in het riet van de E10 
Plas, zopas alweer werd beroofd van haar zes eieren. “Dit was het werk van illegale 
dierenhandelaars”, vermoedt Linda Torfs, die het lege nest aantrof.

Een andere buurtbewoonster ging bij de politie aangifte doen van de eierroof. Onder 
meer een voetafdruk op het nest, maar ook de waargenomen flitsen van zaklantaarns 
in de bewuste nacht wijzen op een criminele daad. Crimineel want de knobbelzwaan is 
officieel beschermd. De theorie dat de eieren door de gemeente of Vogelbescherming 
zouden zijn weggenomen om verspreiding van de soort tegen te gaan, houdt dus geen 
steek. 



Moedige Beethoven-liefhebbers 
beleven alsnog boeiende avond     

Davidsfonds Schoten kende weinig meeval bij de organisatie van haar lezing rond 
Ludwig Van Beethoven in het Cogelshof in de wijk Deuzeld. Net op het moment dat 
de muziek- en cultuurliefhebbers vertrekkensklaar stonden om naar de boeiende 
uiteenzetting van kenner Beatrijs Van Hulle te komen luisteren, werd omgeroepen dat 
iedereen betere thuis bleef naar aanleiding van de coronacrisis. 
De zowat twintig melomanen die toch opdaagden werden door Hilde Rombouts en 

andere bestuursleden 
hartelijk ontvangen en 
kregen antwoorden op 
volgende vragen:  Wat 
is Beethovens plaats in 
de muziekgeschiedenis 
? Wat is de link tussen 
het emotioneel geladen 
leven van Beethoven 
en zijn indrukwekkende 
oeuvre ? Wat is het 
verschil tussen een 
sonate, een symfonie 
en een concerto ? Hoe 
heeft Beethoven het 

idee vrijheid in zijn muziek verklankt ?
Uiteraard was er ook muziek te horen van de revolutionaire romanticus-componist, 
die precies 250 jaar geleden geboren werd en dit jaar daarom overal ter wereld 
hernieuwde aandacht geniet. 
Op 21 april wilde het Davidsfonds het opnieuw proberen met een lezing over Willem 
Elsschot in hetzelfde Cogelshof. Maar ook die activiteit moest worden afgelast.
•www.davidsfonds.be/schoten

Schilderen , tuinwerk tel 
0487.56.66.52 (particulier)  F14

Tuinonderhoud Schilde, wij 
zoeken tuinman voor grote tuin, 
gem1 dag per week, kennis 
van borderplanten strekt tot 
aanbeveling, graag reageren op 
em@comico.be met korte info of 
bel 0495.511.311 (particulier)  F15

Tuin omschuppen? Zal ik 

ZOEKERTJES
dat komen doen met mijn 
bakfrees? Tel na 18u aub 
op 0498.86.07.04  Z77

Te huur: app te Deurne 2de verd, 
2 slpk, bk, vlakbij openb verv, 
scholen, winkels, 650 euro/per 
maand, tel 0473.27.72.08  Z82

Te koop gevraagd: schilderijen, 
spullen van zolder, curiosa, 
enz… tel 03.663.65.70  Z83

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  F31





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 (schilder-
werk en laminaat). 750euro+100 
euro voorafbet verwarm 3mdn 
waarborg tel 034844764  Z70

ZOEKERTJES

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

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

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

Te huur: garagebox Kalstraat 
Schoten, tel na 17u 0476.41.96.88  Z72

Te huur: app. 3 slpk, 2de verd, 100m2, 
750 euro, Vordensteinstraat 133, 
Schoten , gsm 0475.26.28.01  Z67

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

Te huur app(2de verd) in hoekge-
bouw met zicht op vaart voor max 

Elk jaar is Feeest in het park dé gedroomde start van de zomervakantie voor 
heel wat Brechtse gezinnen. Het gemeentepark ziet dan zwart van het volk. Voor 
de kleintjes zijn er heel wat attracties met een hoek af. Er lopen rare figuren 
rond, er is acrobatie, een vertel- en knutselhoek. De groten kunnen genieten 
van een streepje livemuziek en dansoptredens en zich tegoed aan heel wat 
lekkers van verschillende foodtrucks. Elk jaar opnieuw groeit het succes van dit 
Feest in het park. Dit jaar zal het heel stil zijn in het park. In hetzelfde weekend 
zou ook de jaarlijkse Stratenloop plaatsvinden en ook die kan in de gegeven 
omstandigheden niet ‘veilig’ plaatsvinden. “Met pijn in het hart is er beslist dat 
deze twee evenementen omwille van corona dit jaar niet zullen doorgaan. We 
denken momenteel na over een alternatief”, klinkt het bij de gemeente. Er is 
wel een alternatief: Brecht Picknickt. Je kan picknickpakketten bestellen voor 
ontbijt, lunch en borrel. Handelaren vullen en verenigingen leveren ze thuis. 
Zo kan iedereen in eigen tuin, op eigen balkon of in de living genieten van een 
heerlijke picknick. 

Brecht – Feeest in het park wordt 
Brecht Picknickt 

UITVAARTCENTRUM.BE
voor een waardig afscheid

ANTWERPEN    Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout 
SCHILDE  Turnhoutsebaan 492, 2970 Schilde  

Waarom uitvaartcentrum.be?

respect voor elke wens

één contactpersoon 
die alles voor je regelt

meest uitgebreide 
dienstverlening van de regio

sinds 1880, vijf generaties
passie voor uitvaart

onze begrafenisondernemers
Eddy Heiremans - Marschang - Geyskens - Bogaers

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

D.D.N.



mer en zes persoonsslaapka-
mer (stapelbedden) + garage, 
e- mail: theo.marynissen@ar-
genta.be, tel 0498.389.786  Z36

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

ZOEKERTJES

Te huur: Durbuy huis  8p, 4 slpk, 
2 badk, tuin bbq, garage, rust, 
stilte,  www.fijnverlof.be  Z50
 
Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op zon-
nig pleintje in Knokke- Heist ( 
De Kinkhoorn), op 50 meter van 
strand. Tweepersoonsslaapka-

Wijnegem Wiest, de vereniging die haar slagen normaal uitdeelt en telt in ’t 
Gasthuis, telt intussen zeventig leden. Iedere maandagavond komen ze samen 
om te wiezen, rikken en kleurenwiezen in de foyer, tot voor de coronacrisis toch.
Net voor ook de kaarten werden opgeborgen, haalde Lutgart Valkx haar eerste 
soloslim binnen. Ze haalde met andere woorden alle slagen ‘in troef’. Op 7 
februari deed Claude Bervoets dat nog eens over. Straffe kost.
Op 29 februari organiseerde “Krommenaas” uit Schilde het Antwerps 
Kampioenschap Wiezen. De Antwerps Kampioene Wiezen 2020 werd Lieve 
Verbruggen uit Schilde, eveneens lid van Wijnegem Wiest. De tweede plaats van 
het Antwerps Kampioenschap was voor Ronny Strijbos uit Wijnegem, een ander 
lid. Hij speelde bovendien één solo.
De leden van Wijnegem Wiest, hier verzameld op de foto, hebben deze mooie 
prestatie gevierd net voor de corona lockdown. De soloslims en de solo werden 
mooi ingekaderd en kampioene Lieve werd in de bloemetjes gezet. Het is een 
gewoonte om bij een soloslim de boek kaarten niet meer te gebruiken en deze 
in te kaderen. Op de foto herken je de lokale helden van de kaarttafel: Ronny 
Strijbos, Claude Bervoets, Lutgart Valckx en  Lieve Verbruggen.

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

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

BESTEL TIJDIG UW LENTEFEEST

Al 35 jaar het beste uit Spanje
OOK AFHALEN MOGELIJK

Herbekleden van 
zetels, stoelen, kussens, oldtimers, enz...

Kapelstraat 31 - Overbroek-Brecht - 03/313 84 09
www.zetelgarnierderij-kempenaers.be

ZETELGARNIERDERIJ

Wijnegem Wiest blinkt 
uit in solo slim en titels 



Argenta blijft 
dichtbij. Ook 
vanop afstand.

•De Argenta-app en het internetbankieren 
blijven 24 uur op 24 beschikbaar. 

•Heb je een vraag? Bel of mail ons gerust.

•Meer informatie vind je op argenta.be/corona.  

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

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio





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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 
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Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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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
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Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be
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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

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

Winkelen in de regio           

STIPPEN ZEGGEN WAAR TE WACHTEN
De gemeente Schilde heeft in de dorpskernen stippen geschilderd om bij de heropening 
van de winkels op maandag 11 mei anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. De 
wachtstippen, in de vorm van een virus met twee voetafdrukken erin, werden voor de 
winkels geschilderd 
en duiden aan waar 
mensen moeten 
wachten wanneer 
het te druk is. Op 
smalle punten 
waar passerende 
v o e t g a n g e r s 
w a c h t e n d e 
klanten moeten 
voorbi jwandelen, 
kunnen zij niet 
anders dan op het 
fietspad te stappen. De gemeente heeft daarom ook waarschuwingsborden voor 
fietsers geplaatst die vragen om extra oplettend te zijn.

In april keurde de gemeenteraad ook nog voor 400.000 euro aan maatregelen goed 
om de middenstand en verenigingen te ondersteunen. Een van die acties was een 
waardebon van 10 euro voor alle Schildenaren, waarmee ze lokaal kunnen winkelen. 
Die bon zal waarschijnlijk einde mei verdeeld worden, klinkt het bij het bestuur. 

WINKELHIER-RUN ZORGT VOOR WEL ÉRG ACTIEVE STEUN AAN HANDELAARS
Zoerselaar Steven De Backer heeft met de Winkelhier-run een tocht ontwikkeld die 
zijn liefde voor loopwedstrijden combineert met steun aan de 
lokale handelaars. De Backer miste de loopwedstrijden waar hij 
gewoonlijk aan deelneemt, en stippelde daarom zelf een groene 
tocht van zowat 5 kilometer uit, tussen de velden aan de rand 
van het Zoerselbos. De bewegwijzerde route is voor iedereen 
toegankelijk. Maar als extraatje kan iedereen die het parcours 
aflegt via een tombola ook een waardebon winnen. Onder andere 
de middenstandsvereniging Sint-Antonius Bruist schaarde zich 
achter het initiatief, waardoor De Backer nu al zowat 25 sponsors 
voor zijn initiatief heeft. 

De tocht kan ook al wandelend afgelegd worden. Deelnemen 
kan tot en met 31 mei. Deelnemers registreren hun tocht via de 
mobiele app “Strava”, en registreren zich daarna voor de tombola 
via het online formulier van de Winkelhier-run. Meer informatie 
via de Facebookpagina Winkelhier-run 2020. 
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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

Sint-Cordulaparochie legt zich neer 
bij afscheid geliefde pastoor

Pastoor Flor Stes zal niet meer terugkeren naar de Sint-Cordula-parochie. 
Dat bevestigt Wim Selderslaghs. “Een permanente opvolger is er niet, maar 
diverse priesters van de pastorale eenheid Veronica de eucharistievieringen 
verzorgen en we rekenen op onze diakens en parochieassistenten”, kondigt de 
bisschoppelijk vicaris aan. De in Sint-Antonius Zoersel actieve, maar in Schoten 
opgegroeide jonge priester Bart Goossens wil graag depanneren, maar een 
permanente verhuizing zit er niet in.

Flor Stes (78) werd begin februari opgenomen in het ziekenhuis nadat hij 
tijdens een misvering in zijn geliefde Sint-Cordulakerk getroffen werd door een 
hersenbloeding. Hij revalideerde in De Dennen in Malle. “Na enkele weken was 

 

Springkasteel huren? 
Ga naar 

SPRINGVERHUUR.BE 
info@springverhuur.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor in die mate hersteld dat hij naar de rusthuisafdeling kon overgeplaatst 
worden. Daar wordt hij heel goed verzorgd, maar het is zijn diepe wens om zo 
gauw mogelijk naar het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel te 
verhuizen. Daar gaan we natuurlijk voor zorgen”, zegt Maria Gysen, moderator 
van de plaatselijke kerngroep, het voormalige parochieteam. Zij zorgt als een 
engelbewaarder ook voor de was en de plas van de geliefde pastoor.



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

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

ZOEKERTJESDenys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

Buurderij ’t Gasthuis in Wijnegem heeft heel wat redenen tot vieren. De 
versmarkt met uitsluitend producten van lokale boeren bestaat drie jaar en kan 
de bestellingen amper bijhouden. “We zijn de burgemeester dankbaar dat we 
onze producten ook in deze coronatijd wekelijks aan de man mogen brengen”, 
aldus organisator Erwin Vlaminckx uit Schoten.
De Buurderij van Wijnegem loopt gesmeerd. Bestellingen gebeuren voor 
zondagavond online en worden elke dinsdag afgehaald op het afgesproken 
uur. Erwin staat erop dat de producenten zelf aanwezig zijn om hun klanten te 
bevoorraden.
Maar de coronatijd heeft ook positieve effecten. Het aantal bestellingen is meer 
dan verdubbeld. In Wijnegem ziet Erwin Vlaminckx nu gemiddeld vijftig ‘buren’ 
per week opdagen, terwijl dat er voor de uitbraak van corona maar twintig 
waren. “Mensen eten vaker thuis en verkiezen meer dan ooit eerlijk en gezond 
voedsel waarvoor ze dan ook nog eens niet naar de drukke supermarkt moeten. 
Vlees, zuivel en groenten natuurlijk spannen de kroon, maar ook de andere 
producten doen het goed”, stelt Erwin vast. www.boerenenburen.be

Buurderij ’t Gasthuis 
viert derde verjaardag

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



en 1 slpk 10m2, slpk 16m2 en 1 
slpk 10m2, geinst. Kkn met toe-
stel, gr terr achteraan, lift, rol-
luiken achteraan, geluidsw glas, 
gar inbegr in huurpr, geen huis-
dieren 975 euro/mnd, info en 
bezicht, vrij 03.633.16.59  Z61

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

ZOEKERTJES
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 ach-
teraan met lam., 2 slpk, 16m2 

Voor één van de meest uitbundige 
stukjes natuur en bloemenpracht, hoef 
je vandaag niet perse naar Vordenstein 
of één van de andere Schotense parken 
te trekken. Slager Willekens, middenin 
de Paalstraat, investeerde vorig jaar in 
een imposante geveltuin en die staat 
sinds kort prachtig in bloei.

Slagerij Willekens 
fleurt Paalstraat op

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



Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis offerte 
tel 0487.715.534  (particulier)  F28

Te huur: garage Deuzeldlaan 20, 
Schoten, tel 03.646.58.65  F24

Te koop: etsen F. Theys, Hageman 
Cantré V. Dendries, Cluytmans 
prijs o.t.k., tel 0477.72.59.11  F25

ZOEKERTJES Gratis hout voor kachels 
of open haard, in stukken 
van 30 cm lang, zelf af te 
halen tel 03.326.59.74  F26

Zaaien van nieuwe 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  F29

Albums met stickers van 
reizen van andere landen en 
België tel 03.385.38.28  F27

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Jonge journalisten winnen 
prijzen met burenverhalen

Vlak voor corona het openbare leven grotendeels stillegde, heeft Davidsfonds 
Schilde de winnaars van de Junior Journalist wedstrijd bekendgemaakt. Dat 
gebeurde begin maart in het Dorpshuis van ’s-Gravenwezel. Ron Temmerman 
pakte de hoofdprijs, Leon Martens, Anna Wittock en Kalina Luniewska wonnen 
de drie andere prijzen.

Elk jaar kunnen leerlingen van het zesde leerjaar van alle scholen in Schilde 
deelnemen aan de Junior Journalist wedstrijd van Davidsfond. Ditmaal moesten 
de leerlingen een opstel schrijven rond het thema ‘buren’. De huldiging werd 
opgeluisterd met een optreden van de jeugdschrijfster Marijke Umans, muziek 
van leerlingen van de Woord- en Muziekacademie, en een toespraak van de 
schepen van cultuur Kathleen Krekels (N-VA).



SANITAIR INSTALLATEUR

DRIESSENS Marc bvba

• Zelfwerkend patroon

• Kleine herstellingen

• Renovaties badkamers en keukens

• Onderhoud van gasketels en
afl everen van attesten

• Vervangen van condensatieketels
en warmwatertoestellen

• Rioleringswerken

www.driessenssanitair-verwarming.be

driessens.marc@skynet.be

GSM 0475 64 82 14

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

 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

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Sint-Job – Nieuwe collector voor 
13.500 gezinnen in Sint-Job          

 Op de site langs de Kattenhoflaan zal een nieuwe waterzuiveringsstation van Aquafin 
verrijzen. Het moet het huishoudelijk afvalwater van 13.500 Sint-Jobbenaren zuiveren 
vooraleer het in het Klein Schijn terechtkomt.
Op het terrein langs de Kattenhoflaan waar nu al het containerpark, de technische dienst 
en jeugdhuis ’t Jop zijn gevestigd, zal Aquafin de nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
bouwen. Die lenigt een dubbele nood. Tot nu toe zijn alle huishouden van Sint-Job 
aangesloten op de collector van Schilde. “Die kan de capaciteit niet meer slikken. Zowel 
het afval- als regenwater moet door één buis. Er is een knip op de leiding waarna het 
water door een dunnere buis wordt gestuwd. De bevolking is in Sint-Job aangegroeid, 
maar uitbreiden in 
Schilde is niet mogelijk. 
Bij hevige regenval 
stort het daar geregeld 
over. Het water komt in 
de waterloop het Klein 
Schijn terecht. Dat is 
nefast voor de fauna 
en flora daar. Er zijn al 
klachten binnengelopen 
van geurhinder en zwart 
water. In de nieuwe 
installatie zal dan ook 
het afvalwater van Sint-Job eerst gezuiverd worden vooraleer het de waterloop bereikt. 
Een aantal jaren geleden is er al een wachtbekken ingericht met rietaanplanting. 
Hierdoor kan al een deel vuil bezinken, maar niet voldoende om de waterkwaliteit 
van het Klein Schijn ernstig te verbeteren wat de Vlaamse Milieumaatschappij 
ons toch opdraagt”, weten Wendy Van Eester, adviseur vergunningen, en Liesbet 
Adriaensens, milieuadviseur van Aquafin. Dankzij het wachtbekken kampt de buurt 
van Fazantenhoek en Moskoeylaan ook niet meer met wateroverlast bij hevige regen.

www.brecht.be/verslagen/terinzagelegging-startnota-ruimtelijk-uitvoeringsplan-rwzi

ZOEKERTJES

Liefste Lauren, zou graag nog 
eens afspreken zodat we ons 
meningsverschil van een paar 
weken geleden kunnen uitpra-
ten. Weet dat ik enkel het bes-
te voor jou wil en nooit iets zal 
doen dat jou zou kunnen kwet-
sen. Je bent de liefste en mooi-
ste vrouw die ik ooit heb ont-

moet. Hopelijk tot binnenkort. 
Knuffel, Herman 0479/77 79 34

Te huur: grote garagebox 
42m2, Kalstraat bellen na 
17u tel 0476.41.96.88  F13

Te huur: Nieuwpoort Zeedijk, 
modern appartement, 1 slpk, 
tot 5 pers, 4de verd (met lift) 
prachtig zeezicht, zomer 650 
euro/week tel 03.449.94.66  Z73



WWW.LEODRIES.BE 
VAARTSTRAAT 25/4 | 2330 MERKSPLAS | T 014 63 43 30

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aanzetelopmakerij    

gordijnen
projecten
PVC vloeren
decoratie

Sint-Ludgardis kaapt meeste 
zwembekers weg           

In onverdachte tijden doken 220 
kinderen samen het grote zwembad van 
Sportoase Elshout in voor de jaarlijkse 
interscholenwedstrijd, die ook dit jaar 
weer puik in goede banen geleid werd 
door de jubilerende Zwemclub Schoten 
en de sportdienst van de gemeente 
Schoten.

Zowel Bloemendaal, Burgemeester 
Marnix, Campus Kajee, Heilige Familie,  
Sint Cordula, Sint Filippus als Sint-
Ludgardis brachten jongens en meisje 
sop het startblok. 

Schepen van Sport Paul de Swaef 
(N-VA) kwam de medailles uitreiken. 
Sint-Ludgardis won zowel bij de 
meisjes als de jongens de beker van 
het scholenklassement. Basisschool 
Bloemendaal won de aflossingswedstrijd 
van de ouders.

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



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

vanaf D 278.000

SINT-ANTONIUS

NIEUWBOUWPROJECT IN CENTRUM SINT-ANTONIUS. 
Laatste 2 appartementen te koop ! Dakappartement van 101 m² 
met 2 slaapkamers + terras 17 m² en appartement 131 m² op de 
eerste verdieping met 3 slaapkamers en groot terras 55 m². Reeds 
grotendeels afgewerkt. Snelle oplevering mogelijk. Meer info en 
prijzen op kantoor.

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.

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

ZOEKERTJES

Te koop gevraagd: schilderij-
en, spullen van zolder, curio-
sa, enz… tel 03.663.65.70  Z83

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, co-
niferen, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  F31

Gratis inboedels op-
ruimen bel vrijblijvend 
0478.53.67.19 (particulier) Z84

Man zoekt werk: tuinwerken, 
schilderen, binnen en buiten, 
schrijnwerkerij, vloeren enz.. tel 
0466.41.06.91 (particulier)  Z85

Alle schilderwerken, elek-
triciteit, kleine klusjes, 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z86

De betere tuinman doet al uw 
tuinwerken, tuinonderhoud enz 
tel 0484.981.159 (particulier)   Z87

Deftige dame zoekt werk 
als poetsvrouw/strijk-
ster tel 0465.75.73.70  Z88



Bij vragen over andere producten kunnen jullie ons steeds contacteren op:
info@bodevanschoten.be of info@bie-sign.be

SAMEN STERK
Samen kunnen wij u helpen om de veiligheidsvoorschriften te bewaken.
Aan democratische prijzen bieden wij een aanbod van veiligheidsartikelen aan. 

De eerste zending van vloerstickers zijn 
ondertussen afgeleverd. U kan deze nog 
steeds bestellen.

4 voor €90 excl. BTW
Voor andere aantallen kan je ons steeds 
bereiken op:
Bode Van Schoten 03 685 01 01
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Welkom

Bescherm je klanten, personeel en jezelf met 
hoestschermen.

€145 excl. BTW
hoestscherm 77cm B x 83cm H: standaard 
maat met doorgeefl uik van 15 cm, 6 mm glas 
( gelaagd glas 33.1) en CDF (toplaag witte 
melamine). Levertermijn 2 dagen.

Voor meer info kan je ons steeds bereiken op:
Bie-sign 0472 20 17 54

www.bie-sign.be

SAMEN KOMEN 
WIJ HIER DOOR !

Advertentie Corona.indd   1Advertentie Corona.indd   1 12/05/2020   23:3212/05/2020   23:32



Gezocht Nanny, lieve dame die 
onze 2 kindjes (2.5j en 11 mnd) 
ophaalt na school en nr ons thuis 
brengt tot mama/papa thuis 
zijn. Hulp tds vakanties is een 
plus! vr meer info Schotenhof, 
tel Pm 0497.68.72.19  Z75

Te huur: paardenstallen op 
luxe pensionstal te Brasschaat, 
alle faciliteiten aanwezig, 
binnen- en buitenpiste, 
volpension, gelegen aan bos, 
mogelijkheid tot weidegang, 
voor info tel 0476.30.79.82  Z74

Te koop: nieuwbouw dakapp, 
centrum St. – Antonius Zoersel, 
bus en winkels voor de deur, 
143m2 + 45m2 terras, 3 slpk, 
+ 80m2 zolder (vlizotrap), 
Augustijns keuken, bad en 
inloopdouche, autostaanplaats 
en kelder, energiezuinig met 
WP (BEN 30), beschikbaar 
begin 2021, 499.000 euro 
(+btw), info 0495.58.06.54 
of wltr.s@telenet.be   Z76

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

ZOEKERTJES

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

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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

TE KOOP : SCOOTMOBIEL
Vermeiren, niet gebruikt wegens 

lichamelijke achteruitgang

03 644 21 59

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64
Snoeien van 

hagen en bomen 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16

Prachtige lindendreef verbindt 
kasteel Belvedère met Albertkanaal     

Langs weerszijden van de Houtlaan in Wijnegem werd vorig jaar komaf gemaakt van 
de eeuwenoude kastanjes die de vroegere toegangsweg tot kasteel Kijckuit – beter 
gekend als Belvedère - omzoomden. “De eigenaars hebben meteen een prachtige 
nieuwe dreef aangeplant in dit erfgoedpareltje”, aldus Anne Stuer van Regionaal 
Landschap De Voorkempen, die de operatie begeleidde. De dreef is inderdaad 
een aanwinst voor de hele omgeving en zal na verdere groei van de aangeplante 
winterlinden alleen maar mooier worden.

De kapwerken werden eind vorig jaar voltooid. Dit vroege voorjaars volgde de 
heraanplanting met winterlinden. Er staan nu 82 nieuwe jonge exemplaren, die 
netjes synchroon een fraaie dreef vormen met uitzicht op het kasteel vanaf het 
Albertkanaal. “Die boomsoort is beter bestand tegen ziekten en de klimaatopwarming 
dan de paardenkastanje die er stond”, licht Anne Stuer de keuze toe.



Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certi� caat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

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

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

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

ZOEKERTJES
Te koop: elektrisch zieken-
huisbed met matras en mo-
tor, zee goede staat 500 euro, 
te koop toiletstoel nieuw 50 
euro, te koop scooter Sterling 
Pearl uitneembaar, 3 jaar oud 
500 euro tel 03.384.18.56  F4

Gezocht: Jobstudent IT om 
mijn kennis bij te scha-
ven tel 0475.80.44.88  F6

Zitten uw spieren ook zo vast? 
Heeft u nek/schouderklachten? 
Last van stress? Nu professi-
onele massage om spieren los 
te maken en te ontspannen, 
dieptemassage en voetrefl exo-
logie, stuur Whatsappje met 
vraag of voor advies chris-
telsluck@hotmail.com  F7

Dame 58 jaar met meer dan 
30 jaar ervaring als personeel-
sassistente, zoekt betrekking 
in zorgsector voor senioren, 
opvang en zorg van kinderen 
of gelijkwaardig werk, beschikt 
over vervoer, spreekt meerde-
re talen, ben alleen, fl exibe-
le en met respect aan andere, 
beschik over zeer goede refe-
renties, tel 0478.27.05.55  F8

Te koop: 3p sofa 220cm/100cm 
+ grote poef 90/90cm in kwa-
liteitsleder, taupe, verstelba-
re hoofdsteun, zr gd staat,-
Sint Job, 479.60.76.63  F10 

Te huur: app. 1ste verd, Scho-
ten-Deuzeld, 1 slpk, veranda, 
680 euro/mnd, meer info tij-
den kantooruren 0483.39.26.69 
na 19u tel 0495.63.10.06  F9

Ik ben opzoek naar oude koers-
fi etsen van de jaren 60-70-80-
90 u mag mij altijd bellen op 
het nummer 0484.50.38.01, 
alvast super bedankt!!!  F11

Brecht – Bestaanszekerheid lonkt 
voor de Brechtse Volkstuintjes      

Het wel en wee van de volkstuintjes langs de hsl blijft een emotionele rollercoaster voor 
initiatiefnemer Bernard Somville. Toen de gerechtskosten niet volledig waren betaald aan 
de NMBS, dreigden ze binnen 48 uur alsnog weg te moeten. Het hele bedrag is intussen 
vereffend. De weg ligt vrij voor een huurcontract.
De Brechtse Volkstuintjes zijn op het nippertje gered. “In januari oordeelde de rechter dat 
de grond waarop de tuintjes liggen, sinds de aanleg van de hsl in 1999 eigendom is van 
NMBS. Somville had dus het pleit verloren en draaide voor de gerechtskosten op. Volgens 
het vonnis moesten die eind april zijn betaald. Dat was niet volledig gebeurd. Daarom 
werd het vonnis van ontruiming betekend. Als begin mei het resterende bedrag vereffend 
is, hoeft de ontruiming niet en kan er ook een huurcontract worden afgesloten”, 
verduidelijkte NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
“We hebben donderdag het laatste deel betaald. Dat ging in totaal om een bedrag van 5.153 

euro, inclusief advocatenkosten. Ik ben 
hiervoor moeten gaan lenen bij iemand. 
De crowdfunding die we hiervoor hadden 
opgezet, had immers slechts 300 euro 
opgebracht”, vertelde Bernard Somville. 
Hij was dan ook verrast dat hij toch nog 
het bericht van de advocaat kreeg dat hij 
48 uur kreeg om de tuintjes te ontruimen. 
“Hoe hadden we dat moeten doen in deze 
coronatijden?” De oprichter is nu opnieuw 
gerustgesteld en kijkt hoopvol uit naar 
het ondertekenen van het huurcontract. 
“Hopelijk komt er dan eindelijk een einde 
aan deze nachtmerrie.”

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

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

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

THAISE POETSVROUW
zoekt man, ik kook, poets

was en strijk
sms VANIDA naar 7722 

(2 euro verz/sms) 





ZOEKERTJES

DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken 0468 09 81 36

Te koop wegens verhuis: le-
deren salon, goede staat, 1 
pers slpk, massief eik, ma-
tras nieuw, kkntafel + stoelen, 
kleine tafel uittrekbaar, en nog 
veel meer tel 0478.01.37.92

Verzamelaar zoekt oldti-
mer moto’s en brommers, 
mogen defect zijn ook on-
derdelen tel 0472.08.37.96

Grondwerken met mini-
graver, omspitten van tui-
nen, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  F28

Te huur: garage Deuzeldlaan 20, 
Schoten, tel 03.646.58.65  F24

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

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.                    J.V..

Brecht – Nog drie jaar wachten op 
nieuw technisch centrum            

Tegen midden 2023 moet een nieuw technisch centrum verrijzen in de Theo 
Coertjenslaan 4 in Klein Veerle. Het gloednieuwe gebouw komt op een oppervlakte van 
ruim 14.000 m2. Kostprijs is geraamd op 5,6 miljoen euro.

De huidige technische dienst huist in een stel containers in de Van Pulstraat, midden 
in een residentiële wijk. De bewoners hadden in een bevraging tijdens de vorige 
legislatuur al aangegeven dat het niet past in hun buurt. De dienst is ook dringend 
aan modernisering en uitbreiding toe. Op het terrein van 14.350 m2 komen twee 
balkvormige gebouwen. Daartussen loopt een toegangsweg naar een binnenplein, 
met ondergronds waterbuffering. Het nieuwe kantoorgebouw (400 m2) is gericht op de 
straathoek. Daarachter komen werkplaatsen (630 m2) en geïsoleerd magazijnen. Aan 
de andere kant komt een koude loods met een opvallende lichtstraat. De bebouwing 
neemt 4.200 m2 in beslag. “Er is veel aandacht besteed aan de logische schikking van 
de gebouwen. Zo zijn alle ruimtes die verwarmd worden, gebundeld. Er wordt verwarmd 
met een hybridesysteem, met lucht/water warmtepompen en condenserende 
gasketel. Zo komen we uit op een gunstig E-peil van 49”, licht schepen van Ruimtelijke 
Ordening Daan De Veuster (CD&V) toe.

De bouw van het nieuwe technische centrum 
zal 18 maanden in beslag nemen. “Volgens 
de huidige planning kunnen we dan midden 
2023 verhuizen. Dat is ruim op tijd voor de 
bouw van de nieuwe gemeenteschool in de 
Van Pulstraat. GBS De Sleutelbloem kan dan 
rond 2028 in gebruik worden genomen. Zo 
hebben we ook nog de tijd om de site in te 
richten met wegeninfrastructuur, groen en 
een woonontwikkeling.”



MERKSEM : Roekstraat 1 : half open bebouwing, instapklare woning 
met GLVL :  ruime living, vernieuwde keuken met uitzicht en toegang 
tot zuid-gerichte tuin, traphal, toilet - 1eV :  2 ruime slaapkamers en 1 
kleine, wasplaats met vernieuwde hoge rendementsketel, badkamer 
met ligbad, 2 lavabo’s, toilet - 2eV : grote geïsoleerde zolderkamer met 
verwarming en elektriciteit, ingemaakte kasten, 2 kleinere kamers - 
Verwarming op aardgas.
MERKSEM : Victor Govaerslaan 3 : Appartement 4de V met : vestiaire, 
living met terras, keuken, bergplaats, WC, 2 slaapkamers waarvan 1 
met terras, nachthal en badkamer . 

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

Te huur: hoekappartem 2de 
verd, 125m2, Ridder Walter van 
Havrelaan 120, 2900 Schoten, 
lift, hall + vestiairekast , wc, 
liv 50m2 (parket), geïnstall 
kkn, bergpl, badk bad/
douche, dubb lavabo, 3 
slpk (lamin.), terr, individ 
verwarm/sanitair aardgas, 
watermeter, incl garagebox, 
huur 825 euro + kosten 60 
euro/mnd, onmid beschikbaar  
tel 03.383.21.07  F22

Te koop: splinternieuwe 
slaapkamer + nw ijskast, prijs 
o.t.k. tel 0476.75.49.98  F23

Ik ben op zoek naar werk: 
ik kan kleine renovaties 
uitvoeren (stopverf, verf de 
muren, kaders, ik kan ook 
op een boerderij werken, tel 
0465.74.05.91 (particulier)  Z79

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52 (particulier)  Z80

Poetsvrouw zoekt werk: 
poetsen, strijken, oppas 
kinderen, NL-talig tel 

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

ZOEKERTJES

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

A.D.B.

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Boomverzorging

WILS
Snoeien en vellen van bomen

Gecertificeerd European Treeworker 
(ETW)

0493 17 39 30
boomverzorging.wils@gmail.com

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Schepen presenteert langverwachte 
nota dorpskernen Schilde           

Met de ‘beleidsnota dorpskernen’ presenteert schepen van Ruimtelijke Ordening 
Marian Van Alphen (Open Vld) haar langverwachte wapen tegen de dreigende 
‘appartementisering’ van de dorpskernen van Schilde en ’s-Gravenwezel. 
Eengezinswoningen zijn meer dan ooit de norm, maar dat wil niet zeggen dat er 
geen appartementen meer kunnen bijkomen. “Maar dan moeten ze onze strenge 
leefbaarheidstoets doorstaan”, aldus Van Alphen.

Concreet zal elke nieuwe aanvraag voor appartementen voortaan getoetst worden 
aan vijf criteria: buurt, buur, terrein, mobiliteit en parkeren. “Nieuwe appartementen 
kunnen alleen komen in een buurt waar nu al hoofdzakelijk meergezinswoningen 
staan. Zo kunnen we bv. Veldvenne, Vennebosstraat, Schaliënhoefdreef en nog tal van 
andere rustige centrumstraatjes vrijwaren van appartementen”, aldus Van Alphen. 

Gevels van ‘residenties’ moeten niet alleen mooi en duurzaam zijn, maar ook 
bijdragen tot een groener aanzicht, zelfs in de winkelstraten. “Met hangende 
planten op terrassen, voortuinen en bomen kunnen we zelfs de Turnhoutsebaan, 
Wijnegemsteenweg en Kerkstraat heel wat aantrekkelijker maken. Platte daken 
moeten verplicht zonnepanelen of een groendak krijgen”, toont Van Alphen zich ook 
ambitieus op het vlak van klimaat. 

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 30Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77



MW Techniek
Algemene loodgieterij - Centrale verwarming

(Bulex, Junkers, Bosch en Vaillant)
zowel plaatsingen als herstellingen.

Elektriciteit - Renovatiewerken
Alsook kleine herstellingswerken.

De herstellingen gebeuren door een 
ervaren technieker: 7/7 en 24/24

Telefoonnummer 0468 31 34 52

Tom Van Grieken stelt 
nieuw boek voor              

Zopas heeft Tom 
Van Grieken in het 
Vlaams Parlement 
in Brussel zijn nieuw 
boek voorgesteld: 
‘En nu is het aan 
ons’. Het werk 
verhaalt over de 
afgelopen vijf 
jaar rond Van 
Grieken zelf, maar 
vooral over de 
heropstanding van 
zijn partij, die in 2014 nagenoeg uitgeteld was. 

Het boek biedt echter ook een blik op de interne – 
soms kleinmenselijke – dynamieken die er waren en 
de soms emotionele rollercoaster die politiek kan zijn. 
Van Griekens relatie met zijn vrouw en wijlen moeder 

‘En nu is het aan ons’, is uitgegeven door De Blauwe Tijger, 
telt 183 pagina’s en kost 19,50 euro. Bode Van Schoten kan drie exemplaren 
van ‘En nu is het aan ons’ wegschenken. 
Mail je postadres naar wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘TVG’ als 
onderwerp.

Het boek biedt echter ook een blik op de interne – 
soms kleinmenselijke – dynamieken die er waren en 
de soms emotionele rollercoaster die politiek kan zijn. 
Van Griekens relatie met zijn vrouw en wijlen moeder 

‘En nu is het aan ons’, is uitgegeven door De Blauwe Tijger, 
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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

Brecht – Tieners voorzien België en 
Nederland van dominosteentjes          

Toon (8) en Wannes (11) Loncke uit Brecht startten begin dit jaar met Don Domino, 
een webshop met dominosteentjes. “De laatste tijd wordt dag na dag het record 
verbroken. We zitten nu aan ruim 5.000 steentjes per dag”, merken ze op. Domino is 
goed voor uren spelplezier.

De meesten kennen domino nog wel van de internationale wedstrijd Domino Day. “De 
laatste dateert van 2009. Toen is voor het laatst het wereldrecord verbroken met 4,7 
miljoen steentjes. Er zijn plannen in Nederland om eind dit jaar een nieuwe Domino Day 
te organiseren, als zal dat afhangen van hoe de coronacrisis verder verloopt”, weten 
Toon en Wannes Loncke uit Brecht. Ze zijn al jaren fervente fans van de gekleurde 
steentjes. Om leuke constructies te kunnen maken, zochten ze degelijke steentjes.

 Dat bleek geen evidente zoektocht. “De dominosteentjes die je in de speelgoedwinkels 
vindt, zijn niet stevig en zwaar genoeg”, legt het duo uit. Na lang zoeken vonden ze 
die bij Maria Lamping in Duitsland. “Via een Duitse domino-fan kwamen we bij haar 
terecht. Het was echter aanvankelijk niet makkelijk om er te bestellen. De steentjes 
van Maria Lamping zijn nochtans ideaal om prachtige kettingreacties te creëren. Ze 
zijn gemaakt van hoogwaardig plastiek en zijn langs de platte kant volledig opgevuld. 
Dat laat toe om interessante bouwwerken en effecten te maken.” https://www.instagram.com/dondomino.eu/

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

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

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

maken van opritten Gsm 0477 261 353



Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op 
wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding van `puzzel` of per post naar 
De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten en maak kans op een leuke prijs.

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!

R S T T R E I N N U K T C S K W E V T G

B T E E N O J O E R T L A A IJ L L O E N
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T E K I P N E L E K I T R A T E L I O T

� ACCULADER
� BIDON
� CAMERA
� CAMPINGBEHEER-

DER
� CHEMISCH TOILET
� DUBBELDAKSTENT
� GASBOMMETJE
� GLASFIBERSTOKKEN
� JOERT

� KAMPEERTERREIN
� KOMPAS
� KRUIPEN
� LICHTGEWICHT
� NOKLAT
� PANNENGREEP
� PASPOORT
� PIKET
� POMPJE
� PRIJS

� REISVERZEKERING
� STAANPLAATS
� STEEKLUIFEL
� TAFELS
� TENTHARING
� TENTSTOKKEN
� THERMOSKAN
� TOERISME
� TOILETARTIKELEN
� TOILETGEREI

� TREIN
� TREKKERSVELDJE
� TRIP
� VOORBEREIDING
� VOORZIENINGEN
� VOUWWAGEN
�WATER

KKaammppeerreenn
PUZZELPLEZIER VOOR IN UW KOT!
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�WATER

KKaammppeerreenn

PUZZELS
VAN BIJ ONS



ZOEKERTJES

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

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

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

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52  (particulier)  Z51

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

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

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

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

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

Mawipex in Schoten is een verdeler van Dakmaterialen (vooral 
EPDM), vooral aan de Belgische Bouwhandel. Wij zijn onderdeel 

van een sterk groeiende holding Tectum Group. 
Om onze binnendienst te helpen tijdens ons hoogseizoen, 

zoeken wij een vlotte student(e) voor het bekleden van een 
administratieve functie binnen onze verkoopafdeling.

Wat vragen we:
• Een bachelor opleiding.
• Een goeie kennis van de nieuwe technologieën 
 (PC, Excel, internet, …).
• Geen schrik om een telefoon op te nemen.
• Indien mogelijk kennis van het Frans.
• Klantgericht kunnen denken.
• Kunnen samen werken.
• Rijbewijs B
Maar vooral iemand die graag en goedlachs zich wil inzetten in een 
dynamisch, groeiend en ambitieus bedrijf.

Wat bieden we:
• Een goede (bij)verdienste.
• Een afwisselend takenpakket.
• Een leuke werkplek in een moderne en groene omgeving.
• Hoe en wanneer je werkt (wekelijks, voltijds in de    
                     zomervakantie, enkele dagen per week) is allemaal bespreekbaar.

Heb je interesse, stuur je cv naar dmo@mawipex.be 

Jobstudent Administratief Bediende

Transports ‘s Heeren zoekt een gedreven 

VRACHTWAGEN BESTUURDER
uit de regio Antwerpen voor Nationaal Transport.

• Wij zoeken: - een stipt en een gemotiveerd iemand met respect 
voor de verwachtingen van de klant voor container vervoer, - houder 
van een rijbewijs type C/E, - een aantoonbare ervaring in het besturen 
van een vrachtwagen met een aanhangwagen, 
U bent in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid. 

• Wij bieden : Een goede verloning, een samenwerking met uitzicht 
op een voltijds contract van onbepaalde duur, 
een werkschema van 13:00u tot ten laatste 24:00u van maandag t.e.m. vrijdag.

Bij interesse, gelieve uw kandidatuur per e-mail door te sturen naar : 
frederic@transports-sheeren.eu - www.transports-sheeren.eu

 

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:

PLAATSERS
BUITENDIENST

(Voltijds)



BEZOLDIGDE TOEZICHTER
voor-, middag- en nabewaking

Functieomschrijving : Je voorziet toezicht in de kleuter- en lagere school
Profi el :  Flexibel - samenwerken
 Werken op maat van leerlingen -12j.
 Werken volgens veiligheidsvoorschriften
Plaats tewerkstelling :GO! basisschool Veltwijck
   Veltwijcklaan 235, 2180 Ekeren
Contact :  03 645 10 33

ZOEKERTJES

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 
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

Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

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

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

www.artesgroupjobs.be
jobs@artesgroup.be of 
03 744 07 44

Arbeider onderhoudswerken 
petrochemie
/ Heb je een brede kennis in de bouwwereld? 
/ Is veiligheid voor jou ontzettend belangrijk? 
/ Wil je werken in de haven van Antwerpen?
/ Wil jij samen met je team instaan voor het  
   onderhoud van petrochemische sites? 

Is jouw antwoord 4 x ‘ja’?
Laat het ons nu weten!

zoekt

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS

DAKPANNEN
EPDM DAKRUBBER- en ROOFING

GEVELSIDINGS ETERNIT

Regio 
Antwerpen/Limburg

0479 829 969

DAKWERKERSBEDRIJF



ZOEKERTJES

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 
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 

@verteren
doet renderen!

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

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 
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

www.vanmolenzonen.be
Wegens permanente groei, zijn wij op zoek naar:

U komt terecht in een jong en dynamisch team. Wij bieden u een aangepast loon naar ervaring 
en conform de markt, een vast contract en doorgroeimogelijkheden. 

Interesse? 
Gelieve contact op te nemen met Seppe Van Mol, 0472 69 16 84 

Loenhout • Brasschaat

PLOEGBAAS
• Ervaring bouw
• Leidinggevend
• Teamspeler

METSERS
• Ervaring bouw
• Teamspeler
• Gemotiveerd

Metsers-
ploegen

zijn
welkom

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen 
en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

PLAATSERS 
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

m.vochten@bruvo.be



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

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

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

- VERKOOP MEDEWERK(ST)ER MET ERVARING (PARTTIME) 

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



Prijs “Van Loock Motoren”
Voor het beste GIP toepasbaar bij 

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

In samenwerking met Dhr. P. Pas en Mevr. N. Cossaer

3de prijs: 1 bak bier
2de prijs: 2 bakken bier

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

Prijs “Van Loock Motoren”
Voor het beste GIP toepasbaar bij 

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

In samenwerking met Dhr. P. Pas en Mevr. N. Cossaer

3de prijs: 1 bak bier
2de prijs: 2 bakken bier

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?

Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante groei. We 
zijn één van de drie belangrijkste servicecentra in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Wij herstellen oa 
AC-, DC- en HS-motoren, servomotoren, zijn een ATEX gecertifi ceerde onderneming en een Siemens 
gecertifi ceerde repairshop for large drives. 
Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief, preventief en 
correctief.
Van Loock Motoren staat voor: kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw.  Dagelijks/ 
jaarlijks komen er steeds nieuwe klanten bij.

Om deze groei te bestendigen zijn wij voor onze vestiging in Schoten op zoek naar een:

2X CONVENTIONEEL DRAAIER : SCHOOLVERLATER

Je taken:
• Je voert diverse draai-, frees en laswerken uit
• Je draait assen, gereedschappen etc.
• Je draait collectoren af, freest ze uit en schuint ze aan
• Je last assen op en last lagerdeksels gemaakt van staal of van gietijzer
• Je past ventilatoren aan, herstelt motorvoeten of herstelt klemmenkasten
• Je balanceert rotoren en andere producten

Profi el:
• Je kunt zowel in teamverband werken of zelfstandig werken
• Je bent enthousiast in de omgang, je weet van aanpakken
• Je werkt nauwkeurig en stipt: opmeten van werkstukken en nameten is voor jou vanzelfsprekend
• Je denkt vanuit het beoogde eindproduct, ook zonder tekening
• Je bent leergierig, je wilt graag nieuwe dingen bijleren
• Je hebt een opleiding mechanica (BSO of TSO).

Je wordt opgeleid, stap voor stap, door inzet en discipline kan je verder doorgroeien 

ERVAREN MONTEUR ROTATING EQUIPMENT

Je taken:
• Je monteert en demonteert elektromotoren, alternatoren en reductiekasten met een gewicht van 5 à 10 ton
• Je stelt de schade vast en noteert deze minutieus
• Je zoekt de juiste werkprocedures via ons softwaresysteem en volgt de methodiek
• Je meet de onderdelen voor de montage
• Je vult de werkbladen in en controleert ze
• Je zorgt ervoor dat je collega’s van de volgende afdeling een goede basis en voldoende info krijgen.

Profi el:
• Je bent een technieker pur sang met een sterke interesse in roterende machines
• Je hebt technisch doorzicht en sleutelvaardigheid in een ruime variatie van producten
• Je kunt zelfstandig werken
• Je houdt van afwisseling
• Je werkt nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Kwaltiteit is erg belangrijk voor jou
• Je aarzelt niet om problemen aan te pakken en te analyzeren, je vindt praktische oplossingen voor de gestelde
   problemen



SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE

TEST INGENIEUR - MEDEWERKER PROEFSTAND

Opleiding : Bachelor Electro-mechanica of Electriciteit 

Je taken:
• Je test en controleert de binnenkomende elektrische motoren, alternatoren, motorreductoren en drives en   
   doet de nodige vaststellingen ter verbetering of herstelling ervan.
• Je informeert onze klanten over de vastgestelde metingen en geeft duiding over de uit te voeren werken.
• Je laat de motor proefdraaien volgens de vastgelegde normen om te controleren of deze beantwoordt aan de
   vereisten van de klant.
• Je geeft duiding aan de klant over de uitgevoerde werken bij het ophalen van de afgewerkte motor.
• Je rapporteert over de gemeten waarden en vult ze in het informaticasysteem in.

Profi el:
• Je bent een technieker in hart en nieren, geïnteresseerd in elektrische aandrijvingen en regelaars
• Je bent servicegericht
• Je werkt nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Je bent oplossingsgericht
• Je werkt graag samen 
• Je bent in het bezit van een bachelor diploma met voorkeur voor EM of Electriciteit
• Evaring in het onderhoud is een pluspunt

Na een opleidingstraject van 2 jaar, is het de bedoeling dat je het voortouw neemt in de uitbouw van een nieuw 
high tech proefveld.

Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in 
een nichemarkt. Je kunt onmiddellijk in dienst treden. We bieden een aantrekkelijk loon/ een loon in 
overeenstemming met je capaciteiten / je opleidingen toekomstmogelijkheden in een gezond groeibedrijf.

Interesse?
Spreekt deze job je aan?
 Aarzel dan niet en neem contact op via e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com















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 €

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

Van harte gefeliciteerd met uw 
eeuwfeest, Lucia Baeten!

Groot feest in WZC ‘Hof van Schoten’ aan de 
Botermelkdijk in Schoten, want zopas mochten de 
directie, personeel en medebewoners daar voor de 
allereerste keer een 100-jarige in de bloemetjes zetten.
De jarige was Lucia Baeten die op 19 april 1920 in Melle 
haar eerste levenslicht zag. Na haar schooltijd hielp 
zij mee in de voedingswinkel van haar broer in Eeklo. 
Toen die zaak zowat halverwege de jaren ’70 van 
vorige eeuw definitief de voordeur sloot, runde Lucia 
samen met haar schoonzus ongeveer 8 jaar lang een 

‘Pinguïnwinkel’, gespecialiseerd in breiwol en smyrna tapijten. 
Vermits de eeuwelinge nooit huwde, bleef Lucia kinderloos. Nadat zij in de jaren 
’80 van vorige eeuw een tijdlang het huiselijke dak van haar broer in Schoten 
deelde, woont Lucia sinds 24 februari 2014 in WZC ‘Hof van Schoten’. Daar 
verblijft zij momenteel het liefste, terwijl zij er vroeger erg veel van hield om 
samen met haar nicht en diens zoon met vakantie te gaan en dat steevast naar 
Zuid-Frankrijk of Italië.
Namens de directie en alle medewerkers van ‘Bode van Schoten’ wensen wij u 
een heel fijn, gezond en gelukkig honderdste levensjaar, Lucia Baeten!
Bent of kent u een eeuweling(e)? Hebt, kent of maakt u zelf deel uit van 
een m/v viergeslacht? Vertel het ons meteen (info@bodevanschoten.be) 
en wij maken er graag een fijn stukje van!

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

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

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Gemeente deelt mondmaskers uit
Zowat tweehonderd Schotenaren kwamen in De Kaekelaar hun mondmaskers 
halen dat de gemeente voor hen had gereserveerd. Het ging om twee papieren 
wegwerpexemplaren. “In afwachting van de latere levering van de herbruikbare 
katoenen mondmaskers, wilden we de mensen die maandag met het openbaar 
vervoer naar terug naar 
hun werk gaan alvast 
bevoorraden”, aldus schepen 
van Sociale Zaken Véronique 
d’Exelle (N-VA), die samen met 
burgemeester Maarten De 
Veuster (N-VA) het personeel 
van de gemeente kwam 
assisteren bij de distributie. 



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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