


 4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP)4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de � scaliteit van uw voertuig. (1) 100% 
korting op alle fabriekopties (behalve de betalende koetswerkkleur) op de volgende CITROËN uit stock: SUV C3 Aircross, SUV C5 Aircross, C4 Cactus, C4 Spacetourer 
en Grand C4 Spacetourer. Aanbieding onder voorwaarden geldig van 01/06/2020 tot 30 /06/2020 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zo lang de 
voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN GAMMA

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

TOT 

100% VAN DE OPTIES AANGEBODEN
OP DE CITROËN IN VOORRAAD(4)

VAN 6 JUNI TOT  
EN MET 30 JUNI

RESPECT
GEZONDHEIDS-
MAATREGELS

COVID- 19

Voor een persoonlijke ontvangst, legt u een afspraak 
vast via telefoon op 03 / 646 04 09

of via INFO@GARAGE-AMCS.BE

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

CITROËN

PRIVATE
sales

Y F Y

GARAGE  AMCS
Laaglandlaan 78 / 80     MERKSEM 

03 / 646 04 09      www.garage-amcs.be

Uw Citroën verdeler ten noorden van Antwerpen!



Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Mischien wel het mooiste 
tuincentrum van Europa!

Dit moet u zelf ervaren!



IN DIT NUMMER

Volkstuintjes Brecht ontruimd

Chara in open lucht

Werken Houtlaan op komst

Theo Wynants volgt Flor Stes op

Sint-Job – Nationaal Park 
Voorkempen stap dichterbij 

voor Groenrand            

Dirk Weyler van milieuvereniging Groenrand is hoopvol gestemd. Het ziet 
er goed uit voor de realisatie van het landschapspark Antitankgracht. 
“Het kabinet Demir laat het concept landschapspark onder de loep 
nemen. Zo komt ons project een stap dichter bij”, reageert hij tevreden.

Groenrand pleit al langer voor een gestructureerd natuurbeleid. “We zijn het 
beu om telkens opnieuw te moeten inschrijven op subsidies uitgeschreven 
door de provincie en Vlaanderen waarbij de spelregels constant veranderen. 
Er zit totaal geen samenhang in de subsidiëringsregelingen”, legt Weyler uit. 
“Hierdoor heeft het project Antitankgracht naast provinciale steun gegrepen. 
We hadden een dossier ingediend voor plattelandssubsidies. Het licht stond 
nochtans op lichtgroen. Maar je moet zolang wachten en intussen veranderen 
de criteria voor de toewijzing. Zo zat er te weinig landbouw in het project en 
was het fietspad eruit gehaald.  We pleiten dus voor een meer gestructureerd 
en duurzaam natuurbeleid.”

Om langs de 33 km lange Antitankgracht één samenhangend landschapspark 
te kunnen realiseren, moet de bossen, heide- en natuurgebieden tussen 
Berendrecht en Ranst worden verbonden. “Hiervoor is een aantal ingrepen 
nodig, moet er natuurgebied aangekocht worden en zo meer. Hier zijn dus 
centen voor nodig.” Het nodige geld hoopt Groenrand nu via Vlaanderen 
te krijgen. “We promoten de klaverbladfinanciering waarbij gemeenten, 
provincies, Vlaanderen, Europa en privé-instanties structureel financieel 
kunnen steunen. We stellen een drietrapsmodel voor. Hierbij zijn de Regionale 
Landschappen (trap 1) de coördinator voor het selecteren en realiseren van 
landschapsparken (trap 2) en moeten ze daarvoor middelen krijgen. Meerdere 
landschapsparken kunnen een nationaal park (trap 3) of natuurreservaat 
vormen.”
“Minister Demir heeft beslist om de Regionale Landschappen voor alvast een 
periode van vijf jaar van structurele middelen te voorzien. Zowel ons kabinet 
als Natuur en Bos en De Vlaamse Landmaatschappij zijn hard aan het werken 
om de criteria en manieren van selecteren en erkennen een van de komende 
maanden voor te leggen aan de Vlaamse regering. De klaverbladfinanciering 
is nog voer voor verder bespreking”, laat woordvoerder Andy Pieters van 
het kabinet schriftelijk weten aan Groenrand. “Voor ons klopt het plaatje 
nu. Regionaal Landschap de Voorkempen is goed geplaatst om met de 
Antitankgracht als ruggengraat een landschapspark van 11.710 ha te creëren. 
Verbind je dan het Groot en Klein Schietveld met de Kalmthoutse Heide dan 
kom je tot een indrukwekkend Nationaal Park Voorkempen van 6.30 ha.” Dirk 
Weyler is blij dat de eerste stap tot uitwerking is gezet. “De tweede stap is 
de financiering. Dat zal nog tijd vergen, maar we hebben nu toch tenminste 
perspectief.”





1/95/95/1

100/91/0/0

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

  SCHOTEN                                         € 258 000

Deels te renoveren bel-etagewoning bestaande uit 
inkomhal, inpandige garage, polyvalente ruimte, toilet, living 
met aansluitend open keuken, badkamer, 2 slaapkamers. 
Zuidgerichte tuin, inpandige garage, centraal gelegen, 
kruipzolder, kelder onder trap.  

 UC 2106516 - EPC 481 kWh/m²  
Vg Wg Gvkr

 HALLE                                       € 279 000

Dakappartement met groot terras in het centrum van 
Halle (Zoersel). Hall, ruime lichte living met toegang 
naar terras van 63m², geïnstalleerde keuken, badkamer, 
apart toilet, 2 slaapkamers, technische ruimte. 
Autostaanplaats (nu garagebox met kantelpoort).          

  SCHILDE                                         € 469 000

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 

UC 1926394 - EPC 315 kWh/m² 
Wg Vg 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 2221915 - EPC 251 kWh/m² 
Wg Vg Gvv Gvkr

 ZOERSEL                                        € 260 000                

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

EPC label E  
Vg Wg Gvkr

HOOG TIJD VOOR
EEN ANDER

#kot#kot ?

Het is nog opvallend stil 
op Zonnebos (Buso)           

Het is op de grote Zonnebos¬campus in ’s-Gravenwezel nog altijd rustiger dan in de 
meeste andere scholen. “We waren verplicht om trager op te starten door de vele 
extra regels voor het bijzonder onderwijs, onder meer voor het busvervoer. Het is 
frustrerend dat het buitengewoon secundair onderwijs geen bijzondere aandacht 
krijgt van minister Ben Weyts (N-VA)”, zegt directeur Machteld Aerts.

Dat Machteld Aerts en beleidsmedewerker Leen Van Ham me monter en opgewekt 
te woord staan, is niet evident. “De miserie begon al kort na de lockdown. 
Beschermingsmiddelen waren niet te vinden. Er kwamen mondmaskers aan, maar de 
zending bleek er slechts vijftien te bevatten, terwijl alleen al de middelbare school 510 
leerlingen en 215 personeelsleden telt. Pas twee weken geleden kwamen de beloofde 
laptops aan. Maar ze waren niet gebruiksklaar en hebben een qwertyklavier.”

“Neem alleen al het busvervoer”, preciseert Leen Van Ham. “Zonnebos trekt 
leerlingen met een mentale beperking aan uit heel de provincie. Die komen veelal met 

schoolbussen naar hier. Maar voor dat busvervoer gelden specifieke afstandsregels. 
Daardoor bleef hun capaciteit lang beperkt tot slechts een kwart van de kinderen die 
normaal mee kunnen. Onze leerlingen geraken hier gewoon niet. Veel van kinderen 
zijn ouder dan 12 jaar, maar kunnen gezien hun mentale beperking geen mondmasker 
dragen.”

“Ouders en opvoeders kunnen het moeilijk plaatsen dat hun kind niet elke week 
naar school kan. Wij zullen al blij zijn als we tenminste nog een afsluitmoment voor 
elke klas georganiseerd krijgen. En dan begint men alweer over zomerscholen. Een 
mooi initiatief, maar ons team is moe en de veerkracht is op. We zullen proberen om 
individuele initiatieven te treffen om onze jongeren met bijzondere noden zo goed 
mogelijk op te vangen, maar ook hier zullen we ouders soms moeten teleurstellen 
wegens onvoldoende omkadering van de overheid.

Gelukkig heeft de minister intussen de regels voor het vervoer toch wat versoepeld 
waardoor de capaciteit kan van de schoolbussen kon opgetrokken worden tot 50%.
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SCHOTEN

VP 489.000 euro 

Ruim app omgeven door groen, 220 m² , 3/4 
slpks, 2 badk, ing kk , grote leefruimte, duplex,
garagestaanplaats, kelder, 2x terras, licht 
verouderd, ing kk met aparte eetkamer, luxe 
indeling, ideaal voor gasten te ontvangen of 
inwonend personeel.

EPC 170 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 699.000 euro 

Ambiorixlei, Schitterend gelegen bouwgrond 
in Koningshof , oppervlakte van 3.570m² en 
een breedte van 30 meter aan de straatzijde. 
Het perceel is een perfecte rechthoek en is 
dus 119m diep. Zuidoost geörienteerd, geen 
bouwverplichting.

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 449.000 euro 

Penthouse in klein gebouw met lift recht in app,  
inkomhal, grote mooie leefruimte met gashaard,  
open ing luxe kk, 2 slpks, dressing, badk met ligbad 
en douche, toilet apart, berging, mezzanine 50 m² 
die vrij kan ingericht worden, zolderberging. Vanuit 
de leefkamer (met airco) komt U via grote raampartij 
op het ruime dakterras, voorzien van Jaccuzi, De 
garagebox achter het gebouw is inclusief ! 

EPC 211 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

WUUSTWEZEL

VP 184.900 euro 

Hoek Bredabaan/Ringdreef LAATSTE lot 
bouwgrond, lot 6 ,  opp 652m² voor HOB   voor 
meer inlichtingen, info@markt21.be 

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 535.000 euro 

PRACHTIGE BOUWGROND- Horstebaan br 
43m, diepte 136m, tot opp 5096m². Op een 
boogscheut van Carrefour en openbaar vervoer. 
Veel mogelijkheden, ideaal voor vrij beroep of 
praktijkruimte 

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 259.000 euro 

Ruim appartement 165m² met 3/4 slpks, grote 
ing kk, living met OH en aparte berging, geen 
algemene onkosten, te renoveren, 23m breed. 
Garagebox mogelijk bij te kopen. 

EPC 506 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

VP 399.000 euro 

Charmante open woning met rieten kap, opp 
733 m², slpk/bureel, lichte leefruimte, bureel, 
keuken, toilet. 3 slpks, badk, kelder. Heel veel 
mogelijkheden tot modernisatie ! Mooie tuin met 
terras, nieuwe cv ketel 

EPC 390 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 339.000 euro 

Paalstraat, NIEUWBOUW LAATSTE LOT :- Pr. 
ruim app. op een 2de verd met lift ,inkomhal, 
wc apart, grote leefruimte omgeven door glas, 
ing kkn, badk, 2 mooie slpks , berging en groot 
terras achteraan. VP 339.000 euro + kosten/
btwVoor meer informatie : info@markt21.be Het 
app. wordt volledig afgewerkt naar Uw keuze.

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 1.240.000 euro 

Moderne villa met 4 slpks, 2 badk, perceel +/- 
4.000m², energiezuinig, topmaterialen, garage 
en carport, oprit met parking, groot bureel met 
vergaderruimte of voor vrij beroep, omgeven 
door groen, op de grens met Brasschaat. 

EPC 27 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

Like us on facebookLike us on facebook
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 ANTWERPEN : IJzerlaan
Wijk “Den Dam” in een gerenoveerd authentiek 
gebouw ( 4 app)  verkopen we nog de 2 laatste app
3de verdieping met 1 slpk  VP 167.000 euro en 
ruim glvls met 2 slpks en terras VP 325.000 euro 
zijn nog te koop, met zicht op water !

 VP 167.00 - 325.000 euro 

 SINT-JOB: Eikenlei NIEUW PROJECT

 VP 242.000 euro + BTW/kosten

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

6 energiezuinige app met ruime zuidgerichte 
terrassen/tuin, 2 slpks, klein gebouw met lift , kelder, 
autostaanplaats en/of garagebox mogelijk, lage 
algemene onkosten, degelijke afwerking, al vanaf 
242.000 euro + btw / kosten

Voor meer informatie : freya@markt21.be

WIJ ZOEKEN 
dringend een kangoeroewoning met 

1 gedeelte gelijkvloers 
(voor ouder koppel) , 

liefst in de buurt van Schoten, 
Max prijs +/- 500.000 euro

Voor een jong koppel met 2 kindjes zijn wij op zoek 
in Schoten, 

Koningshof, Schotenhof, Berkenrode 
naar een villa met ruimte en 

min 3 / 4 slpks, 
max budget 700.000 euro

Denkt U erover na Uw eigendom te verkopen ? 
Indien U dit via ons kantoor te koop 

stelt uiterlijk 31/08/2020 schenken wij U GRATIS een 
EPC attest en Elektrische keuring. 

Dus CONTACTEER ONS !

Uniek Investeringsproject bestaande uit appartementen en 
handelszaken (straat) met mooie opbrengst 

+/- 250.000 euro per jaar.  Degelijke huurcontracten, 
geen leegstand en geen kosten.

VP 4.200.000 euro , discretie verzekerd , voor meer 
inlichtingen freya@markt21.be



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

Liever wat minder 
zon in je kot?

Sint-Job – 71-jarige Marcel 
krijgt verrassingsconcert 

aan ziekenhuisbed           
Marcel Van der Elst uit Sint-Job genoot op z’n 71ste verjaardag van een muzikale 
verrassing van de Sint-Jobse zangers Dave en Jimmy Davis. Op 23 maart werd Marcel in 
AZ Malle opgenomen met covid-19. Hij heeft 32 dagen in coma gelegen en revalideert er 
nu enkele weken. 
Zijn vrouw Anita Van Hoof (68) werd op 26 maart opgenomen met mildere klachten. Samen 
werden ze tot aan de buitendeur van de afdeling intensieve zorgen gebracht om er te 
genieten van het optreden. Marcel was echt verrast en emotioneel. “Het was moeilijk om 
dit te verzwijgen, hoor”, lacht Anita die intussen naar huis mocht. Marcel is door het oog 
van de naald gekropen. “Het gaat goed, er zijn serieuze vorderingen, maar heb vooral nog 
last van spierpijnen”, vertelt de jarige. 
“Papa was nochtans een erg sterke man voor hij besmet raakte. Hij rijdt nog steeds taxi 
voor Dave en Jimmy Davis”, legt zoon Kurt uit. Het was overigens ook de eerste keer 
dat zonen Kurt en Jurgen hun ouders live 
konden terug zien. “We willen ook iedereen 
bedanken voor dit verjaardagsconcert, 
ook het personeel van het ziekenhuis 
voor de goede zorgen voor onze ouders.”  
De Sint-Jobse zangers Jimmy en Dave 
Davis brachten alle lievelingsnummers 
van Marcel live ten berde. Zo weerklonken 
‘Du’, ‘You’ll never walk alone’ en songs 
van Neil Diamond onder een stralende 
hemel. Hopelijk kan Marcel op 14 juli 
terug naar huis zodat hij zijn 50ste 
huwelijksverjaardag kan vieren.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Zaaien van nieuwe ga-
zons, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  G1

Te koop: nieuwe baalkatoenen 
lakens, 2x gewassen, 4 paar, 
2m b x  2.20 l, 4 fl uwijnen , 59 
euro, tel liefst in de voormiddag 
0486.33.84.73 of 03.644.87.70  G2

Te koop: 3p sofa 220cm/100cm 
+ grote poef 90/90cm in kwa-
liteitsleder, taupe, verstelbare 
hoofdsteun, zeer goede staat, 
St. Job tel 0479.60.76.63  G3





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

Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op zonnig 
pleintje in Knokke- Heist ( De 
Kinkhoorn), op 50 meter van 
strand. Tweepersoonsslaapka-
mer en zes persoonsslaapkamer 
(stapelbedden) + garage, e- 
mail: theo.marynissen@argenta.

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

atelier
           riq

Interieurschrijnwerk
Maatkasten

Keukens - Badkamers

0475/ 23 23 33
voor info of offerte

Frilinglei 37 - 2930 Brasschaat

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

’t Dorp en Cogelshof serveren voorlopig 
alleen afhaalmaaltijden    

Op 8 juni mochten de cafés en 
restaurants eindelijk terug open. 
Ook in de keuken van de door de 
gemeente Schoten gefaciliteerde 
buurtrestaurants Cogelshof en ’t 
Dorp wordt opnieuw gekookt, maar 
je goedkoop geprijsde maaltijd 
ter plaatse opeten, mag nog niet. 
Afhalen kan wel. Op het menu van 
vorige week stonden onder meer vol-
au-vent, paella, tongrolletjes en nog 
veel meer voor de prijs van slechts 
7 euro. Het menu is te vinden op 
www.metsense.be 
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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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 MENU
Soep

Preisoep met gerookte zalmsnippers
Of

Heldere rundsconsommé met fijne groenten

Hoofdgerecht
Steak met saus naar keuze, frietjes en een slaatje

Of
Vispannetje op Oostendse wijze met pommes duchesse

Dessert
Chocolademousse van Belgische pure chocolade

Elke woensdagavond steak € 16,90 
Elke donderdagavond spareribs a volonté € 16,90 

Wees welkom !

BON
MET 2 UIT ETEN VOOR 

DE PRIJS VAN 1
39E VOOR 2 PERSONEN

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

de plaatsen zijn beperkt. Bon geldig op woensdag-, 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. 

Actie geldig vanaf woensdag 17/06/2020 tot en met vrijdag 
31/07/2020. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere 
acties of bons. Originele bon invullen en  meebrengen.
NAAM: ...................................................................................................
EMAIL:. ..................................................................................................

Afhalen van gerechten nog steeds mogelijk !

OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U EN ZONDAG VANAF 10U



Van naaiatelier naar blokpunt       

De Kapel in Sint-Antonius staat sinds 25 mei open voor blokkende studenten. De 
feestzaal aan het administratief centrum vervangt de bibliotheek, waar in de 
voorgaande jaren de gemeente Zoersel een rustige studeerruimte voor studenten 
voorzag. Omwille van de coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen, was 
die plek dit jaar echter geen optie. De Kapel biedt echter wel voldoende oppervlakte 
om dertig studenten ver genoeg uit elkaar te zetten.
De voorgaande weken deed de Kapel reeds dienst als naaiatelier voor het 
burgerinitiatief ‘Mondmaskers Zoersel’. Vrijwilligers uit Zoersel werkten zichzelf 
dagelijks uit de naad om zo veel mogelijk mondmaskers te maken voor de Zoerselaar. 
De Kapel is nog tot 30 juni toegankelijk voor blokkers. Studenten kunnen er terecht 
tussen 9.00 en 17.00. Ze zijn verplicht hun handen te wassen voor ze binnenkomen en 

een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek. Een plekje reserveren kan via 
webshop.zoersel.be. 

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

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Zaaien van nieuwe ga-
zons, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  G1

Te koop: nieuwe baalkatoenen 
lakens, 2x gewassen, 4 paar, 
2m b x  2.20 l, 4 fl uwijnen , 59 
euro, tel liefst in de voormiddag 
0486.33.84.73 of 03.644.87.70  G2

Te koop: 3p sofa 220cm/100cm 
+ grote poef 90/90cm in kwa-
liteitsleder, taupe, verstelbare 
hoofdsteun, zeer goede staat, 
St. Job tel 0479.60.76.63  G3

Goedkoop verwijderen van bo-
men, hagen, coniferen, gratis offer-
te 0487.715.534 (particulier)  G4



Alle dagen open van 10 tot 18u   OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN OF OP AFSPRAAK
Vlaamse Kaai 35-39 / 2000 Antwerp / www.divani.be / www.camerich.be

FLAGSHIPSTORE EUROPE 

Voor wie op zoek is naar Italiaans design en topkwaliteit aan de best mogelijke prijs.
Divani is dé partner voor uw droominterieur.

STOCKVERKOOP
OP UW DROOMINTERIEUR



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

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 190 euro, mw 190 euro, 
week 290 euro, chalet nabij Laro-
che, 6p. wkn 110 euro, mw 110 
euro, week 180 euro, buiten de 
vakantieperiode, www.eventus-
senuit.be, email adres: lucderae-
dt@telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z46

Te huur: vakantiewoning met 
privé zwembad voor max 10 per-
sonen, 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

Dansgroep Chara organiseert deze zomervakanti e 
opnieuw haar gekende creati eve dansstages voor 
enthousiaste dansers van 5 tot 12 jaar. Tijdens deze 
stages krijgen de kinderen de hele dag door dansles 
van kwaliteitsvolle lesgevers, afgewisseld met 
leuke buitenacti viteiten en creati eve uurtjes. De 
deelnemers kunnen proeven van diverse danssti jlen 
en worden opgedeeld in drie leeft ijdsgroepen. 
Inschrijven kan via www.dansgroepchara.be  
Danskampen.

CREATIEVE DANSSTAGE  
Wanneer: 10-14 augustus 2020 van 9u-16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)

CORONA-KORTING
Voor alle nieuwe en 

bestaande leden zullen 
de inschrijvingen van 
het eerste semester 
2020-2021 aan 50% 

aangeboden worden.

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

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



Rijkmakerlaan 10A (tijdelijk depot te nr. 19) - 2910 Essen
Gsm +32 (0)475 67 11 17 - info@cavancie.be - www.cavancie.be

Je volgende 

vakantie plannen

doe je nu !!!

Bij CAVANCIE huur je of koop 
je de reiswagen bij uitstek:  

DE  VOLKSWAGEN CALIFORNIA
✔ Al jaren een vaste waarde
✔ Reis zonder beperkingen
✔ Overal bereikbaar
✔ Comfortabel
✔ Compact
✔ Gemakkelijk te besturen 

en parkeren

✔ Plaats voor 4 personen
✔ Extra verwarming 
✔ Keukenblok met

2-pits kookfornuis 
✔ Koelkast en wasbak
✔ Inventieve bergruimtes
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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
  
Gevraagd: tuinman met 
ervaring, 1d/week regio Schilde, 
tel 0475.32.30.59   Z78

De eigenaars van een plezierjacht mogen 
eindelijk terug varen en zullen ook opnieuw 
versast worden. De Vlaamse Waterweg 
heeft op basis van eerdere beslissingen 
van de Nationale Veiligheidsraad nu toch 
haar coronamaatregelen versoepeld. 
Voorzitter Victor Sels en alle andere leden 
van de Schoten Yacht Club zijn dolblij dat 
de trossen eindelijk weer los kunnen.

Eindelijk trossen 
los voor Schoten 

Yacht Club

Magnolia ECO woonerf

Deze BEN droom woningen hebben extreem lage woonkosten en een super hoge comfortkwaliteit.
Ideaal voor jong en oud en zeker voor mensen die oud willen worden in eigen woning (lift mogelijk)
Vergelijk met een appartement/bouwgrond/bouwen en overtuig uzelf (1844 e/m2)

Onze standaard partners:
Anywaydoors VDI design keukens BORA Weishaupt warmtepompen Qbus domotica DESCO sanitair Rgtegels Lift it

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



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

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

In de Schotense Jozef Hendrickxstraat 
werd tijdens het pinksterweekend 
op welluidende wijze een punt gezet 
achter 75 avonden met dankapplaus 
voor zorgenden en essentiële 
beroepen. Dat gebeurde met een 
natje en een uitgebreide babbel. “Die 
laatste avond waren we au grand 
complet”, getuigt Jo Beddeleem, één 
van de klappers die zelf geen beurt 
oversloeg en zijn buren aanvuurde 
om vol te houden. “Circa dertig buren 
dankten dit keer haast symfonisch 
en gebruikten daarbij onder meer 
tamboerijn, castagnetten, vuvuzuela, 
scheidsrechtersfluitje, potten, 
pannen en deksels. Dit dagelijks 
ritueel heeft deze en tal van andere 
buurten in Schoten dichter bij elkaar 
gebracht. We leerden mensen echt 
kennen. We hielpen elkaar. Corona 
bracht deze buurt gelukkig ook wat 
goeds.”

Jozef Hendrickxstraat 
zorgt voor symfonisch 

slotakkoord na 75 
avonden ‘zorgklap’

Nollekensweg Brecht

Verplicht opgesloten worden zoals in deze coronatijd is hier onbestaande.
Iedereen heeft een eigen onderhoudsvrije tuin met groot terras plus een park waar je kan rondwandelen.
Je eigen dubbele garage onder je woning, bovendien kan elke woning nu nog aangepast worden aan je wensen.
Deze bijzondere BEN woningen met extreem lage woonkosten zijn ook al voorbereid of waterstoftechnologie.
Dit alles op wandelafstand van het dorpsplein en het station (internationale trein).

Prijzen vanaf 415000 e (excl kst,btw/reg) voor 225m2 opp (incl 2 parkings en grote kelder)

Nv ConSept
Victor Frislei 1
2970 Schilde 03 /646 0 647   0498/792 893 

info@nvconsept.be
www.nvconsept.be

Maakt uw DROOM tot WERKELIJKHEID

Baron de Caterslaan 40 - 2980 Halle (Zoersel)
Tel. 03 383 09 84  |  asb@telenet.be

zelfwerkend geregistreerd aannemer

- Reinigen van schouwen en openhaarden met attest
- Verwijderen van vogelnesten uit schoorstenen
- Onderhoud en herstelling van mazout-, gasinstallaties

bvbaAntwerps Schouwveeg Bedrijf

Snoeien van 

hagen en bomen 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN!!

Betaal niet te veel.
Geld terugkrijgen is plezanter.

Bij u thuis ingevuld, 30 jaar ervaring.

0486 38 22 28

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43



niet als woonst mogelijk, 
Jos Scheurweghstraat 60, 
onmiddellijk beschikbaar, 400 
euro/mnd tel 0495.23.78.01  Z111

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

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

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

Te huur te Deurne: 
benedenverdieping 55m2, in 
te richten als winkel, magazijn, 
bureel, showroom..., afsluitbaar 
met automatische rolluiken, 

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

Chara-leden maken vreugdedansjes

De leden van Chara maakten zopas niet alleen sierlijke bewegingen op de 
dansvloer. Ze sprongen ook een gat in de lucht van blijdschap omdat ze dankzij 
het Sint-Michielscollege eindelijk weer mogen dansen, in open lucht
“Omwille van corona viel onze werking volledig stil”, vertelt artistiek leider en 
pionier Jos Hoefnagels. “Niet alleen alle lessen voor onze 240 leden, maar ook 
de lenteklassen, vriendendagen en onze jeugdmanoeuvres, een dansstage in 
Oostende, vielen in het water. Een donkere periode.”
Maar zopas kon Hoefnagels zijn naar beweging hunkerende dansers eindelijk 
goed nieuws brengen. “Dankzij het Sint-Michielscollege, waar we normaal 
binnen oefenen in twee zalen, mogen we nu de speelplaats buiten gebruiken. De 
ruimte onder de luifel – het mag dus regenen – is groot genoeg om onze mobiele 
dansvloer van 300 vierkante uit te rollen. Die gebruiken we anders alleen op 
vakantiekampen, maar hij komt nu van pas als permanente dansvloer zolang 
corona onze bewegingsvrijheid beperkt. We zijn Sint-Michiel-directeur Karin 
Wuyts erg dankbaar voor de gastvrijheid en de billijke regeling.”

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83







In de rij voor marktbezoek         

Een bezoek aan de markt van Schoten kan nog altijd niet verlopen zoals voorheen. 
Maar wie even geduld heeft bij de ingang, waar zich op de drukste momenten toch 
best wel een rij vormt, wordt wat later op zijn wenken bediend door de voorlopig vijftig 
kramers die geselecteerd werden. 
Er is nog altijd maar één toegang tot de markt in de Gelmelenstraat (ter hoogte van 
het oude politiekantoor). Er zijn intussen wel drie uitgangen: in de Rodeborgstraat (ter 
hoogte van het kruispunt met de Paalstraat), aan de Thuretstraat en aan de Curielaan.
Alle andere zijstraten die uitkomen op het parcours van de markt blijven afgesloten. 
De bezoekers van de markt mogen enkel in één richting van de ingang richting uitgang 
wandelen, niet omgekeerd. Bewoners die achter de kramen wonen, mogen wel in 
tegengestelde richting wandelen.
Het weggetje langs de Sint-Cordulaschool is een handige doorsteek om vanuit de 
Gelmelenstraat en Thuretstraat naar de ingang van de markt te wandelen.

Gezocht: Nederlandstalige werk-
vrouw voor post 2x pw te Schil-
de , info tel 0475.41.23.24  G5

Te koop: propere golfbal-
len 45 euro voor 100 bal-
len tel 03.658.10.88  G6

Grondwerken met minigraver, om-
spitten van tuinen, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  G7

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





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

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

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

Gratis geleverd vanaf 5m3

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

Jean Bosco 
Safari zingt voor 
de zorg én voor 

overleden 
overbuur Tom     

Jean Bosco Safari plaatste zopas dan toch een orgelpunt na bijna tachtig 
dagen zingen voor de zorg. Maar uiteraard stond het concert, waarvoor zo’n 
honderdtal buren van de Salvialei en omgeving rond Safari’s voortuintje 
verzamelden, ook in het teken van de dood van overbuur Tom. Uitgerekend 
toen de zanger een dag eerder had willen beginnen spelen, kwam de man 
om het leven tijdens een woningbrand. De brandlucht hing de volgende dag 
trouwens nog altijd in de straat.

Jean Bosco Safari begon zijn concert dan ook met een minuut stilte en droeg 
ook ‘Millions sounds of love’ en andere nummers van zichzelf en The Beatles 
op aan de overleden buur. Over het ontstaan van de brand en de precieze 
doodsoorzaak, voerde het parket dinsdag nog onderzoek.

Safari zorgde nu en dan ook voor een vrolijke noot en boodschap van hoop, 
die door het publiek werd vertaald in meezingen en -klappen. Hij is trouwens 
van plan om elke avond minstens één keer te blijven optreden tot de regering 
de werkomstandigheden voor het zorgpersoneel wezenlijk verbetert en voor 

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Te koop: wegens verhuis, kleer-
kast, prima staat 200 euro, 
2m20 4 deuren waarvan 2 met 
spiegel tel 0486.16.18.95  G13

Te koop: goed onderhouden wo-
ning met tuin en 3 slpk in Bloe-
mendaal, Rozenlaan 38, 320.000 
euro, gsm 0489.08.43.19  G14

Te huur villa in Moraira Span-
je, max 6 pers, privé zwembad, 
vrij vanaf 10 aug tot 15 sept, 
voor meer info of foto’s , email 
lisetteleo3@gmail.com  G15

wat als de zOn schijnt ? 

turnhoutsebaan 278   schilde
0475 78 15 14

www.opticbox.be

open op do-vr-za 10u-18u

     zonnebrillen 
          

zonnebrillen op sterkte 
       

€ 50 - € 70 - € 90

€ 150
100% UV bescherming

TOPKWALITEIT





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

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

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

Verzamelaar zoekt oldtimer moto’s 
en brommers, mogen defect zijn ook 
onderdelen tel 0472.083.796  Z94

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07Patrouilles van de politiezones Brasschaat en Schoten zullen nog deze zomer 
hun interventie kunnen filmen, wanneer die uit de hand dreigt te lopen. Beide 
lokale besturen gaan over toe de aankoop van twintig bodycams voor elk korps.
De investering - 28.000 euro voor zowel Schoten als Brasschaat - werd door 
korpschef Jack Vissers voor de gemeenteraad van Schoten toegelicht en 
verantwoord. Op een onthouding van Groen na, dat zich zorgen maakt over het 
juridisch kader, werd de aankoop unaniem goedgekeurd. Ook in Brasschaat was 
er applaus op bijna alle banken voor korpsoverste Barbara Cloet. Alleen PVDA 
stemde tegen.
De korpschef benadrukte dat de politieman of -vrouw altijd duidelijk vooraf moet 
melden wanneer zijn of haar op het uniform bevestigde camera begint te lopen. 
Om te verhinderen dat dit pas gebeurt nadat de klap werd uitgedeeld of fluim 
werd gespuwd, zorgt software van de camera ervoor dat ook de dertig seconden 
voorafgaand aan elke officiële opname automatisch geregistreerd wordt..

Schotense politie op 
patrouille met bodycams

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





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

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

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

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
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Kantoren in uw regio



Kort nieuws uit Brecht        

BETONPLATEN LEEUWERK RUIMEN BAAN VOOR ASFALT
De gemeente trekt 360.000 euro uit voor het vervangen van de betonplaten in de Leeuwerik. 
Daar komt asfalt voor in de plaats. Oppositiepartij Vlaams Belang vindt deze uitgave 
onverantwoord en stelt voor om enkel de gescheurde platen te vervangen.
“Is het wel opportuun om in deze pandemische tijden 360.000 euro uit te geven hiervoor ? 
Volstaat het niet om de defecte platen te vervangen? De weg telt in totaal enkele honderden 
platen waarvan er maximaal dertig ‘defect’ zijn. Er staan hoop en al twaalf huizen langs 
die weg”, merkt fractieleider Patrick Van Assche (Vlaams Belang) op. Volgens schepen van 
Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) gaat om ruim 130 betonplaten die kapotgereden 
zijn. “Die zijn ook al tientallen jaren oud. Van de overige 200 platen ligt een aantal los. Die 
kunnen dus ook heel snel barsten en scheuren”, verduidelijkt de schepen. 
“Onze wegendienst heeft dit al een drietal jaar geleden gemeld en stelt nu vast dat de 
toestand snel verslechterd. Bovendien doen de problemen zich voor op meer dan 25 locaties. 
Als je weet dat een betonplaat dertig dagen de tijd nodig heeft om uit te harden, dan zijn we 
vertrokken voor een lange tijd werken. Dat verhaal zal zich dan ook telkens opnieuw herhalen. 
We hebben er daarom voor gekozen om de hele straat aan te pakken. De betonplaten worden 
verbrijzeld en dienen als fundering. Daarop komt een stalen wapeningsnet met daar bovenop 
enkele lagen asfalt. Deze klus kan in drie fasen en dito weken tijd geklaard zijn. Heel wat 
zware landbouwvoertuigen gebruiken die baan. Die moet dus stevig zijn. Dat er relatief 
weinig mensen wonen is voor ons geen reden om de werken niet te doen of uit te stellen.”
Ook elders in de gemeente worden de straten veiliger. Hiervoor staat bijna 650.000 euro in 
het budget ingeschreven. “In de Legeheideweg worden 55 betonplaten vervangen, D’Hoef, 
De Kapelstraat (onder de E19-brug) en de Oudaenstraat krijgen een nieuw wegdek. De 
opritten aan het verkeersplateau aan campus Kristus Koning worden vernieuwd en ook het 
basketbaldveldje op De Merel wordt hersteld”, somt schepen De Veuster op. “Met al deze 
werken hopen we het rijcomfort en de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.”

‘BRECHT PICKNICKT’ IN 10 DAGEN TIJD UITVERKOCHT
Met de Stratenloop en Feeest in het Park op 26 en 27 juni zou het een leuke start van de 
zomervakantie worden, maar corona besliste daar anders over. In de plaats daarvan 
bedacht de gemeente ‘Brecht Picknickt’. Dat alternatief sloeg zodanig aan dat in tien dagen 
750 ontbijt-, lunch- , borrel- en kinderpickniks zijn verkocht. “De bestellingen liepen meteen 
vlot. We hebben er wel een stop op moeten zetten om niet aan kwaliteit te moeten inboeten”, 
legt Dees Kapetijn van de cultuurdienst uit. Op 27 juni kunnen dus heel wat inwoners uit 
Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job smullen van het lekkers van de lokale handelaars. “Het is 
eigenlijk een heel mooi project dat zowel de handelaars, verengingen en inwoners met elkaar 
verbindt. Van, voor en door Brechtenaren dus. De verenigingen waren meteen bereid om de 
picknicks te helpen samenstellen en aan huis te brengen. Ruim honderd helpende handen 
zullen op 27 juni actief zijn in de twee verdeelcentra in het dienstencentrum in Sint-Job en 
het ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts.” Met de verkoop van de picknicks worden de 
handelaars betaalt en krijgen de verenigingen een compensatie. Zij zijn immers inkomsten 
misgelopen door afgelaste activiteiten. 

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

Man zoekt werk:  schilder-
werken, renovaties binnen en 
buiten, vliesbehang, badka-
mer renoveren, dakgoot tel 
0484.063.094 (particulier)  Z98

Poolse mannen doen reno-
vatiewerken: bezetting, gy-
proc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, Neder-
landstalig, gratis prijsofferte, 
referenties, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z99

Te huur: app. , 1ste verd, Scho-
ten-Deuzeld, 1 slpk, veranda, 
600 euro/mnd, meer info tijdens 
kantooruren, 0483.39.26.69 
na 19u 0495.63.10.06  Z100



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

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

zetelopmakerij    gordijnen    projecten    PVC vloeren    decoratie

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENDE

OFFERTE
AAN

Brecht – Gemeente plaatst extra 
borden aan jaagpad           

Het jaagpad langs het Kempisch kanaal is een geliefde plek voor wandelaars, joggers 
en fietsers. Zodanig zelfs dat het er soms erg druk is. Te druk zelfs om de veilige 
afstand in deze coronatijden nog te kunnen respecteren. 

Op de jongste gemeenteraad had oppositiepartij Vlaams Belang al gevraagd voor extra 
signalisatie aan de vaart. “Tijdens de lockdown was er minder autoverkeer. Hierdoor 
waren de fietsers de koning van de weg. Maar nu is er opnieuw meer autoverkeer, 
maar hebben de fietsers hun gedrag niet altijd aangepast. Vooral aan de oversteek 
aan brug 11 leidt dit tot gevaarlijke toestanden”, haalde fractieleider Patrick Van 
Assche aan.  Een sensibiliseringscampagne was al gepland. “Sowieso is er meer volk 
op de fietspaden. We starten een campagne om de social distancing te promoten en 
plaatsen borden, ook langs het jaagpad. Verder gaan we ook de andere, misschien 
minder bekende paden, wat meer in de kijker zetten zodat het volk zich wat meer 
kan verspreiden”, reageerde mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA). Intussen zijn de 
borden geplaatst. 

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

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

Klok stuk?
Alle merken GRATIS 

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Student/scholier gevraagd: +/- 
15 jaar om te helpen met be-
zorging van tijdschriften, ma-
gazines, catalogen, enz… in de 
brievenbussen te steken, of af 
te geven, meerijden op route 
en in –en-uitstappen, geen er-
varing nodig, wordt aangeleerd, 
goed als eerste jobke, regio 
Deurne, Wijnegem, Merksem, 
Schoten tel 0475.47.63.50  G11

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, laurier, en af-
voeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  G12

Te koop: wegens verhuis, kleer-
kast, prima staat 200 euro, 
2m20 4 deuren waarvan 2 met 
spiegel tel 0486.16.18.95  G13



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

Apotheek Paeshuys vindt nieuw 
groter huis in Casa-winkel       

Apotheek Paeshuys is de verrassende nieuwe huurder van het pand waarin 
interieurketen Casa momenteel uitverkoop doet. Daarmee is één van de 
grootste mysteries van Schoten opgelost.

Dat Casa uit de Paalstraat vertrekt, is al maanden bekend. De speculaties over 
wie het grote centraal gelegen winkelpand zal innemen, gingen alle kanten 
uit nadat Immo Point Vandaele het bord met het opschrift ‘verhuurd’ had 
uitgehangen aan de etalage. “We zijn blij dat we relatief snel een kwalitatief 
sterke invulling hebben gevonden voor deze winkelstraat, die ons allemaal na 
aan het hart ligt”, zegt makelaar Jan Vandaele. 

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

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

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

Alle snoeiwerken, aanleg 
van gazon & rolgazon, 
vellen van bomen & frezen 
van stronken, aanleg van 
dollemiet, verticuteren tel 
0498.144.085 (particulier)  Z100 

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be



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

ZATERDAG 10U30 -17U 
OOK OP AFSPRAAK

DIRECTE BETALING

WIJ ZIJN OPNIEUW OPEN IN VEILIGHEID!

=

AANKOOP VAN OUD GOUD, 
OOK IN SLECHTE STAAT 

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

Moeizaam verkeer op 
Albertkanaalbaan om fietsers veilig 

op brug Houtlaan te krijgen        

Parallel met de brug van de Houtlaan legt het Agentschap Wegen en Verkeer 
een nieuwe helling aan zodat fietsers nog deze zomer vlot en zonder al te veel 
omwegen vanaf het jaagpad langs het Albertkanaal met de fiets tot op de 
brug van de Houtlaan kunnen geraken. De werken veroorzaken nog voor het 
bouwverlof aanzienlijke hinder.

Om de aansluiting af te werken en het kruispunt met de Broekstraat heraan te leggen, 

zal de Albertkanaalbaan, ook langs het Albertkanaal van Schoten tot Wijnegem, vanaf 
8 juni gedeeltelijk afgesloten worden voor het verkeer.  Van 8 tot 29 juni wordt de 
rijstrook richting Schoten/Antwerpen vernieuwd. Verkeer op de Albertkanaalbaan kan 
beurtelings met tijdelijke verkeerslichten voorbij de werfzone rijden. 

Van 29 juni tot 10 juli pakken de stratemakers de strook richting Wijnegem aan. De 
Albertkanaalbaan is tijdens deze twee weken volledig afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Er geldt een omleiding in beide richtingen via ‘s Gravenwezelsteenweg, 

Houtlaan, Merksemsebaan, 
Deurnesteenweg (Hoogmolenbrug), 
Braamstraat en Wijnegembaan. Fietsers 
kunnen wel steeds langs de werf 
passeren over de reeds vernieuwde 
rijstrook richting Antwerpen.

De Broekstraat zal tijdens de 
volledige duur van de werken aan de 
Albertkanaalbaan worden afgesloten 
(8 juni tot 10 juli). De kasseiweg is wel 
bereikbaar via Wijnegemsteenweg en ’s 
Gravenwezelsteenweg.

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Te koop: wegens verhuis, kleer-
kast, prima staat 200 euro, 
2m20 4 deuren waarvan 2 met 
spiegel tel 0486.16.18.95  G13

Te koop: goed onderhouden wo-
ning met tuin en 3 slpk in Bloe-
mendaal, Rozenlaan 38, 320.000 
euro, gsm 0489.08.43.19  G14

Te huur villa in Moraira Span-
je, max 6 pers, privé zwembad, 
vrij vanaf 10 aug tot 15 sept, 
voor meer info of foto’s , email 
lisetteleo3@gmail.com  G15

Tuinman zoekt werk: ik doe 
algemeen tuinonderhoud te-
gen betaalbare prijs, gsm 
0486.18.31.07 (particulier)  G16

Heb je geen tijd of geen zin om 
te strijken? Ik kom het halen 
en terugbrengen, 9 euro/u tel 
0494.19.96.31 (particulier)  Z94

Schilderwerken binnen en buiten 
tel 0486.76.68.47  (particulier)  Z95

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse man-
nen, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z96

Tuinonderhoud, klusjes, schil-
deren, tel 0487.641.622 
(particulier)  Z97





Te koop: Etsen F. Theys ,M.Van den 
Dries, G. Cluytens V. Hageman, 
prijs o.t.k. tel 0477.72.59.11  G21

Tuinonderhoud 60+er, 
grasmaaien, snoeien, bladeren 
opruimen, klusjes in de tuin, 
onderhoud, spitte, zaaien, 
planten, onkruid wieden, 
bestelwagen, aanhangwagen 
, motormachine tel 
0471.72.66.67 (particulier)   G22

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   G23

Te koop: mooie eiken 3 bandbiljart 
met ballen en keus  135x240, 
gelijkvloers tel 03.383.21.62  G24

Te koop: 2de hands scootmobiel, 
bijna niet gebruikt door 
ziekte, Merk Mango, prijs 
1.600 euro ,interesse en meer 
informatie 0476.04.70.64  G25

Ben weduwe 70+ zoek man, 
alleen ernstige reacties aub, 
gsm 0493.64.28.19  G26

Te koop: scootmobiels 
gsm 0495.53.26.89 Z128

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

Boer Wannes strijkt neer in De Werve Hoef 

Er is opnieuw beweging op de weiden langs de Houtlaan in Wijnegem. Wannes 
Nyckees heeft er de hand aan de ploeg geslagen. De jonge bioboer zal er in 
afwachting van de nieuwe woonwijk Werve Hoef alvast groenten telen en z’n 
kippen laten ‘grazen’ om de buurt van verse eitjes te voorzien. “Een jongensdroom 
gaat in vervulling”, aldus de zielsgelukkige Wannes op z’n Wijnegemse akker.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

Nagelstyliste 
komt ook aan huis!

Kunstnagels 36e/vulling
25e/voeten

Tel. 0495 99 96 91

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

TE HUUR MAGAZIJN
Schoten - 150m2 - 785e - droog en veilig alle nutsvoorzieningen 

0475 52 94 44

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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



Tuinonderhoud 60+er, grasmaaien, 
snoeien, bladeren opruimen, klusjes 
in de tuin, onderhoud, spitte, zaaien, 
planten, onkruid wieden, bestelwa-
gen, aanhangwagen, motormachine 
tel 0471.72.66.67 (particulier)  Z106

Ik zoek werk als bejaardenzorg, 
thuiszorg, schoonmaken, ik heb er-
varing tel 0465.97.95.19 Ela  Z107

De betere tuinman doet al uw tuin-
werken, tuinonderhoud, enz.. tel 
0484.981.159 (particulier)  Z108

Te koop gevraagd: postzegelver-
zameling, alles welkom, contan-
te betaling tel 03.542.09.96  Z109

Ik zoek werk als poetsvrouw, strijken, was-
sen tel 0465.71.88.46  (particulier)  Z120

Te huur: Leuven moderne studenten-
studio, Kapucijnenvoer 67, rustig ge-
legen tegenover de Kruidtuin 38m2, 
huur 700 euro alle kosten inbegrepen, 
email w.michiels@telenet.be  Z121

Te huur: Knokke-Heist, mod. app 4 à 6 
pers, 2 slpk, badk, ing kkn, gr liv, brd 
terras, overd. zwembad, privé strand, 
03.658.54.44 of 0497.26.52.95  Z121

Alle schilderwerken: elektriciteit, klei-
ne klusjes, aan betaalbare prijzen 
tel 0484.981.159 (particulier)  Z122

Te koop: twee olieverfschilderijen 

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

Bureau elektrisch hoogte verstelbaar 
160 x 80 of 180 x 80

Bediening met 4 geheugens draagkracht 85 kg
Verstelbaar met 2 motoren van 65 tot 130 cm

Blad wit of te kiezen uit 
de beschikbare kleuren zie BRIKEA

5 jaar garantie

NU GOEDKOPER DAN IN ZWEDEN

Tel 03.385.56.67
Mobile 0473.63.43.73
WWW.ISPPLUSWEBSHOP.BE

OS/V INTERIOR GROUP 
UW PROJECT IN GOEDE HANDEN 

 

   

 

 
 

 

bvba

PRIJS met BODE VAN SCHOTEN
278 € excl BTW of 336 € inclusief BTW
Prijs afgehaald aan ons magazijn, tijdens de kantooruren.

PRIJS met BODE VAN SCHOTEN
Bureaustoel EVORA 
135 € excl BTW 164 € Inclusief BTW

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

van priester H. Keulemans, geschil-
derd in 1940, afm 38x47, originele, 
Interesse? Tel 03.658.90.58  Z123

Ik zoek werk voor de tuin, onderhoud 
tel 0465.71.30.86  (particulier)  Z124

Te koop: drie originele olieverfschil-
derijen van de bekende kunstschil-
der H.J. Pauwels (1903 tot 1983) 
uit Beveren-Waas, afm 64x100cm 
Interesse? Tel 03.658.90.58  Z125

Problemen in middelbaar of ho-
ger onderwijs met Frans en Engels? 

Achterstand door Corona? Bekwa-
me leraar helpt, leerstof opfrissen, 
begeleiding vakantietaak en her-
examen , gsm 0475.79.65.12  Z126

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



Onze Lieve Vrouw waakt mee over leer-
lingen van basisschool Heilige Familie   

De nochtans grote Heilige Familie basisschool in Schoten Donk is toch te klein 
om alle nu opnieuw teruggekeerde leerlingen in hun verschillende bubbels te 
laten leren en spelen en daarnaast ook nog eens de noodopvang te organiseren 
aan de kinderen wier ouders uit werken zijn. 
“We zijn heel blij dat we van de parochie de pastorie achter de kerk in de 
Villerslei mogen gebruiken om de dagelijks tien tot twintig kinderen op te 
vangen”, aldus directeur Dominique Bombey. Onder meer juf Charis en meester 
Hans bekommerden zich onder toeziend oog van meerdere Heilige Maria’s over 
het welzijn van Zoë, Mathias en andere leerlingen.

Ik koop: alles van Nintendo, 
Game Boy, Sega, Playstation, 
evenals oude/nieuwe strips, blu-
rays, leuke curiosa, oud (blikken) 
speelgoed, film memorabilia, 
Dinky Toys, enz.... kortom, hebt 
u iets leuk in de aanbieding, 
geef me een seintje, tel 
0487.36.51.00 (particulier)  Z77

Tuinonderhoud 65+er, 
grasmaaien, snoeien, bladeren 
opruimen, klusjes in de tuin, 
onderhoud, spitte, zaaien, 
planten, onkruid wieden, 

bestelwagen, aanhangwagen, 
motormachine tel 
0471.72.66.67 (particulier)  G17

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

Te koop wegens verhuis: lederen 
salon goede staat, 1 pers slpk 
massief eik, matras nieuw, kkn 
tafel + 4 stoelen, kleine tafel 
uittrekbaar, en nog veel meer...
info tel 0478.01.37.92  Z93

Te koop: mooi lichtblauw 
salon in Alcantara, 3 + 2 + 
poef, in goede staat, prijs 
250 euro tel 03.353.30.96 
of 0478.245.302  G18

Techniekles indoor roeien, 
ontdek de vele voordelen om 
te blijven bewegen! Informeer 
voor initiatie, xpm.idr@gmail.
com tel 0487.37.76.52  G19

Op zoek naar een oppas 
voor uw kids in de grote 
vakantie? Ik ben beschikbaar 
voor opvang gedurende 1 
week, vrij te kiezen, ik heb 
ervaring, Belgische nationaliteit 
tel 0475.31.14.66  G20

VERWEN JEZELF MET EEN VERWEN JEZELF MET EEN 
PAAR NIEUWE VOETEN!!!PAAR NIEUWE VOETEN!!!
MEDISCHE VOETVERZORGSTERMEDISCHE VOETVERZORGSTER

GREET SMETSGREET SMETS
Omdat verwennen bij ons van bij de voet begint!
Een goede verzorging is heel belangrijk, laat je 

verwennen in onze nieuwe praktijk:
Domein Annociade

Turnhoutsebaan 402
Wijnegem

Maak telefonische afspraak
0477/834471

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

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

S.D.M    G.D.W



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

Marcel en Denise al 50 jaar 
samen sterk           

Naar aanleiding van een verslag in ‘Bode van Schoten’ over huwelijksjubilarissen, 
vinden wij dat we ook in aanmerking komen”, schreven Schildenaren Marcel en Denise 
Ghysebrechts-De Bonte in een e-mail naar onze redactie. “Wij zijn op 15 juli 2020 ook 
50 jaar getrouwd.”  Marcel Ghysebrechts (°24 juli 1946) en Denise De Bonte (°10 maart 
1949) trouwden dus met elkaar op 15 juli 1970. 
“De morgen van onze huwelijksdag daagde de fotograaf niet op”, herinnert het koppel 
zich nog als de dag van gisteren, “zodat we geen foto’s hebben van de verwelkoming 
van de bruid. Maar tijdens de plechtigheid in het gemeentehuis was de fotograaf 
er wel en moesten we het officiële gedeelte nog eens herhalen voor de foto’s.” De 
huwelijksreis ging vervolgens naar het Zwitserse Locarno.  
Samen heeft het echtpaar twee kinderen en zes kleinkinderen. Beroepsmatig werkte 
Marcel voor een multinational in de Antwerpse haven en houdt zich nu graag bezig met 
hobby’s als tuinieren en kaartspellen (bridge en kleurenwies).

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 

Na enkele jaren als lerares in het lager onderwijs voor de klas te hebben gestaan, 
werd Denise huismoeder. Haar belangrijkste liefhebberijen zijn bijzonder handwerk 
en kransen met parels 
maken. 
“Wij zijn een koppel dat 
‘samen sterk’ al 50 jaar 
als leuze heeft. Samen 
gaan we veel op reis, 
maken grote en kleine 
uitstappen en doen 
regelmatig aan wandelen, 
fietsen en dansen. Ons 
jubileum zal met een 
receptie gevierd worden 
na het coronatijdperk”, besluiten Marcel en Denise.

Bent u zelf of kent u huwelijksjubilarissen? Laat het ons dan vooral snel weten en wij 
maken er graag een fijn stukje van! Mail naar: info@bodevanschoten.be

Te huur: Provence Bedoin , Mont 
Ventoux, mooi vakantiehuis, 6 
pers, eigen parking, gezellige 
tuin, pergola, barbecue, alles 
aanwezig, kkn, afwasm, TV Vlaan-
deren, badk, 2 toil, 3 slpk, info 
+ foto’s tel 0475.98.64.30 Z101

Ik zoek een fi ets jaren ’70, of on-
derdelen, er mag (veel) werk aan 

zijn, kijk een keer in uw kot en 
bel me op 0488.604.478  Z102

Te huur: grote garagebox 42m2, 
Kalstraat Schoten, bellen na 
17u tel 0476.41.96.88  Z103

Te koop: droog brandhout, eik en 
beuk, container 10m3, 595 euro 
, tel 03.385.14.43 na 17u  Z104

Te huur: garagebox, Fluit-
bergstraat Box 52 Schoten, 75 
euro/per maand, onmiddellijk 
vrij, tel 0495.52.54.53  Z105



XL-wensen voor Max en Lin 
in Borgeindstraat           

Schotenaren Max Dams (86) en Lin Van den Keybus (83) vierden zopas hun 
diamanten huwelijksverjaardag. En dankzij de kinderen Martine, Eric, Kurt en 
Pascale Dams ging dat niet onopgemerkt voorbij.

De kinderen, daarbij geholpen door de zes kleinkinderen hadden namelijk zo stiekem 
mogelijk twee grote poppen in de voortuin van mama en papa en oma en opa gezet. 
Max en Line reageerden blij verrast, maar waren ook een beetje gegeneerd met zoveel 
aandacht voor hun gelukkig samenzijn.

Bode Van Schoten vindt het best een lief gebaar voor het Schotense stel dat elkaar 
leerde kennen op en thé dansant in De Riddershoeve. Ze huwden op 24 mei 1960. De 
eerste baby was er vlug, (9 maanden later) een meisje, Martine Dams, daarna volgden 
er nog drie kinderen.
Max was jaren bode van het Christelijk Ziekenfonds terwijl moeder het huishouden voor 
haar rekening nam. Hij leest graag en moeder vond in bridgen een hobby op haar maat.

Een jubileumfeest stond gepland, maar corona stak daar een stokje voor. Uiteindelijk 
hebben ze toch van hun dag genoten, mee dankzij de twee grote opblaaspoppen en 
spandoek in de voortuin.
Een heleboel familie, vrienden en buren kwamen met de nodige sociale afstand hun 
felicitaties overbrengen en brachten bloemen. In naam van de jubilarissen willen de 
kinderen iedereen hiervoor bedanken. Bode Van Schoten wenst het jubelpaar samen 
nog veel gelukkige jaren. 

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

SINT-ANTONIUS

D 295.000

Te renoveren woning 160m2 op een mooi perceel van 660m2 
met 3 slaapkamers op wandelafstand van het centrum van 
Sint-Antonius.

SCHILDE

D 299.000

Super commercieel gelegen handelspand 81m2 in het 
centrum van Schilde met zeer ruime vitrine. Mogelijk-
heid om ook via garagepoort binnen te leveren.

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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 489.000

BRECHT

Recente woning 208 m² , gelegen op een perceel van 1200 m². 
De woning bevat 4 slaapkamers, badkamer en douchekamer, 
garage en mooie afgesloten tuin. De woning is volledig instapklaar, 
energiezuinig en gelegen in een leuke woonwijk.

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.

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

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

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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



MERKSEM : Roekstraat 1 :  half open bebouwing, instapklare 
woning met : glvl ; ruime living, woonkamer, vernieuwde keuken met 
uitzicht en toegang tot zuid-gerichte tuin, traphal, toilet - 1e verdiep 
; 2 ruime slaapkamers en 1 kleinere, washok met vernieuwde hoge 
rendementsketel, badkamer met ligbad, 2 lavabo’s en toilet - 2e verdiep 
; 1 hele grote slaapkamer met verwarming en elektriciteit, ingemaakte 
kasten - 2  zolderkamers waarvan 1 met aansluiting voor droogkast - 
verwarming op aardgas - vraagprijs bespreekbaar.

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

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.

F.V.H.

Brecht – NMBS zet door met 
gedwongen ontruiming Volkstuintjes 

van Bernard Somville            

Geflankeerd door heel wat politieagenten is de gerechtsdeurwaarder de Brechtse 
Volkstuintjes binnengevallen. Bezieler Bernard Somville had van de NMBS een week de 
tijd gekregen om zelf het terrein in de Veldstraat langs de hsl te ontruimen. Dat was 
niet gelukt. De kraan ging dus op bevel van de NMBS aan het werk. 

Zo komt er een eind aan het jarenlange getouwtrek tussen de NMBS en de Brechtse 
Volkstuintjes. De tuintjes floreerden en er kwamen kindertuintjes en de dierenopvang 
Het Dierenbos bij. Aan die mooie tijd kwam in 2017 abrupt een einde toen er brand 
uitbrak in een van de tuinhuisjes. Door de rookontwikkeling moest het treinverkeer 
op de hsl een tijdlang worden stilgelegd. Somville moest daarvoor aan de NMBS 5.000 
euro schadevergoeding betalen en 2.500 euro aan een buurman voor schade aan 
diens omheining. “Die rechtszaak hebben we toen gewonnen omdat het niet duidelijk 
was van wie de grond nu eigenlijk was. Het was niemandsland”, herinnert Somville zich. 
Hij moest daardoor niets betalen. “Met het geld dat we via crowdfunding voor die zaak 
hadden verzameld, hebben we een waterput laten boren om de tuintjes te kunnen 
bevloeien.”

De NMBS ging tegen deze uitspraak echter in beroep. In januari van dit jaar oordeelde 
de rechter dat de grond eigendom is van de NMBS sinds de aanleg van de hsl in 1999. 
Somville had het beroep dus verloren en moest de gerechtskosten betalen. Dat hing 
lange tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Het zorgde voor een spelletje 
heen en weer van blijven-ontruimen, van euforie tot verbijstering. Eind april eiste de 
NMBS dat de gerechtskosten moesten betaald zijn. Dat lukte op de valreep. “Ik heb 
het geld hiervoor kunnen lenen bij een vriend”, reageerde Somville onlangs opgelucht 
met de idee dat hij nu wel het beloofd huurcontract tot 2028 zou krijgen. In de plaats 
daarvan kreeg hij van de deurwaarder het bevel tot ontruimen. “Ik begrijp het niet. Alle 
gerechtskosten zijn betaald, waarom moeten we dan toch weg?”, zegt hij verbijsterd. 
Advocate Manon De Mulder bevestigt wel dat de gerechtskosten zijn betaald, “maar 
jammer genoeg is die betaling net gebeurd op het moment dat het bevel tot ontruimen 
al betekend was”.  

Pogingen om de NMBS nog op andere gedachten te brengen en de gepassioneerde 
tuinier extra tijd te geven om zelf alles op te ruimen, hebben tot niets geleid. “We 
betreuren dit uiteraard, maar er zijn voldoende kansen geweest om tot een 
overeenkomst te komen. ”, stelt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. 

Somville klopt zichzelf op de borst. “Het is mijn grote fout geweest dat ik nooit iets op 
papier heb laten zetten. Ik heb ook nooit een factuur van de NMBS ontvangen, enkel 
via mijn advocaat een bedrag en rekeningnummer. Zo blijft het woord tegen woord. 
Zowel ik als de tuinders zijn nooit gehoord in dit verhaal. Bij de start in 2014 was men 
op het gemeentehuis enthousiast over de volkstuintjes. Ook van de NMBS kreeg ik 
telefonische fiat. Zo konden we 18  volkstuintjes realiseren op 2.000 m2 op 3 percelen 

grond: privé, van gemeente en NMBS. 
Ook arbeiders van de NMBS kwamen hier 
gezellig op de koffie.”

Gemeentewerkers stockeren zijn 
huisraad een halfjaar lang en kan hij nog  
recupereren. “Ze nemen de mensen hun 
boterhammekes af. Ik ben failliet, ik heb 
alles aan de NMBS gegeven en nu moet ik 
nog een lening afbetalen voor wat er niet 
meer is. Het is een mooie groep tuinders 
en we gaan die proberen bij elkaar te 
houden. Ik geef het niet op en als er een 
andere locatie beschikbaar is, starten 
we samen opnieuw, al zal het niet meer 
zo grootschalig zijn”, besluit Bernard. 

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

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

Te koop:  badkamerkast, lang 
wit: 50 euro, kinderbox in 
hout met rondom boxkleed 
25 euro tel 0485.60.96.82  G8

Goedkoop verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  G9

Te koop: nieuwe slaapka-
mer 2 pers. groot, wit, gro-
te kast + spiegel, prijs o.t.k. 
tel 0476.75.49.98  G10



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

J.J.

TE KOOP Garagebox
R.W.Van Havrelaan 260
e60 Tel. 0475 529 444

Smalle weg wordt door corona 
tijdelijk schoolstraat

De Processieweg in Sint-Antonius blijft nog tot het einde van het schooljaar een 
schoolstraat. Dat wil zeggen dat de smalle weg tijdens de start- en einduren van 
de nabijgelegen Antoniusschool niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. 
Dat heeft de gemeente beslist, om tegemoet te komen aan de regelgeving 
omtrent hygiëne en veiligheid. Sinds maandag 8 juni passeren er opnieuw veel 

leerlingen door de 
straat, op weg naar 
de schoolingang 
aan de Handelslei 
of de Achterstraat. 
In de Processieweg 
lopen en rijden 
v o e t g a n g e r s , 
fietsers als auto’s 
op een smalle 
oppervlakte, en dat 
zou voor gevaarlijke 
situaties kunnen 

zorgen. De weg is afgesloten op schooldagen tussen 8.00 en 9.00 en tussen 
15.00 en 16.00, op woensdag tussen 11.55 en 12.30. 

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30
Student psychologie geeft 
bijlessen (wiskunde en ta-
len) tel 0486.79.31.01  G27

Dame zoekt oppas babysit, licht 
huishoudelijk werk, ik het een 
auto en ben tweetalig woon te 
Kapellen, tel 0472.49.56.97  G28

Tuinman met ervaring zoekt 
werk, tel 0489.06.65.46 
(particulier)  Z129

Te huur: Middelkerke ruime stu-
dio voor 4 personen, 2de verdiep 
met lift, wi-fi , private fi etsber-
ging, zicht op zee 200m over de 
duinen, gedeeltelijk vrij, vanaf 
3/08/2020, tel 0486.35.76.52 
of 0485.91.83.16  Z130

De Poolse schilder biedt zijn 
diensten aan voor binnen en 
voor buitenwerk Tel. 0493 61 
99 33 - Tel. 0465 752 777

Te koop: mooi lichtblauw sa-
lon in Alcantara, 3 + 2 + 
poef, in goede staat, prijs 
250 euro tel 03.353.30.96 
of 0478.245.302  G18



Nu al voorstel voor 
Flor Stes-dreef             

Flor Stes is amper begraven, of er is al een voorstel om een straat naar de geliefde 
pastoor te vernoemen. De Sint-Cordulaparochie is vragende partij om de pastorij in 
beheer te houden en ‘huisbaas’ burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) heeft daar 
geen probleem mee.

De pastorij, eigendom van de gemeente, staat nu vaak leeg. Toch doet Maria Gysen een 
oproep aan de gemeente om in beheer van de parochie te laten. “We blijven de woning 
gebruiken als secretariaat en om mensen te ontvangen voor een gesprek. Elke dag 
van half tien tot 12 uur houden we er permanentie”, aldus de parochiemedewerker. 
‘Huisbaas’ Maarten De Veuster is niet van plan om de pastorij op korte termijn een 
nieuwe bestemming te geven. “Meer zelfs. Ik hoop dat er gauw terug een pastoor 
gevonden zal worden om hier permanent aanwezig te zijn”, aldus de burgemeester, 
die zelf een goede relatie onderhield met Flor Stes.

En er is ook al een voorstel om een straat naar wijlen Flor Stes te noemen. Schotenaar 
Marc Vermeirsch lanceerde het voorstel op Facebook en krijgt meteen veel bijval. 
Ook Maria Gysen steunt het voorstel. Zij en nog andere mensen vinden de naamloze 
lindendreef, die van het kerkportaal naar de Verbertstraat loopt, hiervoor erg 
geschikt. Of er een Flor Stes-dreef komt, is iets dat de gemeenteraad moet beslissen.

DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

30 JUNI

23 JUNI

VAKANTIEVAKANTIE
EDITIEEDITIE

Te koop: wegens verhuis, kleer-
kast, prima staat 200 euro, 
2m20 4 deuren waarvan 2 met 
spiegel tel 0486.16.18.95  G13

Te koop: goed onderhouden wo-
ning met tuin en 3 slpk in Bloe-
mendaal, Rozenlaan 38, 320.000 
euro, gsm 0489.08.43.19  G14

Te huur villa in Moraira Span-
je, max 6 pers, privé zwembad, 
vrij vanaf 10 aug tot 15 sept, 
voor meer info of foto’s , email 
lisetteleo3@gmail.com  G15

Tuinman zoekt werk: ik doe 
algemeen tuinonderhoud te-
gen betaalbare prijs, gsm 
0486.18.31.07 (particulier)  G16

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Heb je geen tijd of geen zin om 
te strijken? Ik kom het halen 
en terugbrengen, 9 euro/u tel 
0494.19.96.31 (particulier)  Z94

Schilderwerken binnen en buiten 
tel 0486.76.68.47  (particulier)  Z95

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse man-
nen, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z96

Tuinonderhoud, klusjes, schil-
deren, tel 0487.641.622 
(particulier)  Z97

Man zoekt werk:  schilder-
werken, renovaties binnen en 
buiten, vliesbehang, badka-
mer renoveren, dakgoot tel 
0484.063.094 (particulier)  Z98

Goedkoop verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  G9



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

Op 6 mei 2020 werd Jérôme 
Van Hirtum geboren, niet 
alleen een wolk van een baby 
met zijn 51 cm en 3,336 kg, 
maar ook de vervolmaker 
van een fijn mannelijk 
viergeslacht in Sint-Job-in-
‘t-Goor.
Chiara Van Hirtum stelt ook 
graag de andere leden aan 
u voor: “Vader van Jérôme is 
Dario Van Hirtum (°02 februari 
1990) die als fotolasser aan 
de slag is en wielrennen als 
belangrijkste hobby heeft. 
Dan is er grootvader Paul Van 
Hirtum, geboren in Schoten 
op 25 januari 1954. Hij werkt 
als Loading Master in de 
haven van Antwerpen. Paul 
is dan ook gek van schepen 
(boten) en wandelen.

En last but zeker not least is er vanzelfsprekend ook de 96-jarige overgrootvader 
van de kleine boreling. “Jozef Van Hirtum (°27 oktober 1923), metaalarbeider & 
kraanman op rust. Hij woont nog steeds zelfstandig alleen in zijn huis in Sint-
Job, waar hij graag in zijn tuin werkt. Jozef is een echte doorzetter, opgeven 

Jérôme Van Hirtum zorgt voor 
mannelijk viergeslacht in Sint-Job

De juiste uitslag van onze Coronapuzzel was ‘Ruwe bolster, blanke pit’
Hierbij de winnaars:
Thomare Filip, Moerstraat, ‘s-Gravenwezel
Daan Broecks, Schriekbos, Zoersel
Anne Smekens, Zilverstraat, Schoten
Wuyts Lutgart, RG Van Havrelaan, Wijnegem
Peeters Guy, Gagelhofl aan, Zoersel
Lamot Augusta, Tulpenlaan, Schoten
Oorts Elisa, Schoolstraat, Wijnegem
Dorekens Dany, Dennenlaan, Brecht
Roose René, Asbroeklaan, Schoten
Meeuwissen Madeleine, Ganzenweg, Wijnegem
Vercammen Fanny, Plantijnlei, Schoten
Depetter Betty, Hans Memlingstraat, Schoten
Jacops Patrick, Schriekbos, Zoersel
Swinnen Peter, Koolsveldlaan, Wijnegem
Seghers-Claes, Dremelheidebaan, Brecht
Van Ranst Rita, Brakkensteeg, Schoten
Daems- Roséke, Zandstraat, Sint Job
Hulin Kayleigh, Merelstraat, Schoten
Ruts Martha, Het Moer, Zoersel
De winnaars kunnen hun prijs tijdens de kantooruren komen afhalen bij De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten.
De winnaars van de overige wedstrijden worden persoonlijk verwittigd.

Daems Lydia, Kleinveldweg, Schilde
Helsen Henri, RW Van Havrelaan, Schoten
Van Vlaenderen Chris, JB Pittoorsstraat, Wijnegem
Du Jardin Eva, Karel Selsstraat, Schoten
Huubrechts Maria, Jukschot, Zoersel
Vigneron Kenny, Verbertstraat, Schoten
Muësen Viviane, Turnhoutsebaan, Wijnegem
Hermans Lydia, Brasschaatsebaan Schilde
Jacobs Lizette, Hogeweg, Sint Job
Van Hemelrijk Ingrid, Huldekens, Schilde
Kerschot, A. Dilslei, ‘s-Gravenwezel
Vandycke Gilbert, Eugeen de Bocklaan, Schoten
Vercammen, Kortedreef, Schilde
Buls Jacqueline, Swaenebeecklaan, ’s-Gravenwezel
Kortus Rudolf, Akkerlaan, Schoten
Van Der Heyden Flora, Brasschaatsebaan, Schilde
De Bock P. Gabriel Petitlaan, Sint Job
Van Den Wyngaert Matilda, Leo Van Hukllebuschstraat, Schoten
Daems Lydia, Kleinveldweg, Schilde
Minnebo Eugène, Platanendreef, Brecht

Boomverzorging

WILS
Snoeien en vellen van bomen

Gecertificeerd European Treeworker 
(ETW)

0493 17 39 30
boomverzorging.wils@gmail.com

kent hij niet”, lacht Chiara. “Toen hij 
vernam dat er in ‘Bode van Schoten’ 
een artikel over zijn viergeslacht 
gepubliceerd zou worden, stelde mijn 
opa:
‘Zegt maar tegen den Bode dat ik 
bena 97 word, é!’”

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!



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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

0484 02 64 31
TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:

MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 01.00U

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

TURKSE DAME
zoekt man voor

contact
sms ESILA naar 7722 

(2 euro verz/sms) 

Bij interesse, gelieve contact op te nemen 
met Bert Van Tiggelen  0475/77 94 65
of 03/317.16.83 (tijdens kantooruren)

of per mail naar bvt@ribarent.be

www.ribarent.be

MORE THAN RENTING

CHAUFFEUR
VOOR BETONMIXER

RIJBEWIJS CE (OPLEGGER)

RIJBEWIJS CE

Gevraagd voor ons filiaal te Brecht:
werft aan

functieomschrijving:
• Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van   
 verschillende vennootschappen (eenheid)
• Je verwerkt en controleert de aankopen, verkopen, diverse  
 en financiële verrichtingen
• Je stelt zelfstandig de periodieke aangiftes op zoals 
 BTW-aangifte, BTW listings en Instratat aangiftes
• Voorbereiden jaarafsluit
• Opvolgen debiteurenbeheer 
• Wagenpark – opvolgen van geldige groene kaarten
• Opvolgen verzekeringsdossiers (schadegevallen) 
• ...

uw profiel:
• Je hebt een bachelor Accountancy behaald of gelijkwaardig  
 door ervaring
• Je bent flexibel, leergierig en discreet
• Je hebt verantwoordelijkheidszin
• (basis) Kennis van het Frans is een pluspunt
• Je gaat nauwkeurig te werk
• Ervaring binnen een KMO is een pluspunt

Aanbod:
• Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf
• Veelzijdige voltijdse functie met sterke betrokkenheid
• Representatieve verloning in lijn met uw ervaring

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar
 ib@ribarent.be 

Bij interesse, gelieve contact op te nemen 
met Bert Van Tiggelen  0475/77 94 65
of 03/317.16.83 (tijdens kantooruren)

of per mail naar bvt@ribarent.be

www.ribarent.be

MORE THAN RENTING

CHAUFFEUR
VOOR BETONMIXER

RIJBEWIJS CE (OPLEGGER)

RIJBEWIJS CE

Gevraagd voor ons filiaal te Brecht:

  FINANCIEEL ADMINISTRATIEF FINANCIEEL ADMINISTRATIEF 
VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE  

(m/v) voltijds(m/v) voltijds

Brecht – Geluidschermen op 
De Ring hinderen zicht fietsers en 

voetgangers             
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de geluidsschermen op De Ring rond Brecht 
naar achteren verplaatst. Dit moet de verkeersveiligheid ten goede komen. “Aan de 
oversteek voor fietsers en voetgangers in de bocht was de zichtbaarheid slecht. De 
zwakke weggebruikers zagen het verkeer er moeilijk aankomen. De geluidsschermen 
belemmerden er het zicht”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Eline Peeters (N-VA). 
“Het stond al lang op de planning, want de vraag bestaat al lang.”
Al van bij de opening van De Ring in maart 2017 werd de veiligheid van de oversteek 
in vraag gesteld. Er werd geopperd dat die beter in een tunnel onder de ringweg was 
aangelegd. Daar waren de ruimte en de middelen niet voor.  AWV heeft 23 miljoen in 
de ringweg geïnvesteerd. “Er zijn nog geen gevaarlijke ongevallen gebeurd daar. We 
hebben aan AWV ook gevraagd om in een extra oversteek te voorzien ter hoogte van 
de Lessiusstraat. Het wordt een dubbelrichtingspad dat AWV al heeft opgenomen in de 
planning. De datum van uitvoering is nog niet bekend.” 

GEVRAAGD

 KELNER m/v
Ervaring vereist, gemotiveerd, verantwoordelijkheid,

Nederlandstalig,
eigen vervoer, verzorgd voorkomen

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

Voor brasserie De Vogelenzang te ‘s-Gravenwezel

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



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

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

Alle snoeiwerken, aanleg 
van gazon & rolgazon, 
vellen van bomen & frezen 
van stronken, aanleg van 
dollemiet, verticuteren tel 
0498.144.085 (particulier)  Z100 

Dame zoekt werk in zorgsector, 
senioren opvang, kinderopvang, 
30 jaar ervaring, eigen 
vervoer, meerdere talen 

@verteren
doet renderen!

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

STEFAN VAN TURNHOUT
T U I N A R C H I T E C T

ZOEKT DRINGEND

ARBEIDER
met ervaring

Directe indienstname
Aangename werksfeer

Van Turnhout-Smidts Tuinarchitectuur bvba

Sint-Antoniusbaan 77 - 2980 Zoersel - 0476 20 41 44

FRITUUR PASSE VITE
WIJNEGEMSTEENWEG 18 TE ‘S-GRAVENWEZEL

TEL. 03 658 18 53 of GSM 0496 90 67 07

Zoekt

TOOGHULP vanaf 15 jaar
geen ervaring vereist

JOBSTUDENT, EXTRA of FLEXIJOB welkom

Uren en dagen te bespreken
Interesse? Bel of kom eens langs

VERKOOPSTER

FLEXI JOBBERS
of STUDENT

voor het weekend

voor warme bakkerij
met fi jne vleeswaren te Borsbeek.

Contacteer ons voor de uren, 
zondag vrij. 

Wij vragen klantvriendelijkheid, 
verzorgd voorkomen en motivatie

meer info 0477 299 172

tel tel 0478.270.555  Z95

Ik zoek werk: poetsen, strijken, tel 
0468.09.81.36  (particulier)  Z96

Schilderwerk: snel goedkoop en 
kwaliteit, mooie afwerking tel 
0489.59.16.66 (particulier)  Z97

Gezocht werk: schilderen, 
tuinwerken, wasserij, 
renovaties terras, … tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z98

Schilderen, tuinwerken, 
decoratie, renovaties terras, 
gras afrijden, snoeien tel 
0487.74.51.11 (particulier)  Z99



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

@verteren
doet renderen!

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

Gezocht

GROENARBEIDER
Fulltime, gemotiveerde en ervaren, die zelfstandig kan werken. Het werk omvat 
voornamelijk onderhoudswerkzaamheden in het groen en bedrijfsparken. Kunnen 
werken met een kettingzaag en snoeigereedschap is wel een must. Je zorgt ervoor 
dat de groenaanplantingen netjes en mooi blijven.
Als groenarbeider heb je een divers takenpakket: Je scheert de hagen, onderhoudt 
de perken, schoffelen, maait de gazons, doet aan onkruidbestrijding, verzagen van 
boomstammen. Je staat in voor het onderhoud van de machines. In het bezit van 
rijbewijs B. Wij zijn gevestigd te Schoten.

T. 03 658 45 20 - info@dustrico.be

GEZOCHT

VERKOOPSTER
halftijds

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

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

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

Alle snoeiwerken, aanleg 
van gazon & rolgazon, 
vellen van bomen & frezen 
van stronken, aanleg van 
dollemiet, verticuteren tel 
0498.144.085 (particulier)  Z100 



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

AIR CONCEPT
te Brasschaat

zoekt

ZELFSTANDIGE
MEUBELMAKER

Zandstralen & houtafwerking
met rijbewijs

Interesse?
0475 46 70 60

Vacature : Office Manager
OVER INGENIEURSBURO VICTOR
Als ingenieursbureau is IngenieursburO Victor bv uw partner voor:
• stabiliteitsstudies van eengezinswoningen, 
 appartementsgebouwen, industriegebouwen, speciale
 bouwconstructies zowel bij nieuwbouw als renovaties;

Wij zijn op zoek naar een doortastende en energieke Office Manager, die 
graag een bijdrage levert aan verdere groei binnen een bedrijf in de technisch 
wereld. Ons open landschapskantoor delen we samen met een dynamisch 
architectenbureau.
Hieronder vind je de belangrijkste functietaken en profieleisen opgeschreven. 
Buiten onze eisen en wensen vinden wij het nog belangrijker hoe jij je inbreng 
gaat realiseren. Daarom het verzoek om ons te overtuigen om daar met jou 
over in gesprek te gaan.

OVER DE FUNCTIE
• Je fungeert als back-office voor de organisatie
• Je beheert de financiële voortgang (cost-control, facturatie,)
• Je stuurt de medewerkers aan
• Je beheert het bedrijfsmanagementsysteem (ARCHX) en de
  contracten met opdrachtgevers
• Je staat klanten en relaties te woord over lopende zaken en bent
 een gastvrouw/heer
• Je ondersteunt in projecten, hierin liggen ook groeimogelijkheden
• Je beheert de agenda’s en verzorgt de bedrijfscorrespondentie   
 (website, social media)
• Je draagt zorg voor een nette en representatieve werkomgeving
• Je werklocatie is Schoten
• Je werkt mee, denkt mee en regelt mee!

FUNCTIEPROFIEL
• Je kunt uitstekend zelfstandig werken, maar zoekt het contact op
• Je hebt een moderne kijk op het bedrijfsleven
• Je bent gewend om in een flexibele en ondernemende omgeving  
 te werken
• Ervaring met financiële administratie
• Analytische instelling op Bachelor werk- en denkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als  
 schriftelijk
• Perfecte kennis van het Microsoft Office pakket
• Representatief en proactief!

ONS AANBOD
De aanstelling is bij aanvang gebaseerd op een halftijdse tewerkstelling met 
intentie op een voltijdse betrekking ifv het groeipotentieel.
Het betreft een afwisselende functie voor een ambitieuze starter op de 
arbeidsmarkt bij een organisatie met groei intenties.

JE REACTIE
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan uiterlijk 30 juni 2020 je reactie met 
CV en foto naar info@vicing.be 

   VRAGEN?   
   Neem contact op met Christof Victor, 
   te bereiken op 
   0495/54.93.56

Junior boekhouder
l’ Abaco is een familiaal accountantskantoor in Schilde dat omwille van de 
groeiende portefeuille op zoek is naar een junior boekhouder

Jouw taken
•  Inboeken facturen,  financiële- en diverse verrichtingen
•  Opvolging openstaande klanten, leveranciers
•  Voorbereiding aangiftes BTW
•  Opmaak van betalingen / betaalbestanden
•  Diverse administratieve werkzaamheden

Jouw profiel
•  Bij voorkeur bachelor boekhouden
•  Minimale eerste ervaring gewenst
•  Je neemt graag initiatief en steekt graag de handen uit de mouwen
•  Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands
•  Kennis van Microsoft Office-software

Wij bieden
•  4/5 of voltijdse tewerkstelling
•  Familiale en persoonlijke werksfeer
•  Je komt terecht in een hecht team met focus op kwaliteit
•  Opleidingsmogelijkheden
•  Aantrekkelijk verloningspakket

Interesse ?
Graag een mail met CV naar ward.cannaerts@labaco.be   www.labaco.be

AIR CONCEPT
te Brasschaat

zoekt

KENNIS
HOUTBEWERKING

Dagen over een te komen

Interesse?
0475 46 70 60

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

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

Deftige dame zoekt werk 
als poetsvrouw/strijkster 
tel 0465.75.73.70  Z88















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

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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

• op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (e1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

We moesten je te snel 
laten gaan.
We dragen je liefde 
voor altijd mee.
De herinnering aan wie 
je was voor ons.
Diep geworteld in ons 
hart.
Zo blijf je altijd dicht 
bij ons
Ma, Charel, Kristel, 
Mike, Nick

Herinnering  1967 - 2010   10 jaar geleden
Pascale V.D. Vorde

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM



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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