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Markten heropgestart in de regio

Fietspad Schilde in september klaar?

Syrah Sint-Job vernieuwt

Schotens pastor Flor Stes overleden

Brecht – Uniek berencircus trekt 
tientallen kijklustigen aan          

Op berenjacht gaan is een populaire activiteit geworden tijdens de lockdown. 
Mie Tracteur hield het niet bij één beer, maar installeerde een heus berencircus 
voor haar deur in de Vaartkant Links 5. Het heeft elke dag heel wat bekijks.

Wie in de straten in de eigen omgeving de beren van buiten weet staan, vindt 
beslist wat nieuws in de Vaartkant Links in Sint-Lenaarts. In haar voortuin 
installeerde Mie Tracteur een heus berencircus. “Net als iedereen moest 
ik thuis blijven. Ik had de beren en het speelgoed al liggen. Ik heb ze in het 
verleden onder meer in de Kringwinkel op de kop kunnen tikken. De beren heb 
ik al eens gebruikt in mijn Sintmuseum dat ik hier elk jaar opstel. Ik moest 
ergens mijn energie kwijt en een circus vinden kinderen altijd wel leuk”, legt de 
initiatiefneemster uit. En gelijk heeft ze. Groot en klein houdt er geregeld halt 
om zich te vergapen aan de leuke acrobatentoeren van Toeterbeer Lowieke, 
Trommelbeer Alfonske, Wiebelbeer Marcelke, Tractorbeer Henrieke en Jos de 
schommelbeer. Ook hun vriendjes Flink Flikske en Sterk Rikske laten zich van 
hun lenigste en gekste kant zien. “De beren hebben elk een attribuut. Ik heb 

me daarop gebaseerd om de namen te geven. Het valt in de smaak. De ouders 
lezen dit dan voor aan hun kinderen wat hun verbeelding prikkelt. Ik krijg heel 
enthousiaste reacties. Sommige mensen komen speciaal tot hier om naar 
het berencircus te komen kijken. Ze komen van ver, zelfs van het zuiden van 
Antwerpen. Het staat ook vermeld op mijn website. Het circus trekt intussen al 
tot tien bezoekers per dag.” Het loont ook de moeite om langs te komen, want 
elk kindje krijgt een geschenkje en elke week wijzigt er wel iets aan de setting. 
Je kan dus geregeld eens komen kijken.

Mie Tracteur staat bekend voor haar voorliefde voor oude tractoren. Hiermee 
staat ze geregeld op evenementen. Blijkt dat ze ook een grote voorliefde heeft 
voor beren. “Ik heb eigenlijk een ‘berencomplex’”, lacht ze. “Ik heb altijd een 
beer mee op de tractor. In elke ruimte thuis en de schuur in Rijkevorsel staat 
wel een beer. Het moeten er intussen een paar honderd zijn, in alle formaten 
van 10 centimeter tot wel 
anderhalve meter groot”, 
lacht ze. “Beren zijn zo 
schattig. Ik denk dat het dat 
is dat me er zo in aantrekt.”

Het berencircus blijft nog 
een hele zomer staan. Elke 
dag tussen 10 en 20u kun je 
langskomen.

Vaartkant Links 5, 
www.mietracteur.eu.
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Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
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www.immogy.be

  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

 WIJNEGEM                                       € 415 000

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

  SCHILDE                                         € 485 000

Gerenoveerd duplex appartement met uniek uitzicht. 
1e verd.: hal met toilet, leefruimte met haard, open 
geïnstalleerde keuken met berging, slaapkamer met 
aanpalende badk., 2e badk. 2e verd.: polyvalente 
ruimte die perfect kan ingericht worden als 2e 
slaapkamer, 3e badk., zonneterras. Autostaanplaats 

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

   WIJNEGEM                                         € 175 000

Twee bouwgronden over project “Axel Vervoordt”Dit perceel 
heeft de bestemming voor twee eengezinswoningen.Het 
perceel is zuid-west georiënteerd. Perceelbreedte van 6m 
en diepte van 42,39m. (€ 135 000). Perceelbreedte van 9m 
en diepte van 42,39m. 

Gvg Wg Gvkr

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

 OOSTMALLE                                        € 399 000                

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

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

HOOG TIJD VOOR
EEN ANDER

#kot#kot ?

Vlammetje  kachelspecialist Denis 
dooft net voor eeuwfeest           

De bekende Schotense kachelspecialist Denis M&G is failliet. “De steeds strengere 
regelgeving op de uitstoot van fijnstof en de coronacrisis zijn er de oorzaak van dat 
we het honderdjarig bestaan van ons familiebedrijf net niet hebben gehaald”, aldus 
een aangeslagen zaakvoerder Guy Denis.

Het was Guy Denis’ grootvader Jos die in 1925 op de Churchilllaan vlakbij het 
gemeentehuis, waar de winkel tot voor kort nog altijd geopend was, begon met de 
verkoop van vooral kolenkachels. Zijn zoon Marcel nam de zaak van hem over. 

“Vader ging de kachels, later ook gestookt op hout, pellets en gas, zelf installeren en 
moeder Annie Smets stond in de winkel. Ik ben er van kindsaf ingerold”, vertelt Guy 
Denis (57). “Aanvankelijk samen met mijn intussen overleden vader ging ik met de tijd 
ook installaties voor centrale verwarming en boilers bedrijfsklaar maken. We kwamen 
ook aan huis om schouwen te vegen, leverden gasflessen, maar de kachel in al z’n 
varianten bleef toch ons meest gekende product. De regelgeving daarop is de laatste 

jaren jammer genoeg zo fel veranderd dat mensen nauwelijks nog bv. houtkachels 
durven kopen. Ik heb de boeken neergelegd alvorens de schulden te hoog zouden 
oplopen, zeker toen de coronacrisis nog voor extra problemen zorgde.”

De winkel, gelegen op een commercieel aantrekkelijke plaats in het centrum van 
Schoten, zit niet mee in het faillissement. “Die is familie-eigendom”, aldus de 
zaakvoerder. “We weten nog niet wat we ermee gaan doen. Mijn klanten laat ik niet in 
de kou staan. Ik zoek oplossingen via collega’s in de sector. Wat mijn eigen toekomst 
betreft, ben ik er nog niet uit.”

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

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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



Zoek je verf die tegen 
een stootje kan?

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

Vlakbij Shopping Wijnegem – goed bereikbaar – ruime parking

VERF MET VERF MET 
ADVIESADVIES

EXCLUSIEVE VERDELEREXCLUSIEVE VERDELER



Restauratie reinigen van schil-
derijen op doek of paneel, ver-
gulden en herstellen van de 
omlijsting en andere kunst-
werken, 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

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

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

ZOEKERTJES

Sint-Job – Groenrand stelt lancering 
zwerfvuilactie uit tot najaar    

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Dag van de aarde (Earth Hour) had 
milieuvereniging Groenrand een zwerfvuilactie gepland. Die is nu uitgesteld naar het 
najaar.
Dag van de Aarde is op 22 april 1970 in de Verenigde Staten gestart. Opzet was toen 
al om mensen bewust te maken van de planeet waarop ze leven. Dit jaar moest de 
wereldwijde campagne Earth Hour anders ingevuld worden. Evenementen konden niet 
doorgaan. Zo ook niet de actie van Groenrand. In scholen in het noorden van Antwerpen 
zou Groenrand 600 voorleesboekjes ‘Otter Olga’ verspreiden en een Rommelop-
actie organiseren om zwerfvuil op te ruimen. “Deze campagne is verschoven naar 
het najaar”, stelt Dirk Weyler van Groenrand. “Via het verhaal van Olga door Peter 
Jochems en het gedicht van Rodrik Steverlynck worden jongeren op een leuke 
manier bewustgemaakt van de milieuproblematiek dicht bij huis. Otter Olga woont 
namelijk in de Antitankgracht. Ze wordt vriendjes met de groene vuilnisbak Rommelop. 

Als Olga ziek wordt, door afval in de natuur trekt ze weg. Dat was het werk van de 
Zwerfvuilgeest. Rommelop blijft verdrietig achter, maar kinderen ruimen het zwerfvuil 
op. De geest verdwijnt en Olga kan terugkeren. Olga symboliseert de kwetsbaarheid 
van de natuur”, verhaalt Weyler. 

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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64
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VMPA hoopt snel 
weer onbezorgd

te kunnen 
wandelen       

VMPA, de vereniging van natuurgidsen 
van de provincie Antwerpen, kijkt uit 
naar nieuwe leerrijke, ontspannende 
geleide wandelingen, zoals hier op de 
foto, kort voor de lockdown in park 
Vordenstein. De vereniging startte in 
1979. De wandeling in Vordenstein komt 
uit het aanbod met gratis begeleide 
wandelingen van de afdeling Brasschaat, 
Schoten en Kapellen.
Iedereen kan daarnaast het jaar rond ook 
een gids aanvragen tegen vergoeding 
van 34 euro (de vrijwilligersvergoeding) 
op een domein en tijdstip naar keuze. 
“We gidsen ook voor kinderen, meestal 
komen die aanvragen van scholen in de 
lente en de herfst”, aldus woordvoerder 
Simonne Michielsen. Natuurgids Myriam 
Van Horenbeek is de coördinator voor de 
wandelingen in Schoten. Als gevolg van 
de coronacrisis werden de wandelingen 
uiteraard tijdelijk opgeschort, maar 
VMPA hoopt die snel te kunnen 
hervatten.

www.vmpa-vzw.be

GRONDWERKEN:
FRANSEN LUC BVBA 
Max Hermanlei 35 - 2930 Brasschaat

0474/ 87 05 09
- Leveren van: Zwarte grond, gemengde zwarte   

   grond  (1/3 compost) 
- GRATIS AANVULGROND

 - OPHALEN VAN BOUWPUIN EN GROENAFVAL
- ALLE GROND EN GRAAFWERKEN
- AANLEG VAN OPRITTEN

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182





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

zetelopmakerij    gordijnen    projecten    PVC vloeren    decoratie

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

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENDE

OFFERTE
AAN

Geen Dorpsdag in ’s-Gravenwezel 
dit jaar           

De op 13 juni geplande Dorpsdag van ’s-Gravenwezel zal dit jaar niet doorgaan 
vanwege de coronacrisis. De Dorpshappening in augustus willen de organisatoren 
echter nog niet afschrijven. 

Voor het eerst sinds 1986 zal het op de tweede zaterdag na Pinksteren stil zijn 
in ’s-Gravenwezel. Door de coronacrisis is de Dorpsdag in de Kerkstraat en de 
Wijnegemsteenweg afgelast, klinkt het bij Bart Lauryssen, Marc Vermeiren, Niko 
Leuridan en Ivan Gysels van Dorpscomité ’s-Gravenwezel. “We hebben een hele tijd 
de piste opengehouden om toch ons evenement op de één of andere manier te laten 
plaatsvinden, met aangepaste maatregelen. Maar na rijp beraad en na overleg met de 
gemeente Schilde zijn we tot de rationele 
beslissing gekomen dat we de Dorpsdag 
van ’s-Gravenwezel dit jaar helaas niet 
gaan kunnen laten doorgaan.”

“Als organisatie die zich als doel stelt 
het centrum van ’s-Gravenwezel te 
doen bruisen, en mensen, handelaars 
en verenigingen een forum te geven 
om zich in de kijker te plaatsen, is  het 
een harde noot om te kraken”, zegt Bart 
Lauryssen. “Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat we samen met alle inwoners van ons 
mooie dorp door deze moeilijke periode 
zullen geraken en er ook sterker gaan 
uitkomen.” 

Dorpshappening
De op 15 en 16 augustus geplande 

Dorpshappening blijft voorlopig wel op de planning staan. Meer nieuws daarover volgt 
later, wanneer er meer duidelijkheid is over wat er tijdens de zomermaanden kan. Het 
dorpscomité stelt zich ook bereid om initiatieven te nemen of mee te ondersteunen 
die het sociale weefsel van ’s-Gravenwezel weer in gang brengen en versterken. “Wij 
willen ook graag een bijzonder woord van dank richten aan alle zorgenden en aan alle 
mensen die ons land en ons dorp draaiende houden. Dankzij hen zullen wij ook in de 
toekomst weer met z’n allen samen kunnen genieten van gezellige activiteiten voor 
en door elkaar”, aldus Lauryssen.

Op de dagen tijdens en na de Dorpsdag en Dorpshappening organiseert KWAC Wezel 
Sportief verschillende wielerwedstrijden. Sportwedstrijden zijn tot en met 31 juli 
verboden, dus de koers van 14 juni gaat niet door. De wedstrijd op 16 augustus en het 
internationaal dernyspektakel op 17 augustus staan voorlopig nog wel gepland. Voor 
de kermissen die aan de activiteiten in juni en augustus worden gekoppeld, is het 
afwachten op wat de overheid beslist. 





Te huur: appartement in De Panne, 
modern luxe hoekapp. 120m2 met 
terras 40m2 gans de dag zon en 
zeezicht, enkele stappen van de zee 
op de Esplanade, verkeersvrij en 
rustig! Grote lv met open kkn met 
allerlei toestellen, 2 badk 1 met bad 
en 1 met inloopdouche, wasmachine 
en droogkast, 2wc’s, 3 slpk met 
dubbele bedden 180cm en kast, 
parkingplaats onder het gebouw, 
5de verd, max 6 pers, winterverhuur 
580 euro + verwarming infrarood, 
okt tot /met april per week, zomer: 
vrij vanaf 25/7 tot 29/8 per week 
750 euro = all-in, september 
625 euro alles inbegrepen 
inl tel 0479.44.35.15  Z158

ZOEKERTJES

Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

TE KOOP : SCOOTMOBIEL
Vermeiren, niet gebruikt wegens 

lichamelijke achteruitgang

03 644 21 59

Stes overleed in revalidatiecentrum De Dennen in Malle, waar 
hij verbleef sinds zijn hersenbloeding van begin februari. Dat 
hij niet meer terug zou keren naar de pastorij van de Sint-
Cordulaparochie en daar evenmin zijn taken als priester 
opnieuw zou kunnen opnemen, was al enige tijd duidelijk. De 
hoop bestond wel dat de pastoor nog had kunnen verhuizen 
naar woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel.
De hele Schotense gemeenschap verkeert in rouw want de 
immer vrolijke Flor Stes was niet alleen in katholieke kringen 
geliefd. Dat was vorig jaar nog gebleken toen hij in en rond 
de Sint-Cordulakerk uitgebreid gevierd werd naar aanleiding 
van zijn dubbel jubileum: vijftig jaar priesterschap, waarvan 
veertig jaar in de Sint-Cordulaparochie. Stes onderhield met 
Jan en alleman goede contacten. Hij was vaak onderweg op de fiets en groette 
dan iedereen die hij tegenkwam. Vaak hield hij halt voor een babbel.

Overlijden Flor Stes raakt Schotense 
gemeenschap diep

“Flor was een priester van, voor en tussen het volk”, treurt ook Ignace Sysmans, 
gebedsleider en parochiemedewerker. “Een echte herder en priester in hart 

en nieren ook. Zijn laatste levensfase zit vol symboliek. 
Zijn hersenbloeding overkwam hem uitgerekend tijdens 
het ‘voorgaan’ van de eredienst naar aanleiding van Maria 
Lichtmis. En Flor heeft ons vast niet toevallig verlaten op 
Hemelvaartsdag.”
De uitvaart voor Flor Stes, wiens stoffelijke resten een plek 
krijgen in het erepark voor priesters op de gemeentelijke 
begraafplaats in Schoten, vond omwille van de corona-
veiligheidsmaatregelen in intieme kring plaats. Maar in 
overleg met de gemeente kwam er vooraf wel een publieke 
gelegenheid tot afscheid nemen. 
Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei namen velen de 
gelegenheid te baat om een laatste groet te brengen. 
Het lichaam van Flor lag opgebaard in de pastorij aan de 
Verbertstraat 23. Omwille van de coronavoorschriften, voorzag 
de parochie wel een aparte in- en uitgang. Binnenkomen 
gebeurde via de tuin aan de zijde van de kerk langs de Henrik 

Consciencestraat. Het verlaten van de pastorij verliep via de voordeur aan de 
Verberststraat.



TE KOOP RUIME ENERGIEZUINIGE LUXE APPARTEMENTEN
gelegen op de vroegere VOLVO POSTIAUX site in Schoten

APPARTEMENTEN 1/2/3 SLAAPKAMERS - VOLLEDIGE AFWERKING NAAR EIGEN KEUZE - LIFT AANWEZIG
ZW GEORIËNTEERDE TUINEN EN TERRASSEN - ONDERGRONDSE STAANPLAATSEN EN BERGINGEN



Opnieuw skaten en spelen maar met 
regels en onder toezicht    

Zopas ging onder een stralend zonnetje, het gemeentelijk skatepark op 
De Zeurt opnieuw open. Dat gebeurde gezien de coronamaatregelen onder 
toezicht van de Schotense jeugddienst.

Skaters konden hun kunstjes tonen van 13 tot 17 uur. “Het bestuur besliste om te 
starten met twee vaste momenten en deze, indien mogelijk, uit te breiden naar 
meerdere dagen”, aldus Joost De Bondt van de jeugddienst. “Op deze manier kan er 
controle uitgevoerd worden en blijft alles overzichtelijk. Skaten kan voorlopig elke 
woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur.”

Maar zelfs op de ramps en schansen gelden er regels. Zo mogen er slechts twintig 
personen tegelijk in het skatepark. Zij moeten uiteraard anderhalve 1,5m afstand 
tussen elkaar respecteren en mogen alleen eigen materialen gebruiken. Er kwamen 

tijdens die eerste skatedagen behoorlijk wat skaters opdagen maar nooit was er 
sprake van aanschuiven of te veel volk.

Sommige skaters vinden de vele regels onduidelijk, maar tonen zich tegelijk ook 
wel begripvol. Ze weten dat als ze zich aan de regels houden, het skatepark sneller 
opnieuw zonder toezicht open kan. Ze vinden het wel wat vervelend dat de regels niet 
in alle gemeentes dezelfde zijn.

Sinds woensdag 27 mei zijn ook de Schotense speeltuinen opnieuw open. Alleen 
kinderen tot 12 jaar, maximaal 20 tegelijk, mogen op de speeltuigen. Toezichthoudende 
volwassenen mogen toekijken, maar dienen de social distance te bewaren.

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be













OPENDEUR WEEKENDS
ALLE VRIJDAGEN en ZATERDAGEN

IN JUNI en JULI
van 10.00 - 17.00

    
      

OPENDEUR WEEKENDSOPENDEUR WEEKENDS
ALLE VRIJDAGEN en ZATERDAGENALLE VRIJDAGEN en ZATERDAGEN

IN JUNI en JULIIN JUNI en JULI
van 10.00 - 17.00van 10.00 - 17.00

OUTDOOROUTDOOR
LIVINGLIVING
ACTIEACTIE

10% korting10% korting
(tot eind juli 2020)(tot eind juli 2020)

GRATIS
MOTORACTIE
(voorwaarden in de winkel)

MARCSTOR ZONWERING

Toonzaal + parking
Eikenlei 83A - 2960 Sint-Job

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

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

Brecht – Goochelaar Ivo Van Camp 
brengt Project Magic online     

Voor goochelaar Ivo Van Camp is het sinds de coronacrisis onmogelijk geweest om 
kankerpatiëntjes in de universitaire ziekenhuizen op te beuren met trucs. Hij is ze 
echter niet vergeten en stuurde via Facebook nieuwe trucs naar de kindjes.

Al vijftien jaar leert de goochelaar zeven keer per maand nieuwe goocheltrucs aan 
zieke patiëntjes in de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen, Gent, Leuven en 
Brussel. Hij doet dit in samenwerking met het Kinderkankerfonds van professor Benoit. 
Sinds de uitbraak van corona waren externen niet meer in de ziekenhuizen toegelaten. 
Ook Project Magic niet. Hierdoor kon Van Camp ook de kindjes niet meer verblijden met 
een bezoekje.“Ik heb hier wel een oplossing voor gevonden. Ik heb andere goochelaars 
opgeroepen om een trucje te filmen en de truc daarna ook uit te leggen. Daarop heeft al 
een twintigtal goochelaars gereageerd met een filmpje, onder wie ook Steven Delaere 
en Guinelli allebei bekend van onder meer Belgium’s Got Talent, en heel wat onbekende 
goochelaars”, vertelt de goochelaar. “De filmpjes worden gepost binnen een gesloten 
Facebookgroep. De kindjes kunnen er lid van worden. Verschillende patiëntjes van 

alle ziekenhuizen zijn al aangesloten. 
De kindjes, maar ook de ouders, vinden 
het superleuk. Ook de diensthoofden en 
pedagogische medewerkers steunen 
Project Magic online.”

Sinds 19 mei is Ivo Van Camp opnieuw welkom in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 
“Ik moet wel overal een masker dragen en mijn handen steeds ontsmetten telkens ik 
een kamer binnen ga. Dat is voor mij op zich niets nieuws. In het verleden moest ik ook 
al mijn handen ontsmetten en een masker opzetten bij kinderen in isolatiekamers. Wel 
nieuw is nu dat ik in bepaalde kamers ook zal moeten werken met handschoenen aan. 
Dat wordt wel een hele opgave. 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Te huur: app. R.W Van Havrelaan 
34, 3de verd, geen lift, 2 slpk, vrij 
vanaf 1/6, incl garage, 695 euro/
per maand, tel 0477.89.90.16  G10

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

Verzamelaar zoekt oldtimer 
moto’s en brommers, mo-
gen defect zijn ook onder-
delen tel 0472.083.796  Z94

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, laurier, en af-
voeren , gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  G11

Vloerder- tegelzetter, ik 
heb 10 jaar ervaring, prijs 
overeen te komen tel 
0460.94.11.34 (particulier)  G12

ZOEKERTJES



Yanina Wickmaeyer laat G-atlete 
match van haar leven spelen       

Normaal zouden de Belgische 
G-atleten in mei voor medailles 
gestreden hebben bij de Nationale 
Spelen van Special Olympics 
Belgium, maar die plannen vielen 
door corona in het water. Gelukkig 
was er een virtueel alternatief. De 
Heistse G-atlete Kristi Panken (28) 
kreeg daarbij de hulp van de Lierse 
tennisvedette Yanina Wickmayer om 
de opdrachten tot een goed einde te 
brengen. Dat gebeurde in het mooie 
decor van TC Gym in Schoten.

Te huur: appartement in De 
Panne, modern luxe hoekapp. 
120m2 met terras 40m2 
gans de dag zon en zeezicht, 
enkele stappen van de zee 
op de Esplanade, verkeersvrij 
en rustig! Grote lv met open 
kkn met allerlei toestellen, 
2 badk 1 met bad en 1 met 
inloopdouche, wasmachine 
en droogkast, 2wc’s, 3 slpk 
met dubbele bedden 180cm 
en kast, parkingplaats onder 
het gebouw, 5de verd, max 6 
pers, winterverhuur 580 euro + 
verwarming infrarood, okt tot /
met april per week, zomer: vrij 

ZOEKERTJES
vanaf 25/7 tot 29/8 per week 
750 euro = all-in, september 
625 euro alles inbegrepen 
inl tel 0479.44.35.15  Z158

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

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

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

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Afhaalkorting geldig tot 15 juni niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Dankzij de grote oppervlakte van onze 
winkel in combinatie met het beperkt 
bezoekersaantal garanderen we dat 
iedereen meer dan voldoende ruimte heeft 
om met een gerust hart te kunnen shoppen.

U geniet van 5% extra, 
als afhaalkorting
U geniet van 
uw korting 
klantenkaart

Actie gesloten 
kinderschoenen 
tem maat 35
10%+5% = 15% korting

OM U NOG SNELLER TE KUNNEN BEDIENEN: -reserveer online / -kies uw ophaalpunt /-na bevestiging 
zetten we uw reservatie klaar / -u betaalt pas nadat u in de winkel uw reservatie heeft gepast

Samen : 
10% korting 
op gans de 
collectie



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

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

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

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

Hij zat er naar eigen zeggen al jaren 
op te broeden, en eindelijk was het 
prentenboek daar. Maandag is het 
eerste prentenboek van de Brechtse 
auteur Jan Wouters en tekenaar 
Christiaan Iken. 

Misschien is het wel net het ideale 
moment om wat nieuw leesvoer te 
lanceren? Maandag is perfect om 
voor te lezen aan je kleuter of leuk 
om zelf te laten lezen door kinderen, 
tot het tweede leerjaar. Het verhaal 
gaat alsvolgt. Een jongetje droomt 
ervan om op de maan te geraken. 
Hij probeert samen met zijn knuffel, 
die tot leven komt, van alles: op de 
rug van een draak, met de hulp van 

een robot, in een zeepbel, op een hele hoge toren, … maar het wil niet lukken. 
Uiteindelijk komt zijn droom toch uit.... in een droom. “Ik broed al jaren op het 
verhaal, maar het was wachten op een goed slot. In de eerste versie van het 
boek geraakte het jongetje niet op de maan. Toch moest het een positief einde 
krijgen. Hoe moest het jongetje dan wel op de maan geraken? Dat lukte wel 
dankzij het concept van een droom”, bekent Wouters. 

‘Maandag’ telt 32 blz en is bij Standaard Boekhandel en andere boekhandels 
online te koop voor 15.95 euro.

REAL ESTATE

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

ONZE TROEVEN 

 |  www.sorenco.be |  vastgoedexpertsT 03  281  08  08 

43 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur  van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

E E N SCHATTI NG & ADVI E S

T  03  385  88  88  |

EEN GRATIS SCHATTING & ADVIES

Charlotte Robberechts biv 507809
Marc Robberechts biv 202329

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

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

ZETELGARNIERDERIJ

Brecht – Jan Wouters brengt zijn 
allereerste prentenboek uit  
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EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
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Aspergeroomsoep  € 6,50
Tomatensoep met balletjes € 6,00
Asperges Vlaamse wijze  € 12,00
Asperges met gerookte zalm € 14,00
en mousselinesaus 
Carpaccio van ossenhaas met € 11,00
notensla en pijnboompitten
Garnaalkroketten € 15,50
Kaaskroketten € 10,50

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

AFHAAL
MENU

VOORGERECHT

DESSERT

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

Chocomousse € 5,00
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UITHAAL WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U - 14U30 EN VANAF 17U  ZONDAG VANAF 10U

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





pleintje in Knokke- Heist ( De 
Kinkhoorn), op 50 meter van 
strand. Tweepersoonsslaapkamer 
en zes persoonsslaapkamer 
(stapelbedden) + garage, e- 
mail: theo.marynissen@argenta.
be, tel 0498.389.786  Z36
 
Te huur: Middelkerke zeedijk, app. 
3 slpk, 7p., alle comfort, wknd 
190 euro, mw 190 euro, week 290 
euro, chalet nabij Laroche, 6p. wkn 
110 euro, mw 110 euro, week 180 
euro, buiten de vakantieperiode, 
www.eventussenuit.be, email 
adres: lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0477.72.36.30  Z46

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

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

Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op zonnig 

Het was op 27 juni 1970 dat Schildenaren Julienne Matthijssen (°2 juni 1950) en 
Jacques Vermeesch (°7 november 1948) elkaar echt heel diep in de ogen keken, 
huwelijksringen uitwisselden en enthousiast ‘ja’ zeiden voor een leven met en 
voor elkaar. 
Zoals dat gaat, werd ook het huwelijksgeluk van Julienne en Jacques bezegeld 
met twee kinderen; Nancy en Robby. Een heuse koningswens, want een zoon en 
een dochter!
“Vader was heel zijn beroepsloopbaan lang vrachtwagenchauffeur terwijl 
moeder het huishouden voor haar rekening nam”, vertelt Robby. “Het liefste 
dat vader doet is mijn zus en mij helpen en bijstaan waar en wanneer mogelijk, 
naast het lezen van boeken. Moeder houdt ervan om samen met onze twee 
Jack Russels te gaan wandelen, in de tuin te werken, een damesmagazine te 
lezen of om gewoon rustig te genieten...”.
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

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

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire VOF

BEZOEK ONZE SHOWROOM
BRECHTSEBAAN 459 C, 2900 SCHOTEN

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

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

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

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

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

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

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels

• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

Industriepark 20 – unit 6
2900 Schoten

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

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Proficiat met jullie 50ste huwelijks-
verjaardag, Julienne en Jacques!

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN!!

Betaal niet te veel.
Geld terugkrijgen is plezanter.

Bij u thuis ingevuld, 30 jaar ervaring.

0486 38 22 28





Kort nieuws uit Brecht            

HONDERDSTE PARKHAPPENING WORDT NOODGEDWONGEN GEVIERD IN JULI 
2021 
Geen zomer zonder Parkhappening in het gemeentepark. Dat is al 22 jaar onafgebroken 
zo. Toch zal het dit jaar voor het eerst niet zo zijn. Met dank aan het coronavirus. Normaal 
staat Parkhappening elke maandagavond van juli garant voor sfeer en livemuziek. 
Jong en oud uit Brecht en omgeving verbroederen er dan gezellig samen. “Nog nooit is 
Parkhappening niet kunnen doorgaan. Elke maandagavond in juli gedurende 22 zomers 
waren we present in het gemeentepark. We hadden ook nu het hele programma klaar. 
Dit jaar zou het overigens ook onze honderdste Parkhappening zijn op 13 juli. Ook dat 
jubileum zal voor volgend jaar zijn. Heel jammer, maar het is niet anders”, reageert Dirk 
Francken van de organiserende Vrienden van het Gemeentepersoneel.

GEMEENTE BETAALT MEE VOOR ONDERHOUD PRE-TRIAGECENTRUM AZ MALLE
Het pre-triagecentrum aan AZ Sint-Jozef Malle kan er blijven staan tot het einde 
van het jaar. De verschillende gemeenten uit de eerstelijnszone Voorkempen betalen 
hieraan mee. Ook Brecht hoort daar bij. “Huisartsen zorgen nu voor het testen en de 
contacttracing van de inwoners. Gezien de nieuwe ontwikkelingen en de voorspelling 
van een tweede golf wordt gevraagd of Emmaus op verdere financiële ondersteuning 
kan rekenen wat betreft de boxen en hun onderhoud voor, vermoedelijk, de rest 
van het jaar”, verduidelijkte burgemeester Sven Deckers (N-VA) op de jongste 
gemeenteraad. Het pre-triagecentrum is er geopend op 23 maart in blauwe containers 
in een zone voor het ziekenhuis. Het is een samenwerking van de ELZ Voorkempen, 
Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven, Schilde en Wijnegem met de huisartsen, AZ Malle, 
Kinekring Voorkempen en het Vlaams Kruis. 

GEMEENTE STEUNT VERENIGINGEN DIE HUN EVENT GESCHRAPT ZAGEN
Het blijft afgelastingen regenen van activiteiten door de uitbraak van het coronavirus. 
Heel wat verenigingen hangen echter af van de opbrengsten van evenementen die ze 
organiseren, om hun jaarwerking te financieren. Daarom heeft de gemeente beslist 
om verenigingen te steunen met 750 euro. “Er is in totaal een budget van 10.000 euro 
uitgetrokken hiervoor. Dit bedrag kan nog wijzigen afhankelijk van de noden. Het gaat 
vooral om het vergoeden van kosten die een vereniging heeft gemaakt nog voor de 
maatregelen tegen het verspreiden van het Covid-19 virus 

JEUGDRAAD LAAT 200 BOLLEBOZEN VIRTUEEL QUIZZEN 
De jeugdraad heeft een virtuele primeur op zak. In plaats van de jaarlijkse quiz af 
te gelasten omwille van de coronacrisis, maakte die er een digitale editie van. Met 
succes. “Onze quiz was toch al af en we dachten dat dit wel een leuke activiteit zou 
zijn”, vertelt voorzitter Jens Goossens. En dat bleek ook effectief zo te zijn. “Normaal 

hebben we 28 deelnemende ploegen, dit keer 50. Dat is dus een verdubbeling. Zo’n 200 
mensen waren ingelogd via Google Hangout Meets. Nick Arnouts had de presentatie 
al opgenomen en gedeeld op het scherm zodat alle deelnemers konden volgen. De 
antwoorden moesten worden ingediend via Google Forms en binnen de tien seconden 
indienen om te verhinderen dat er antwoorden online werden opgezocht. Het verliep 
allemaal heel vlot. Het verbeteren van de antwoorden ging zelfs sneller dan anders, 
want geen handschriften te ontcijferen”, lacht de voorzitter. uiteindelijk wonnen de 
Ridders van de Ronde Wafel de jeugdquiz.

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

ZOEKERTJES

Gezocht Nanny: voor 3 kids 
van 2,4 en 6jr, ook koken en 
andere huishoudelijke taken, 
dagen en tijdstippen zelf in te 
vullen tel 0474.77.96.90  Z34

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

Schilderen, tuinwerken, klusjes 
tel 0488.591.112 (particulier)  Z51

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

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





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

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

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

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

COSTA DEL SOL / Benalmadena 
Pueblo Te huur : luxe app. 

ZOEKERTJES

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

Komst stratenmakers doet kurken 
knallen in wijk Kotsbos

Na twee valse starts, is het nu toch gebeurd voor de bewoners van de Vijverlaan 
en Vraagheideweg. Zopas kregen de twee slechtste ‘straatjes’ van Schilde 
eindelijk een wegdek in asfalt.
Kotsbos is één van de vroegere weekendzones van Schilde. De permanente 
bewoners kregen er jaren geleden al ‘beperkt woonrecht’ en betalen sindsdien 
gemeentebelastingen, maar de wegeltjes die naar hun woningen in het groen 
leiden, bleven al die tijd onverhard. Bij de minste regenbui werden ze herschapen 
in één grote modderpoel. Zelfs bij droog weer was het haast niet te doen om er 
met de wagen of fiets door te rijden zonder brokken te maken.
Schepen Peter Mendonck (N-VA) wilde wel ingrijpen. De goede 100.000 euro die 
hiervoor nodig was, vormde niet het probleem. De Kotsbosloop, die dwars door 
de wijk loopt, bleek wel een hinderpaal. “Het zag er lang naar uit dat we eerst 
tientallen percelen gedeeltelijk moesten onteigenen om die waterloop recht 
te trekken, zoals de provincie wilde. Maar gelukkig werd daarvoor een andere 
oplossing gevonden. De Kotsbosloop zal later al vanaf de Waterstraat rond de 
wijk worden gelegd. Daarmee zal meteen een einde komen aan de wateroverlast 
waarmee deze buurt te kampen heeft.”
“Ah! Dat geluid van graafmachines en vrachtwagens klinkt hémels in onze 
oren.” Bewoonster Hilde Wielockx wilde de start van de werken niet missen, 
ondanks de krukken waarmee ze zich moet behelpen. “We zijn blij dat de 
schepen woord heeft gehouden en zullen na de ingebruikneming zeker een 
glaasje bubbels drinken op onze echte straten. Sommige buren hadden de hoop 
al opgegeven. Vorig jaar waren de werken ook al aangekondigd, maar toen 
bleven de stratenmakers om uiteenlopende redenen telkens weg. Iedereen is 
gelukkig dat het nu toch gebeurt.”

MW Techniek
Algemene loodgieterij - Centrale verwarming

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

Elektriciteit - Renovatiewerken
Alsook kleine herstellingswerken.

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

Telefoonnummer 0468 31 34 52

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

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



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

Tuin omschuppen? Zal ik 
dat komen doen met mijn 
bakfrees? Tel na 18u aub op 

Niet de grootste dealer, wel de klantvriendelijkste
• al 40 jaar persoonlijke service 
• vlotte openingsuren
• moderne werkplaats met permanent geschoold personeel

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be
Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u

Volg ons 
op Facebook

ZOEKERTJES

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Snoeien van 

hagen en bomen 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16

Bedankingsfeest voor 
Rustenborg en Molenheide       

Ook in het haast coronavrije Wijnegem – met nog altijd maar twintig 
besmettingen in heel de gemeente - wordt uitgekeken naar het einde van 
de lockdown-exit. Traiteur Melisse en Keurslagerij De Boucherie hebben de 
handen in elkaar geslagen voor een groot bedankingsfeest ergens deze zomer, 
voor het voltallige personeel en alle bewoners van de lokale woonzorgcentra.

Filip Wouters en Nancy Vermeulen van De Boucherie en Frank Schoonvliet en Sylvia 
Stevens van Melisse organiseren een feest in elk van de twee rusthuizen. Naar een 
geschikte datum wordt nog gezocht. Hun inzet is gratis, maar ze rekenen wel op de 
solidariteit van de lokale bevolking. 
“Dat kan door lotjes te kopen en deel te nemen aan onze tombola”, legt Nancy 
Vermeulen uit. “Niet alleen bij onze twee zaken, maar in tientallen andere winkels zijn 

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

L.A.

die te koop voor slechts 5 euro. Er zitten mooie prijzen in de pot. Komen we uit op een 
bedrag dat hoger is dan de kostprijs, dan zullen we dat geld besteden aan een project 
voor de woonzorg in Wijnegem. Het loopt prima. Wij alleen zijn al 200 van onze 400 
lotjes kwijt. De verkoop loopt al zeker door tot eind juni.”

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77
0498.86.07.04 (particulier)  Z77

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

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52 (particulier)  Z80

Gratis inboedels opruimen 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier) Z84



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

Sint-Job – Weekmarkt kan opnieuw 
op Max Wildiersplein        

Goed nieuws voor de liefhebbers van de weekmarkt in Sint-Job. Die kan opnieuw 
postvatten op het Max Wildiersplein. Met dank aan de versoepeling van de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de markt van Sint-Lenaarts op 
donderdag worden extra maatregelen genomen. 

Openbare markten mogen opnieuw opgesteld worden. Voorwaarde is wel dat er 
maximaal 50 kramen staan en dat er voldoende afstand kan worden bewaard. “Voor 
de markt in Sint-Job vormde dit geen probleem. Die kan zeker opnieuw doorgaan”, 
bevestigt burgemeester Sven Deckers (N-VA). Marktkramers moeten overigens tot 31 
december 2021 geen standgeld betalen. Die retributie voor de inname van openbare 
ruimte is als steun voor de marktkramers in coronatijden tijdelijk afgeschaft. “Voor de 
markt van Sint-Lenaarts moesten er wel aanpassingen gebeuren. Zo staan er minder 
kramen dan voorheen de gewoonte was. Een aantal kramen wisselt elke week zodat 
elk kraam er wel eens kan staan. Ook de indeling is anders.”

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

Gezocht werk: poetsen, strijken, ik 
ben verantwoordelijk, eerlijk werk 
heel netjes tel 0465.75.44.71  Z89
Ik zoek werk : tuinwerken, 
schilderen en onderhoud tel 
0465.74.74.76  (particulier)  Z90

Opruimen van inboedels 
met gratis taxatie en service 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 

ZOEKERTJES
garage tot tuinhuis, voor een 
gratis offerte bel vrijblijvend 
0474.32.52.13 (particulier)  Z91

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

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



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

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

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

ZOEKERTJES

De vrijwilligers van welzijnsschakel De Schakel blijven elke twee weken paraat om 
voedsel te bedelen aan mensen met een kleine portemonnee. Dankzij financiële 
steun van de gemeente en 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting kon 
dit gegarandeerd blijven. 

Gemeente, inwoners en organisaties zijn in de bres gesprongen voor de mensen 
met een kleine portemonnee in Sint-Job. Geen evidentie zo blijkt. “Door het 
hamsteren waren de voedselbedelingen van Delhaize stilgevallen en de groente- 
en fruitveilingen waren gesloten. Dankzij steun van de gemeente aan de twee 
welzijnsschakels De Kar en 
De Schakel konden we zelf 
fruit en groenten aankopen. 
Via de eerstelijnszone 
Voorkempen werd gelukkig 
ook onze aanvraag voor 
financiële steun bij de 
Koning Boudewijnstichting 
ingewilligd. De 10.000 euro 
die we daarvan hebben 
gekregen, zijn omgezet 
in vleesbons. De mensen 
kunnen daarmee bij de Sint-
Jobse slagers Vandekeere 
en Patrick terecht voor een 
vleespakket of vlees ter 
waarde van 50 euro. Oxfam 
Wereldwinkel Sint-Job 
schenkt koffie en thee, Cera 
en Welzijnszorg steunen onze werking financieel en ook de inwoners helpen 
door uitgesteld brood te kopen”, somt voorzitter Chris Dillen van De Schakel op. 
“Dankzij de inzet van velen konden we de voedselbedeling blijven garanderen. 
Ook een dikke pluim voor de vrijwilligers die niet zijn weggebleven. In de tuin 
van de pastorie kunnen we de veiligheidsmaatregelen goed naleven. Klanten 
worden bediend achter tafels en na elke klant wordt de diepvriezer ontsmet. De 
klanten houden ook zelf goed afstand.” 

Sint-Job – Welzijnsschakel 
De Schakel krijgt 10.000 euro van 

Koning Boudewijnstichting 

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING
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Erkend lid BIV 507054

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054

TE HUUR: SCHOTEN

TE HUUR: Mooi appartement 
met garage

Mooi appt gelegen op de 1ste 
V bestaande uit een ruime en 
lichte woonkmr, kkn, badk met 
douche, apart toilet, 2 slpks, 
terras en garage. HP incl. gara-
ge! EPC: 143 kWh/m²jaar – UC: 
1184894

HP: € 680,-/m + 
€ 15,-/m gem. kosten

TE KOOP: Ruim appartement op 
zeer gunstige ligging

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

VP: e175.000 

TE KOOP: SCHOTEN

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

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

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 
bedanken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

F.V.H.

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be



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

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

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

Gevraagd: tuinman met 
ervaring, 1d/week regio Schilde, 
tel 0475.32.30.59   Z78

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

Illegale afvaltoeristen moeten eruit     

De gemeente Schoten kijkt met een app streng toe op illegaal gebruik van 
het containerpark. Schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA) kondigt ook 
GAS-boetes aan.
Sinds de heropening van De Breker staat de rij met wachtende auto’s steevast 
tot op de Hoogmolendijk. “Om veiligheidsredenen moet de politie het  andere 

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

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

0475 52 94 44

verkeer bij de inkompoort zelfs laten omrijden”, weet Brat. “Per uur melden 
zich vijftig tot zestig mensen. Met 100.000 bezoekers per jaar is dit de drukst 
bezochte plek in Schoten.”
“Dat aantal is zo hoog omdat nogal wat mensen zich niet houden aan de regel 
dat je maar één keer per week mag langskomen. En we hebben ook een sterk 
vermoeden dat nogal wat al dan niet in het zwart werkende aannemers en 
niet-Schotenaren naar hier afzakken. Die laatste gebruiken dan geleende 
identiteitskaarten omdat het in hun eigen gemeente te lang duurt alvorens 
ze op afspraak hun afval kunnen dumpen.”
Om daarmee komaf te maken, zal het gemeentebestuur voortaan streng 
controleren en GAS-boetes uitdelen aan wie op misbruik betrapt wordt. “We 
zetten hiervoor een app in die door de politie werd aangeleverd”, aldus Walter 
Brat. “Een parkeerwachter kan door het intikken van de nummerplaat al van 
buiten het containerpark snel zien of de ‘klant’ zich rechtmatig aanbiedt of 
niet. Wanneer het scherm rood kleurt, is er iets loos. In de toekomst willen we 
het illegale afvaltoerisme ook indijken met camera’s bij de containers. Daarin 
wordt vaak heel wat troep gedumpt die daar niet in thuis hoort, maar dat valt 
voor de huidige arbeidersploeg nu nagenoeg niet te controleren.”





 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Veel groen bij nieuwbouwproject 
moet buurtprotest wegnemen          

Binnenkort start de bouw van 42 appartementen aan de Heimeulenweg in Sint-
Antonius, een project waar buurtbewoners de voorbije jaren meermaals tegen 
protesteerden. De plannen werden in tussentijd aangepast. 

Projectontwikkelaar en aannemer DCA uit Beerse start binnenkort met de werken van 
nieuwbouwproject ‘Antonius’ aan de Heimeulenweg, waar vroeger een voetbalveld lag. 
Er komen, verspreid over zeven gebouwen, 28 appartementen en 14 penthouses. 

Bezwaarschriften
Toen er in 2018 voor het eerst een openbaar onderzoek liep, waren niet alle 
buurtbewoners blij. Het project was te grootschalig, klonk het, en zou verkeersoverlast 
veroorzaken. De buurt vreesde ook voor een verstoorde waterhuishouding en diende 
enkele honderden bezwaarschriften in. Het Zoerselse schepencollege weigerde de 
aanvraag, maar terreineigenaar Imvap (Immobiliën Van Pelt) ging in beroep bij de 
deputatie en voegde nieuwe stukken aan het dossier toe, zoals een mobiliteitsstudie. 
Actiecomité Het Hart van Sint-Antonius diende daarop meer dan 500 bezwaarschriften 
in, maar ditmaal ging het schepencollege wel akkoord met de bouwplannen.

DCA speelde naar eigen zeggen in op de bekommernissen van de buren. “Wij vinden 
het belangrijk om rekening te houden met de opmerkingen van de buurtbewoners”, 
zegt DCA-bestuurder Luc Neefs. “We hebben er dan ook, samen met de architecten, 
voor gekozen om niet in de hoogte te werken en heel veel groen te betrekken in het 
project. De openbare gemeenschappelijke tuin wordt als het ware een park op maat 
van het dorp.”

Concreet krijgen de gebouwen niet meer dan drie verdiepingen, terwijl in de oude 
plannen sommige panden meer bouwlagen hadden. Naast de gemeenschappelijke 

tuin komen er ook een bloementuin 
en speel- en ontmoetingszones. 
Daarnaast wordt er een wadi voorzien, 
die overtollig regenwater opvangt. De 
63 autostaanplaatsen verdwijnen in 
een ondergrondse parking, al is er ook 
bovengronds mogelijkheid tot (kort)
parkeren. 

De verkoop van de appartementen, 
door vastgoedmakelaar Buytaert uit 
Schilde, is midden mei gestart. Als 
alles volgens plan verloopt, kunnen de 
eerste bewoners er in de zomer van 2022 
intrekken.

ZOEKERTJES
Dame 58 jaar met meer dan 
30 jaar ervaring als personeel-
sassistente, zoekt betrekking 
in zorgsector voor senioren, 
opvang en zorg van kinderen 
of gelijkwaardig werk, beschikt 
over vervoer, spreek meerde-
re talen, ben alleen, fl exibe-
le en met respect aan andere, 
beschik over zeer goede refe-
renties 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: schilde-
ren, tuinwerken, wasse-
rij, renovaties terras, … tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z98

BOERIN
zoekt via deze weg

een leuke vent
sms ASTRID naar 7722 

(2 euro verz/sms) 

Liefste Lauren, zou graag eens afspreken zodat we ons 
meningsverschil van een paar weken geleden kunnen 
uitpraten. Weet dat ik enkel het beste voor jou wil en nooit 
iets zal doen dat jou zou kunnen kwetsen. Je bent de liefste 
en mooiste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Hopelijk tot 
binnenkort. Knuffel, Herman 0479 77 79 34

Nagelstyliste
komt ook aan huis!

Kunstnagels 36€/vulling
25€/voeten

Tel. 0495 99 96 91



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

DANKJEWEL, aan alle bewoners 
van de Ridder Walter van 
Havrelaan voor de mooie lieve 
185 wenskaarten, tekeningen, 
attenties,, dit ik mocht 
ontvangen ter gelegenheid 
van mijn 85ste verjaardag 
op 29 maart 2020. Maria 
Vercammen – Goemanne  G17

Te koop: appartement Marbella 
(Cabo Pino) 3 slpk, 2 badk, grote 
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liv, gelijkvl heel rustig en veel 
privacy tel 0477.35.14.98  G18

Te koop: alles voor vogels te 
kweken, houden transporteren, 
prijs O.T.K. tel 0476.62.66.83  G19

Schilde gepensioneerde man, 
jeugdig welstellende weduwen 
wenst dame voor opbouwende 
vriendschap en meer voor later, 
sportief, tel 0470.52.02.41  G20
Te koop: kleerkast, prima staat, 
weg wegens verhuis 2.20B 4 
deuren 2 spiegels prijs 200 
euro tel 0486.16.18.95  G21

Boomverzorging

WILS
Snoeien en vellen van bomen

Gecertificeerd European Treeworker 
(ETW)

0493 17 39 30
boomverzorging.wils@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.

A.D.B.

TE KOOP: Schoten, 
Neerhoeve 35, Verzorgd 

appartement 3V, LIFT, 2 slpk, 
terras en garage, EPC: 

90kWh/m², VP € 299.000, 
VG-WG-GDV-GVKR-GVV  

www.tempobvba.be 03/663 66 38

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

Mondmasker voor elke Brechtenaar

Humanist Gabriël Mudaeus op 
de Gemeenteplaats krijgt dezer 
dagen extra bekijks. Dankzij 
seniorenvereniging Neos kreeg die nu 
ook een mondmasker aangemeten. 
Op vraag van de gemeente heeft 
Neos meegewerkt om op korte tijd 
mondmaskers te maken voor de 
scholen en het gemeentepersoneel. 
Ook een tiental medewerkers van 
de gemeente zette zich hiervoor in. 
Daarnaast heeft Brecht voor elke 
inwoners mondmaskers besteld bij 
een lokaal bedrijf. 

Ook Gabriël Mudaeus 
beschermt zich 

Alle 29.000 inwoners van Brecht hebben een mondmasker van de gemeente 
in de bus gekregen. Het gemeentebestuur heeft aan het Brechtse bedrijf SB 
printing de opdracht gegeven om er 34.000 te produceren. Daarvan zijn er 
30.000  verdeeld in 13.400 enveloppen en verspreid in 462 straten in heel de 
gemeente. 

Het zijn herbruikbare mondmaskers, voorzien van een filter en het logo van 
de gemeente. Op die manier wil de gemeente elke inwoner dezelfde kans op 
bescherming bieden. Het bestuur heeft verschillende offertes vergeleken en 
de opdracht aan een lokale ondernemer gegund. Goed voor een kostprijs van 
81.457,2 euro, inclusief btw. 

Het zijn maskers mét filter. We vinden het belangrijk dat het logo van de 
gemeente erop vermeld is. Het toont aan dat het gemeentebestuur gehoor 
geeft aan de vraag van de inwoners. Bovendien is Brecht een sterk merk en mag 
dat zeker in de kijker worden gezet”, reageerde burgemeester Sven Deckers 
(N-VA).
  
Naast het verdelen van de mondmaskers, wijst Brecht haar inwoners ook op de 
richtlijnen om het mondmasker juist te dragen en te onderhouden. 





STARTEN
MET GOLFEN?

LESSENPAKKET VOOR BEGINNERS, ALLEEN, MET FAMILIE OF MET UW BUBBEL!

5 X LES INCLUSIEF  BALLEN OP DE DRIVING RANGE 
& 1 EIGEN CLUB (IJZER 7)

AAN  € 175 P.P.
DUUR VAN 1 LES: 1 PERS = 25 min, 2 PERS = 50 min, 

3 PERS = 75 min, 4 PERS = 90 min

U KIEST ZELF DE DAGEN EN UREN DAT U DE LESSEN WIL VOLGEN EN U KAN TUSSENDOOR 
OOK KOMEN OEFENEN OP DE DRIVING-RANGE

  GELIEVE LANGS DE CLUB TE KOMEN OM U IN TE SCHRIJVEN EN UW EERSTE LES 
TE BOEKEN  (ALLE DAGEN TUSSEN 8.00 EN 20.00 U)

BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB        E-MAIL: INFO@BRASSCHAATGOLF.BE 
MIKSEBAAN 248, 2930 BRASSCHAAT  WEBSITE: WWW.BRASSCHAATGOLF.BE
             TEL: 03.653.10.84

ÉÉN VAN DE VEILIGSTE SPORTEN 
TIJDENS TIJDEN VAN CORONA

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

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

Sint-Job – Dansstudio Syrah 
wordt jong en trendy             

Dansgroep Syrah bestaat twintig jaar. Voldoende reden voor de dansers om te 
vernieuwen. Normaal zou dit gevierd worden, maar dat kan nu niet. Daarom heeft het 
bestuur dit via een filmpje online gedaan. Na de coronacrisis neemt Syrah een frisse 
doorstart als ‘Dansstudio’.

Wie in Sint-Job dansen zegt, zegt Syrah. De danszaal boven kinderbinnenspeeltuin 
Jobland in de Renlaan vormt al twintig jaar de habitat van de dansgroep. “Wij zijn 
intussen uitgegroeid tot de grootste sportclub van Sint-Job-In-‘t-Goor. Wij zijn 
geëvolueerd naar een organisatie met tal van dansactiviteiten. Wij nemen deel aan 
wedstrijden, houden bootcamps, organiseren danskampen in binnen-en buitenland, 
organiseren prachtige shows in theaterzalen en bieden kwalitatieve opleidingen met 
ervaren lesgevers”, somt verantwoordelijke Vicky Hellebosch op. Maar na twintig jaar 
was het blijkbaar tijd om te vernieuwen. “Vanaf volgend dansjaar zal Dansgroep Syrah 
verder gaan onder de naam ‘Dansstudio Syrah’. Maar het gaat verder dan alleen een 
nieuwe naam. We zullen ook een andere dansstijl aannemen. Onze nieuwe stijl zal jong, 
nieuw en trendy zijn”, verklapt Vicky. 

Grondwerken met minigraver: om-
spitten van tuinen, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  G13

Ik doe alle soorten afbraak, op-
kuis van alle rommel , het bren-
gen naar het containerpark, afbre-
ken van kkn, asbest, en nog veel 
meer, ook van alle renovaties tel 
0488.61.48.37 (particulier)  G14

Goedkoop verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  G15

Zaaien van nieuwe ga-
zons, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  G16

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

ZOEKERTJES



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

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

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

maken van opritten Gsm 0477 261 353

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

Afscheidsrede voor Flor Stes door 
priesterbroeder Bart Goossens           

Eén van de mooiste lofbetuigingen aan het adres van wijlen Flor Stes, komt van 
zijn veel jongere collega-priester Bart Goossens. Die groeide op in de Schotense 
Rodeborgstraat en is sinds enig tijd priester in Sint-Antonius Zoersel.  Hij was het die 
de geliefde Flor zijn laatste sacramenten toediende. We geven zijn mooie woorden in 
deze Bode Van Schoten letterlijk weer.

“Vele jaren was jij, Flor, het blije gezicht van de katholieke kerk in Schoten. Het 
vertrouwde beeld van jou op de fiets, wuivend en groetend is niet meer. Toen je me in 
1983 doopte als één van de vele Schotense kindjes wist niemand dat we priesterbroers 
zouden worden. Ik mocht je doorheen de jaren op een andere manier leren kennen als 
een vriend. Vele jaren samen fietsend of met de auto rijdend langs Kempische wegen.
Je warme woorden voor wie je ontmoette...want ook buiten Schoten was je geliefd! 
De voorbije zomer ontdekten we de waterbus...zo slecht weer toen we aan land kwamen 
bij het havenhuis. Het eerste café dat we tegenkwamen werd onze schuilplaats. 
Gedreven schetste je 
me het kerkbeeld voor 
Zoersel, hoe ik het moest 
aanpakken, samen gingen 
we op verkenning in 
Zoersel. 
Flor, ik heb ook je tranen 
mogen zien, niet enkel 
van onmacht in je laatste 
maanden maar ook 
eerder. Je treurde om 
de lege kerkbanken, 
om de toenemende 
individualisering en 
dechristianisering van 
onze samenleving. Maar 
eens buiten was je weer 
dat blije gezicht dat zieken 
bezocht, bemoedigende 
woorden sprak, mensen 
ging troosten en vele kaartjes uitdeelde met een gebedje erop. Ongewild werd je 
de oprichter van de zogeheten groep “Stes”. Een kring van priesters die op jouw 
vriendschap konden rekenen.
Jij gaf mij de eerste vier sacramenten: het doopsel, de eerste communie, de vergeving 
en het vormsel. Ook mijn tweede, derde, vierde en honderdste communie deed ik bij 
jou net zoals vele trouwe gelovigen. Ik mocht jou de laatste sacramenten toedienen. Je 
wilde naar Onze-Lieve-Heer en op Hemelvaartsdag 2020 was het zover. 
Grote priesterbroer, rust in vrede en je warme woorden bewaar ik en ik citeer u namens 
zovele mensen: “dank u, dank u”.”

@verteren
doet renderen!

Alle schilderwerken, 
elektriciteit, kleine klusjes, 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z86

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

Deftige dame zoekt werk 
als poetsvrouw/strijkster 
tel 0465.75.73.70  Z88

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

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

Opruimen van inboedels 
met gratis taxatie en service 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor een 
gratis offerte bel vrijblijvend 
0474.32.52.13 (particulier)  Z91

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

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63



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

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

Te huur: autostaanplaats 
Marktplein Wijnegem 
tel 0486.73.71.12  G1

Gevraagd: Ned. talige 
poetsvrouw voor 
appartementsblok, 2 verd., 1x 
p/w, tel na 17u 03.646.17.69  G2

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen, 
0485.644.993 (particulier)  G3

Te huur: appartement + 
garage te Schoten centrum, 
Zamenhofl aan 8 (1ste verd), hall 
+ gang, living , geïnstalleerde  
keuken + toestellen, 3 slpk 
(elektr. rolluiken) , badk 
(inloopdouche), wc, private 
kelder, overal laminaat, nieuwe 
ramen PVC, EPC=170, vrij 
juni’20, huur 775 euro + 100 
euro provisie gem. lasten 
tel na 11u 0471.81.60.89  G4

ZOEKERTJES

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

J.V.D.B.

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

Sloophamer onverbiddelijk voor 
café Schootenbad           

Met de sloop van het al lang leegstaande café Schootenbad, verdwijnt deze week een 
stukje toeristische en sportieve lokale geschiedenis. Een bouwpromotor mag er in de 
plaats en na een procedure van liefst achttien jaar vijftien appartementen en twee 
eengezinswoningen in de plaats bouwen.

Wie de zijmuur van het oude veerhuis op de hoek van de Heikantstraat en 
Schotenhofdreef goed bestudeert, kan met enige moeite nog de geschilderde 
reclameboodschap lezen van Van Schelle, ter ziele gegaan verkoper van ‘badkostumen’ 
op de Antwerpse De Keyserlei. Er vlak boven hing zowat honderd jaar geleden, zoals te 
zien op oude ansichtkaarten, nog een bord met het opschrift FC Keldos. 
“Dat was de lokale voetbalclub met terrein achter het café. De stichters hadden 
gekozen voor de heerlijke naam Kracht En Lenigheid Door Oefening en Sport, kortweg 
Keldos dus”, weet Dirk Van Geel, overbuurman van Schootenbad en kenner van de 
lokale geschiedenis. “Spelers en supporters kwamen er na de match wat drinken, 
maar het café of veerhuis trok bij goed weer ook heel wat badgasten. Die kwamen 
vanuit de stad verkoeling zoeken in Schoten vaart. De jaagpaden hadden destijds de 
allure die de dijken aan ons Belgische kust vandaag hebben.”
Twee van de grotere veerhuizen verderop in de Heikantstraat, eveneens oude café-
hotels, werden enige tijd geleden beschermd als dorpsgezicht. Café Schootenbad 
of wat er van overbleef, werd niet waardevol genoeg geacht en vooral niet meer in 
voldoende authentieke staat bevonden om diezelfde status te verkrijgen. Door de 
gunstige ligging vlakbij het kanaal, toonden bouwpromotoren meteen interesse in dit 
stukje toeristisch erfgoed, maar de ontwikkeling van hun plannen liep niet bepaald 
van een leien dakje.
De toekomst van het leegstaande Schootenbad en aanpalende woning met 
achtertuinen vormde achttien jaar lang de inzet van een verbeten strijd tussen 
bouwpromotoren, de gemeente en wijkvereniging Donk.

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



Brecht – Kruispunt Groot en Klein 
Veerle wordt veiliger voor fietsers          

Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 15 juni werken uit aan het kruispunt 
Klein Veerle en Groot Veerle. Dat wordt veiliger voor fietsers. Dat wordt omrijden 
voor het auto- en busverkeer.

De werken zouden normaal in maart al plaatsvinden, maar werden noodgewdongen 
stilgelegd. AWV heeft de werken nu ingepland op 15 juni. Ze zullen vier weken duren. 
Met enkele belangrijke ingrepen wil AWV het kruispunt op beide gewestwegen 
veiliger maken voor fietsers. Zo wordt er op Groot Veerle langs weerskanten van het 
kruispunt in fietsoversteken voorzien. 
Die worden op de rijbaan beveiligd met 
verhoogde middeleilanden. Op Klein 
Veerle wordt de oversteek meer naar 
het midden verplaatst en opnieuw 
beveiligd met middeneilanden. Ter 
hoogte van de Welkomsstraat wordt 
de bocht minder scherp door deze te 
verbreden. Het kruispunt zelf wordt 
zo compacter. Aan het fietspad in de 
bocht van Klein Veerle richting Groot 
Veerle komt nog een bushalte. De 
werken brengen hinder met zich mee, 
want het verkeer zal al die tijd moeten 
omrijden. Van Klein Veerle zal je niet 
naar Groot Veerle kunnen rijden en 
omgekeerd. De Welkomsstraat wordt 

afgesloten ter hoogte van het kruispunt. Op Groot Veerle kan het verkeer wel te 
allen tijde in twee richtingen door. Van daar kun je omrijden naar de Mallebaan en 
Molenheiken. Ook de bussen van De lijn volgen deze omleiding. Fietsers kunnen wel 
de werfzone passeren.

Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassing-kruispunt-klein-
veerle-en-groot-veerle

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

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

GRONDWERKEN

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

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

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

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

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

Gratis inboedels opruimen 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier) Z84

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

Alle schilderwerken, 
elektriciteit, kleine klusjes, 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z86

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

Deftige dame zoekt werk 
als poetsvrouw/strijkster 
tel 0465.75.73.70  Z88

ZOEKERTJES



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

J.V.

Braembib komt stilletjes 
weer tot leven            

Sinds kort is de Braembibliotheek opnieuw geopend, zij het op afspraak. En de 
Schotenaren zijn blijkbaar al goed gewend aan en tevreden over deze nieuwe 
dienstverlening, aangepast aan de corona-normen.

Het personeel van de bib zich op aan de positieve reacties over de aanpak. “De bib op 
afspraak begint aardig te lopen”, ervaart dienstleider Laura Peeters. “Meestal zijn de 
afspraken in het begin en aan het einde van de dag volgeboekt. De momenten tussen 
14.30 en 16.30 zijn de rustigste momenten, en hier kan je dus ook last minute nog wel 
een plekje bemachtigen.”

De inleverbus blijkt een groot succes te zijn. “Mensen zaten vaak nog met materialen 
van voor de crisis en zijn heel blij om alles te kunnen terugbrengen”, aldus Peeters. “De 
materialen die binnen komen gaan drie dagen in onze “quarantainer”. Nadien worden 
ze pas ingenomen en op het rek gezet. Dat is een hele klus. Vandaag bv. zijn we met 
het voltallige team een hele voormiddag bezig geweest om alles terug geordend op 
de rekken te krijgen. Alle uitleentermijnen van geleende materialen werden verlengd 
tot 10 juni.”

De richtlijnen vind je achteraan deze Bode bij de gemeentelijke pagina’s.

DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

16 JUNI

9 JUNI

ZOMERZOMER
EDITIEEDITIE

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be
Gepensioneerde dame zoekt strijk-
werk, komt aan huis, bet. per/u 
tel 0472.468.786 (particulier)  G5

Te koop: relaxzetel in bor-
deauxkleur, merk Natuzzi 50 
euro tel 03.636.30.65  G6

Dame zoekt werk als poetsvrouw, 
ook strijken, niet rookster, ik werk 
heel netjes tel 0486.75.22.21  G7

Te koop: propere golfbal-
len, 45 euro voor 100 bal-
len , tel 03.651.10.88  G8

Te huur: garagebox Schoten  Deu-
zeldlaan nr 39-41,75 euro/mnd, 
tel 03.658.82.27, 0486.68.23.37 
of 03.289.45.83  G9

ZOEKERTJES



N-VA Wijnegem deelt pralines uit 
aan Wijnegemse helden            

N-VA deelde tweehonderd doosjes pralines uit aan ‘de helden van Wijnegem’ 
en maakte daarmee in één klap ook de lokale Chiro gelukkig.

De jaarlijkse verkoop van pralines, één van de belangrijkste bronnen van 
inkomsten van de Chiro, werd dit jaar om voor de hand liggende redenen geen 
succes. Integendeel. De leiders en leidsters scheurden ei zo na hun korte broek 
en rokje aan de actie.

“Daarom besliste onze 
partijafdeling om meteen  
alle 200 doosjes te kopen 
en zo de Chiro uit de nood 
te helpen”, aldus ex-leider 
en huidig jeugdschepen 
Maarten Janssens (N-
VA). “We hebben die berg 
chocolade natuurlijk niet 
zelf opgegeten. Onze 
afdeling heeft de pralines uitgedeeld aan wie zich in onze gemeente hard heeft 
ingezet in deze coronacrisis.”

Zo kwamen de doosjes onder meer terecht in de lokale woonzorgcentra 
Rustenborg en Molenheide. “Natuurlijk hebben we ook aan onze scholen, 
kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders gedacht”, vult Janssens de lijst 
van ontvangers aan. “Ook de diensten van onze eigen gemeente en politie 
verdienden een cadeautje, net als de thuisverpleegsters, huisdokters en 
andere verzorgenden werden mee getrakteerd als blijk van waardering.”

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.

M.G.

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

ZOEKERTJES
Gezocht werk: schilde-
ren, tuinwerken, wasse-
rij, renovaties terras, … tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z98

Schilderen, tuinwerken, de-
coratie, renovaties terras, 
gras afrijden, snoeien tel 
0487.74.51.11 (particulier)  Z99



BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

DE GROEP VAN PELT ZOEKT VERSTERKING:

SYSTEEMBEHEERDER M/V
te Schoten (voltijds)

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

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

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

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

ZOEKERTJES

Gezocht Nanny: voor 3 kids 
van 2,4 en 6jr, ook koken en 
andere huishoudelijke taken, 
dagen en tijdstippen zelf in te 
vullen tel 0474.77.96.90  Z34

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

Schilderen, tuinwerken, klusjes 
tel 0488.591.112 (particulier)  Z51

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

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

Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

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

PLAATSERS 
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

m.vochten@bruvo.be

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

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



ZOEKERTJES

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

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

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

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

Schilderen, tuinwerken, klusjes 
tel 0488.591.112 (particulier)  Z51

 

 

 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

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

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

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-    Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding wordt 

afgevuld (olie, meel, kruiden, thee,...). Je labelt en verpakt goederen.
-   Als magazijnier ben je orderpicker en kan je paletten laden en 

lossen met heftruckattest.
-    Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden. 

JOUW PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
JOBSTUDENTEN / FLEXI-JOBBERS

voor productie en magazijn (deeltijds)

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde jobstudent of fl exi-jobber die wij 
zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

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

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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Schotense sportdienst maakt van 
balkonturnen nieuwe hype

“Hup hup hup met de benen en, omhoog met die armen.” Seniorenconsulente 
Laura Kerkhofs en de gemeentelijke sportdienst, inclusief sportschepen Paul 
De Swaef (N-VA), vatten onlangs  weer post beneden aan de serviceflats van 
het Schuttershof en andere bejaardenwoningen in de buurt. Op ritmische 
muziek, daterend uit de tijd dat de bewoners van de flats nog jong waren, 
demonstreerden ze tien minuten lang een aantal turn- en lenigheidsoefeningen. 

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?
AA-Anders bekeken

Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/218 50 56

De familie meldt u met droefheid het overlijden van

Lieve De Man
Weduwe van Karel Rigouts

Geboren te Boom op 11 februari 1932 en overleden
in het WZC Amandina te Gooreind op 17 mei 2020.

In besloten familiekring hebben wij van haar
afscheid genomen op woensdag 27 mei 2020.

Correspondentieadres: Fam. Lieve De Man
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be



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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