


IN DIT NUMMER

Geen Cinema Cabrio meer in Schoten

Marktplein wordt speelplaats in Wijnegem

Café De Witte sluit in Overbroek

Commotie rond ongeval in ‘s-Gravenwezel

Bouw nieuwe Hoogmolenbrug start 
op 1 augustus             

1 augustus start De Vlaamse Waterweg met de bouw van de nieuwe 
Hoogmolenbrug. Omdat die zo’n 250 meter voorbij de huidige brug wordt 
gebouwd, zal de hinder relatief beperkt zijn. Het is nu ook duidelijk welke 
buurten hun voordeel zullen doen met de nieuwe inplanting van de brug en 
hoe het verkeer wordt gereorganiseerd in Schoten.

De coronacrisis heeft dus geen invloed op de planning. “In augustus worden 
op de zuidkant van het kanaal eerst een aantal betonnen tunneltjes en 
kokers gebouwd”, zegt ingenieur Stefan Sablon van De Vlaamse Waterweg. 
“In het najaar start de constructie van de nieuwe landhoofden op beide 
oevers. De overige werken zijn gepland in 2021. De openstelling van de nieuwe 
Hoogmolenbrug volgt dan in juli 2022.”

De nieuwe brug krijgt één rijstrook in elke rijrichting. In Schoten begint de oprit 
vlak bij het kanaal aan de Metropoolstraat. De helling wordt er aangelegd in 
de vorm van een halve cirkel. Eens de waterweg overgestoken, daal je via 
een lange rechte baan af tot aan de Merksemsebaan, 250 meter voorbij het 
huidige kruispunt, richting Deurne.

De Hoogmolenbrug krijgt langs één zijde een vier meter breed fietspad voor 
verkeer in beide richtingen. Op grondgebied Schoten ontdubbelt dat fietspad. 
Onder meer de leerlingen van het Sint-Michielscollege kunnen, eens op 
Schotens grondgebied, rechtdoor en ‘landen’ vervolgens zonder nog één 
gevaarlijke passage in de Papenaardekenstraat, vlak bij de schoolpoort. De 
gemeente is van plan om die tegen dan aan te leggen als fietsstraat.
De andere fietsers dalen in een bocht af naar de Metropoolstraat. Ook hier 
wordt er onder meer dankzij een fietstunneltje voor gezorgd dat er nergens 
autowegen gekruist worden alvorens de tweewieler terechtkomt op het 
jaagpad/fietsostrade langs het Albertkanaal.

Op Schotens grondgebied zorgt de nieuwe brug wel voor een herschikking 
van de verkeersstromen. Na ingebruikneming van de brug, zal je Schoten 
via de Braamstraat bij het park alleen nog uit kunnen rijden. Daar wordt 
ook eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Papenaardekenstraat en de 
Metropoolstraat.

Schoten inrijden zal alleen nog mogelijk zijn via de Wijnegembaan, net voor het 
kanaal Dessel-Schoten. Hier zijn verkeerslichten voorzien om alle bewegingen 
veilig te laten verlopen. Ook op de Wijnegembaan zal nog slechts verkeer 
mogelijk zijn in één richting tussen de sluis en de Hoogmolendijk, richting het 
dorpscentrum. 
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Repro gaat verhuizen!
WIJ RUIMEN OP

ONZE WINKEL OP DE BREDABAAN IN 
MERKSEM ZAL OPEN ZIJN TOT 10 JULI.
Wij verwelkomen jullie graag vanaf eind augustus op 
één van onze nieuwe locaties! 
Hou onze website dus goed in de gaten voor 
nieuws, acties & promoties.

van ma tot vrij 
doorlopend open 
van 9u00 tot 12u30
en 13u30 tot 17u00

TOTALE UITVERKOOP!
ALLES IN DE WINKEL* AAN -30%

GROTE KORTINGEN -40%, -50%, ...
op speci� eke producten zoals tekenmateriaal, 

schildersdoeken, kleurpotlodensets, schrijfmateriaal, ...
ALLES MOET WEG!

Doe nu al mooie deals op 
school- & kantoormateriaal

• ELKE WEEK NIEUWE ACTIES •

Repro gaat verhuizen!Repro gaat verhuizen!
WIJ RUIMEN OPWIJ RUIMEN OP
Repro gaat verhuizen!
WIJ RUIMEN OP

* ‘alles aan -30%’ is niet cumuleerbaar met andere acties en niet van toepassing op electrische toestellen en cartridges

Te huur: overdekte autostaan-
plaats centrum Schoten, vlak-
bij gemeentehuis, Venstraat 17, 
voorzien van elektriciteit, meer 
info tel 0494.88.65.05  F13

Techniekles indoor roeien, zo-
veel voordelen, xpm.idr@
gmail.com, 0487.37.76.52  F14

Te koop: gelijkvloers apparte-
ment (Schoten) inkomhal, apart 
toilet, badkamer, keuken 8m2, 
living 22.5m2, 1 slpk, 12,6m2, ve-
randa en tuin + autostaanplaats, 
meer info 0472.48.87.76  F15

Interesse voor grote moestuin? 
2 net serres, 1 plastieken ser-
re, bel dan 03.636.18.61  F16

Hogedruk  reinigingen, tuin-
werk onderhoud, ruitenwas-
sen, schilderwerk, schoon-
maken tel 0475.299.260  F17

Garage opruiming: 60 wijngla-
zen, 60 soepborden, 60 platte 
borden, 60 soepkommen met 
onderbord, 40 platte borden 
28cm, hotelporselein, bestek 100 
personen, 1 koffiemaker 16,3L = 
100 tassen, bezine bosmaaier, 4 
in 1 (bosmaaier, heggenschaar, 
kettingzaag, trimmer) praktisch 
nieuw, 2x gebruikt, platwagentje 
metaal op luchtbanden 120x70 
cm, pneumatische persluchtbeitel 
(nieuw) tel 0476.85.92.22  F18

Gefeliciteerd met jullie 50ste 
huwelijksverjaardag, 

Richard en Maria       

“Op 6 juni 1970 zijn onze ouders gehuwd”, vertellen dochter Tanja en zoon Dave Malige. 
“Zij delen dus al 50 jaar lang lief en leed met elkaar en wat zien ze elkaar nog graag! 
Het zou leuk zijn als ze in de volgende “Bode van Schoten” kunnen pronken!” Wanneer 
we blije nieuws vernemen, ruimen we graag plaats om deze huwelijksjubilarissen van 
harte te feliciteren met hun fantastische liefde voor elkaar, maar ook omdat hun 
huwelijk gezegend werd met zo’n geweldige, attente kinderen.

Schotenaren Richard Malige (°26 september 1941) en Maria Kalee (°12 februari 
1949) waren begin juni dus een halve eeuw gehuwd, maar vanwege de Covid-19-
omstandigheden diende deze verjaardag met een al te kleine ‘bubbel’ gevierd te 
worden. De traktatie met Spaanse tapas smaakte er echter niet minder lekker om, 
want dat lusten de jubilarissen maar al te graag. En op 20 juni zal het feest herdaan 
worden, zodat ook de kleinkinderen van Richard en Maria kunnen meevieren. 

En of er reden is tot feest, want in november 2019 sloeg het noodlot keihard toe. 
“Vader moest toen onverwacht geopereerd worden vanwege een kwaadaardige 
hersentumor. Pas na wekenlange bestralingen kregen we positief nieuws: de tumor 
was volledig weg! 
We hopen dat vader 
en moeder nog lang 
van elkaar kunnen 
genieten in goede 
gezondheid”, besluiten 
Tanja en Dave. 

En bij die heilswens 
sluiten directie en 
medewerkers van 
‘Bode van Schoten’ 
zich graag aan.

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

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

 ZOERSEL                                         € 424 000

Volledig gelijkvloerse woning in doodlopende wijk bestaande 
uit hall, living met houtkachel, ruime kkn, 4 slpks, badk met 
ligbad, regendouche, wastafel en WC, inpandige garage. 
Tuin met zicht op groen. Achter de tuin bevindt zich nog een 
stuk agrarisch gebied dat ook deel uitmaakt van het perceel.   

 UC 1691037 - EPC 578 kWh/m² 
Vg Wp Gvkr 

 MERKSEM                                       € 159 000

Te renoveren appartement op 4e verd. bestaande uit 
hal met vestiairekast, grote leefruimte met toegang 
naar 1e terras, kkn met berging, 3 slpks, badk met 
lavabomeubel, ligbad en aansluiting wasmachine/
droogkast, apart toilet, 2de terras. Garagebox mogelijk 
bij aan te kopen aan € 20 000.         

  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).      

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

   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

UC 2279141
Wg Vg Gvkr

 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

HOOG TIJD VOOR
EEN ANDER

#kot#kot ?

Organisatie Cinema Cabrio clasht 
met cultuurschepen en stopt ermee          

Cinema Cabrio houdt er na achttien jaar mee op en zal deze zomer geen films in 
openlucht meer vertonen. Aan de basis ligt een conflict met de gemeente Schoten 
over de editie van dit jaar.

Patrick Beauquesne en Bruno Peeters van Cinema Cabrio liepen vorige week boos weg 
uit een overleg over de organisatie van een zomers cultuurprogramma. Dat is voorzien 
op de speelplaats van de kunstacademie aan de Vordensteinstraat en heeft vanaf 
6 juli vooral kleinschalige concerten in de aanbieding. Het was de bedoeling dat ook 
Cinema Cabrio daar enkele films zou projecteren.

“We begrijpen niet waarom Cinema Cabrio niet zoals alle jaren aan het kasteel van 
Schoten kan doorgaan”, aldus een teleurgestelde Patrick Beauquesne. “Die speelplaats 
lijkt ons om diverse redenen veel minder geschikt. Wij hadden een draaiboek klaar om 
onze vele liefhebbers - rekening houdend met alle coronabeperkingen - optimaal van 
topfilms te laten genieten. Maar schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) stond niet 
open voor onze ideeën.”

Toegangscontrole
We willen ons park vrij houden voor gezinnen die in een appartement wonen”, vervolgt 
de schepen. “De jeugddienst zal vanuit de Valkentoren trouwens een uitleendienst 
voor speelgoed opzetten. En hoe graag we dit ook zelf zouden willen: we zullen geen 
toog hebben en geen drankjes aanbieden op onze zomeravonden.”
Klima, die onderstreept dat Cinema Cabrio de voorbije jaren sterkt gesteund werd 
door de gemeente, kondigt aan dat de gemeente nu zelf een programma met gratis 
openluchtfilms zal samenstellen. De organisatoren reageren op hun Facebookpagina 
met een symbolische ‘That’s all folks’-boodschap. In een nagekomen reactie laten ze 
alsnog weten open te staan voor overleg.





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

Voorkempen – Minder 
woninginbraken, 

maar meer fietsdiefstallen        

Voor het derde jaar op rij daalt het aantal woninginbraken in politiezone Voorkempen. 
Opvallend, in 93%van de gevallen is dit binnen een buurtinformatienetwerk. Voor dit 
jaar wordt opnieuw een daling verwacht, met dank aan covid-19.

Met 373 woninginbraken registreert politiezone Voorkempen opnieuw een daling 
tegenover 404 in 2018. Met respectievelijk 105 en 104 zijn Zoersel en Brecht favoriete 
gemeenten voor de dieven in de zone. “Hierin zitten zowel de effectieve inbraken 
als de pogingen vervat, zowel in woningen als in tuinhuizen en garages”, licht 
korpschef Geert Smet toe. “Dit is al een derde daling op rij. Opvallend is ook dat we 
in de traditioneel donkere maanden januari en februari er maar half zoveel inbraken 
waren dan in 2018. Een echte verklaring hebben we daarvoor niet. Natuurlijk worden 
er wel preventieacties gehouden en klissen we dieven via het ANPR-netwerk.” 

“Wat vaak ook niet bekend is, is het precieze tijdstip waarop inbrekers hun slag 
laan. In bijna de helft van de gevallen weten de slachtoffers het niet. Ongeveer 
een kwart van de inbraken gebeuren tussen 23u en 7u. Anders is het gesteld met 
de inbraken in voertuigen. Daar is wel een opmerkelijke stijging vast te stellen. 
“Dat aantal fluctueert sterk. Van 87 in 2017, naar 48 in 2018 en nu opnieuw 86 in 
2019, waarvan 40 in Brecht. In 2020 zal dat aantal opnieuw lager liggen door de 
coronacrisis.” Dieven viseren de laatste jaren ook meer fietsen, vooral in Brecht 
(76) en Malle (67), zeker sinds de dure koersfietsen en elektrische fietsen zo populair 
zijn geworden. In 2019 werden 218 fietsen ontvreemd, een lichte stijging tegenover 
205 in 2018. “Fietsen zijn gegeerde voorwerpen net zoals de tv’s in het verleden dat 
waren. 





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

EPC 283 kWh/m2 - UC2281254
stedebouwkunidge info in aanvraag

EPC 539 kWh/m2 - UC2261714
EPC 680 kWh/m2 - UC2261932
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

SCHOTEN

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

SCHOTEN

Riant half open dakappartement van 190m² 
met ruime terrassen in residentieel gebouw op 
wandelafstand van het Marktplein.  Het appartement 
werd afgewerkt met degelijke materialen.  
Garage achter het gebouw inbegrepen.

MERKSEM

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

SCHOTEN

Verzorgd appartement met 2 slaapkamers op de 
2de verdieping in rustige woonlei. Woonkamer aan 
vernieuwde volledig ingerichte open keuken met bar-
tablet aan berging/wasplaats.  2 slpk. waarvan één met 
toegang naar zonnig terras. 

€ 1.275.000

€ 509.000

€ 345.000

€ 177.500EPC 269 kWh/m2 - UC1292082
stedebouwkunidge info in aanvraag 

Villerslei 14
2900 Schoten

T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be  

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

Te huur: Spanje / Costa Blanca, 
Last Minute Calpe appartement 
juli en augustus, vanaf 1/07 
tot 31/8/2020, prijs per week: 
350 euro, minimum 2 weken, 
info gsm nr 0484.26.38.11  F8

Te koop: fietsenrek voor 3 
fietsen, stekker 7 pinnen, 75 
euro gsm 0471.05.66.12  F9

Te koop: instapkl bung, Brecht, 
woonk met open kkn, 1 slpk, 
br, berg, terras & tuin, nieuw 
dak tel 0496.63.38.05  F10

Te koop: scooter klasse B, 
50cc, Razzi Venice, bj 2014, 
+/- 2.500km, zwart + topkoffer 
600 euro tel 0479.50.50.75  F11

Bejaardenoppas, gezelschaps-
dame, (veel erv.) bij u thuis, al-
les is bespreekbaar, eigen auto, 
Ned-Frans, tel 03.454.14.62 
of 0479.55.42.67  F12

Te huur: overdekte autostaan-
plaats centrum Schoten, vlak-
bij gemeentehuis, Venstraat 17, 
voorzien van elektriciteit, meer 
info tel 0494.88.65.05  F13

Superfietser 2020: light en heet       
Ondanks corona hebben begin juni toch weer 210 Schotense zesdeklassers hun 
fietsexamen afgelegd. Maar de traditioneel feestelijke diploma-uitreiking met show 
en muziekoptreden komt er om voor de hand liggende redenen niet.
Bij Superfietser, dat de gemeente organiseert samen met alle lagere scholen, komt 
het er niet op aan om ter snelst te fietsen, wel om ter veiligst. Op deze dertien km 
lange fietsroute, bewegwijzerd met 77 bordjes, worden de meisjes en jongens van 
het zesde leerjaar voorbereid op de dagelijkse langere rit naar de grote school die 
hen vanaf september te wachten staat. Ouders, grootouders en andere vrijwilligers 
jureren tijdens het examen op dertien kruispunten of de verkeersregels wel goed 
gevolgd worden. Ook de politie houdt een oogje in het zeil.
Het werd een hete editie, maar gelukkig ook één zonder incidenten. Onder meer 
Maité, Pepijn en Anni van de vrije basisschool Heilige Familie legden de dertien km 
door Schoten vlot af, met opgespeld borstnummer om herkenbaar te zijn voor de 

juryleden onderweg. “Het was warm, maar ik denk dat ik geen fouten gemaakt heb 
en alle kruispunten heb overgestoken zoals het hoort”, vertelt Maité, die net als haar 
klasgenoten uitstekend gecoacht werd door juf Ellen Taeymans.

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



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

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

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

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

Voor het eerst in 67 jaar geen 
wielerwedstrijden in ‘s-Gravenwezel

Nadat eerder al de wielerwedstrijd op zondag 14 juni ter gelegenheid van 
’s-Gravenwezel kermis geannuleerd werd, maakt de Koninklijke Wieler- en 
Atletiek club “Wezel Sportief” nu bekend dat er op 17 augustus ook geen 
internationaal dernycriterium zal plaatsvinden in de deelgemeente. Ook de 
wedstrijd op zondag 16 augustus valt in het water. Het wielerspektakel achter 
derny is een begrip en staat bekend als het gezelligste wielercriterium in België.
“Omwille van de veiligheidsmaatregelen rond het Corona virus kunnen wij deze 
gezelligheid dit jaar spijtig genoeg niet garanderen”, aldus organisator Raymond 
Persyn. “We kijken nu al vooruit naar volgend jaar met wielerwedstrijden 
op zondag 6 juni en op zondag 22 augustus en heel speciaal naar het 26ste 
internationaal wielerspektakel achter derny op maandag 23 augustus 2021.”
Mogelijk komt er nog een kleinschalig evenement in het kermisweekend.

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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



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

Een staycation
in eigen tuin?

EN ANDERE PLAATSEN

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

Twee nieuwe voetgangersbruggen 
over kanaal Dessel-Schoten        

De gemeente Schoten gaat zelf twee bruggetjes bouwen ter hoogte van de sinds 
kort afgesloten overgangen op de sassen 6 en 8 over het kanaal Dessel Schoten. 
Wijkvereniging Zwaan reageert alvast opgelucht.

Steeds meer beweegbare bruggen en sluizen op het Dessel-Turnhout-Schoten 
worden centraal bediend vanuit de nieuwe verkeerscentrale in Rijkevorsel. Dit stelt 
kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg in staat om met minder personeel een betere 
dienstverlening te realiseren. Recent werden onder meer de sluizen 6 (tegen grens 

Sint-Job) en 8 (wijk Berkenrode) geautomatiseerd met als vervelend gevolg dat de 
sluizen niet langer gebruikt kunnen worden als oversteekplaats. Er staat nu zelfs een 
grote omheining rond de installaties.

“De sluizen werden veel gebruikt door bewoners van de wijken De Zwaan en Berkenrode. 
Logisch: zo konden ze op de snelste manier de dichtstbijzijnde halte voor het openbaar 
vervoer bereiken. Zij moeten nu soms kilometers omlopen. “Omdat De Vlaamse 
Waterweg zelf niet wil investeren in nieuwe oversteekplaatsen, doen wij het”, kondigt 
schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA) twee nieuwe bruggetjes aan 
die de gemeente gaat bouwen. Die heeft daar 240.000 euro voor vrijgemaakt.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



Like us on facebookwww.markt21.be

Markt 21  •  2900 Schoten • 03 658 95 58 •  info@markt21.be

!

SCHOTEN

VP 449.000 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

ANTWERPEN

VP 167.00 - 325.000 euro

TOPLIGGING Vol. geren. authentiek gebouw best. uit 4 app: Laatste 2 
te koop • Glvl app 118m² , ruime leefk., ing kkn, eetk. /bureau, terras, 
ruime slpkr met bad, via een trap komt U op het duplexgedeelte dat 
bestaat uit een badk. en een slpk. VP 325.000 euro • 3de verd : app met 
1 slpks, ing kk/badk, zicht op water VP 167.000 euro

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

SCHOTEN

VP 449.000 euro 

Penthouse in klein gebouw met lift recht in app,  inkomhal, grote 
leefruimte,  open ing luxe kk, 2 slpks, dressing, badk, toilet, berging, 
mezzanine 50 m² die vrij kan ingericht worden, zolderberging. Vanuit 
de leefk. (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

BRASSCHAAT

VP 599.000 euro 

 luxe penthouse 275m² met lift , ruime inkomhal, wasplaats, ruime lichte 
leefruimte(75m²) met openzicht en terras, 4 slpks, 2 badk , mogelijk 
extra douchekamer, berging, ruime ing eetkk, dubbele garagebox 
inpandig, fi etsenstalling, luxe indeling ( 2 aparte slaapgedeeltes met 
elk badkamer) grote zolderverdieping die vele mogelijkheden biedt. 

EPC 131 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

SCHOTEN

VP 239.000 euro 

Op wandelafstand van de bruisende Paalstraat en het marktplein 
vindt u dit handelshuis met grote (ca.200m²) zuidwest tuin, het 
pand heeft nood aan een totale renovatie, na de nodige werken 
kan het voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, van 
vrije beroepen tot strakke kantoorruimten en nog zoveel meer !

EPC 402 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 17, NIEUWBOUW LAATSTE LOT:- 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 

Ooievaarsdreef, recente 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

SCHOTEN

VP 174.500 euro 

Zeer licht app met 2 slaapkamers in een gezellige woonwijk, 
1ste verd midden, ing kk/badk, mooi overdekt zuidterras,recente 
ramen, dak conform, electr conform, instapklaar, 

EPC 206 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

Like us on facebookLike us on facebookLike us on facebookwww.markt21.be

Markt 21   •   2900 Schoten   •   03 658 95 58   •   info@markt21.be
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Residentie ‘Ter Heikant’ verrijst 
na sloop Volvo-garage           

Hof Ter Heikant., zo heet de residentie 
met 35 appartementen die na de 
zomer zal verrijzen op de plek bij de 
vaart in Schoten waar 46 jaar lang aan 
auto’s werd gesleuteld. “We verlossen 
deze buurt van de hinder eigen aan de 
uitbating van een grote garage en geven 
bovenop een parkje cadeau”, aldus 
autohandelaar Wim Postiaux, in zijn rol 
van bouwheer.

Want aanvankelijk vond het 
schepencollege die te grootschalig. “We 
hebben ons project daarom afgeslankt 
van 41 tot 35 appartementen. De 

kelderverdieping werd ingekrompen 
en telt nog slechts 52 ondergrondse 
parkeerplaatsen. En onze architect 
Stijn Mertens heeft de parktuin flink 
opgewaardeerd. Ook niet-bewoners 
zullen hiervan kunnen genieten. De 
toegang is voorzien via de bocht van 
de Heikantstraat. Er moeten wat oude 
bomen weg, maar we gaan veel publiek 
groen in de plaats aanplanten. Slechts 
25% van het terrein wordt bebouwd.”
De familie Postiaux en haar 
vastgoedpartner steken niet weg dat 
Hof Ter Heikant, met drie los van elkaar 
staande gebouwen, een luxeproject is. 
“De één-, twee- en drieslaapkamerflats 
variëren in prijs van 224.000 tot 465.000 
euro” aldus Jan Thys van ’t Waterhuys 
in Schilde. “We mikken onder meer op 
mensen die stilaan opzien tegen het 
onderhoud van hun villa. En het profiel van 
de eerste kopers lijkt dit te bevestigen. 
Ik denk niet dat er zich al een gezin 
met kinderen heeft aangemeld. Hof ter 
Heikant is een pareltje, maar ik sta toch 
versteld van de aantrekkingskracht. De 
verkoopborden staan er nog maar net of 
al zowat de helft van de appartementen 
is gereserveerd. Ik ga ervan uit dat we 
snel uitverkocht zullen zijn.”
Volgens de huidige planning van 
aannemingsbedrijf APK Construct uit 
Malle start de sloop in september. 
Twee jaar later ongeveer zal Residentie 

Ter Heikant zijn eerste bewoners ontvangen. De buurtbewoners zullen tijdens de 
werfperiode opnieuw wat hinder ondervinden van Postiaux, maar omdat het terrein 
groot is en vrachtwagens op de site zelf kunnen keren, zal de overlast in de smalle 
Heikantstraat meevallen, verwacht de aannemer.

publi

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83



TE 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

REEDS 60% VERKOCHT



Afschaffing zone 30 Schoolstraat 
zorgt voor discussie       

De gemeente Schilde wil de zone 30 in de Schoolstraat opheffen. “Het klopt dat 
de lagere school Wonderwijzer verhuisd is, maar er zijn redenen genoeg om de 
snelheidsbeperking daar te handhaven”, vindt Hans Hanssen (CD&V).

Hanssen verwijst naar de drukte rond gemeenschapscentrum Werf 44, waarin onder 
meer ook de muziekschool haar lessen aanbiedt. “Elke dag komen daar veel kinderen 
naartoe. Ook de wekelijkse markt op de parking van Werf44 trekt veel mensen te 
voet en met de fiets. Als gemeente moedigen we inwoners toch aan om meer de fiets 
te nemen. Waarom dan de zone 30 opheffen? Ik pleit voor een uitbreiding tot het 
kruispunt met de Van de Wervelaan. 

Schepen van Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) stelt dat het schepencollege net 
zwaar inzet op extra beveiliging van de schoolomgevingen. “Dat gebeurde al in de 
buurt van Sint-Ludgardis en voor de kinderen van de Wonderwijzer hebben we de 
Kerkelei ingericht als allereerste ‘schoolstraat’. We gaan onze zone 30 in het centrum 
zeker niet inkrimpen, maar uitbreiden met de Eugeen Dierckxlaan. De Leopold 
Gabriëlslaan en Petrus Bogaertslaan maken al deel uit van die zone 30, net als de 
Kerkelei en Kleinveldweg. De zone 30 aan oude schoolgebouwen behouden heeft geen 
nut, aangezien er geen les meer gegeven wordt.”

Te koop: platen lp’s  tel 
0474.37.30.40  F1

Te huur: gezellig zonnig app. 
met terras, Schoten centrum, 
lift, hal, living, 1 slpk, badk 
met douche, goed voor bejaard 
koppel, alleenstaande ,710 
euro/maand (incl 85 euro 
ao) tel 0496.28.50.31  F2

Te koop: zilveren bestek in 
koffer, eiken staande klok, 
schilderij, bloemenmotief 
tel 0478.30.95.12  F3

Bekwame kok zoekt werk: 
als fl exi job, warme en koude 
kant tel 0478.30.95.12  F4

Te huur/te koop : garagebox 
mooi en droog, centrum Schoten, 
Kuiperstraat 24, 2900 Schoten, 
onmiddellijk beschikbaar 
tel 0473.71.42.95  F5

Te koop: 4 zomerbanden 
zonder velg, type Michelin 
205/55 16, prijs 25 euro per 
stuk, tel 0495.77.66.98  F6

Te koop: wegens verhuis, Black & 
Decker heggenschaar GT300 serie 
20 euro, klein ijskastje “Goldstar” 
25 euro, home crosstrainer XC-
120 DKN technologie 95 euro, 
Whirlpool combi-magnetron 
MD 365 85 euro, gesmeerde 
elektrocompressor met zuiger 
16 bar 45 euro, regio St. 
Job tel 0497.27.19.68  F7

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

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

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1 11/02/2020   11:1811/02/2020   11:18

Elke woensdagavond steak aan € 16,90
Elke donderdagavond spareribs a volonté € 16,90
Wees welkom !

Afhalen mogelijk

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

Wij zijn heel dankbaar voor de vele klanten die 
komen genieten op ons uitgestrekt terras, in 

onze grote groene tuin of binnen in ons ruim en 
veilig restaurant.  DANK JE WEL !

GASTHOF VIJVERHOF 
Telkens een beetje dat vakantiegevoel in eigen land.

Omwille van dit succes zijn 
we dringend op zoek naar FLEXI jobbers 

om ons keukenteam te versterken. 
Aarzel niet om contact op te nemen.



EEN GREEP UIT ONS AANBOD TE KOOP: GRATIS WAARDEBEPALING

Tel 03 383 00 20 | info@immogretaleys.be | www.immogl.beSCHILDE: Turnhoutsebaan 175 b – 2970  Schilde  |  SINT-JOB-IN-‘T-GOOR: Brugstraat 106 - 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

MERKSEM SCHILDE SCHILDE MERKSEM

PRIJS: €1.380.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €169.000 PRIJS: €399.000

Top investering!! Op de hoofdas tussen Antwerpen 
en Breda vindt u dit vernieuwde opbrengsteigendom 
met handelspand, studio en 9 studentenkamers te-
rug. Allen eenheden zijn momenteel verhuurd.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

Dit charmant weekendverblijf vindt u terug op een 
boogscheut van Schilde centrum. De woning voor-
ziet in een leuke, zonnige living met mezzanine, een 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. In de tuin 
is het aangenaam vertoeven. 
EPC 653 kWh/m²jaar - UC 1849084 (vg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Gezellige vakantiewoning met zwembad op een 
perceel van ca.1019 m² gelegen in gebied voor 
verblijfsrecreatie te Schilde. De chalet beschikt over 
een inkomhal, een gezellig living, een keuken, een 
badkamer en een slaapkamer. Zeer private tuin met 
zwembad en 2 tuinbergingen.
EPC 529 kWh/m²jaar - UC 2220708 (gvg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Opbrengsteigendom met 2 handelszaken en 3 stu-
dio’s op centrale ligging te Merksem. De studio’s en 
een van de handelszaken zijn momenteel reeds ver-
huurd. 1 handelszaak is beschikbaar.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

ZOERSEL SCHILDE SCHILDE SCHILDE

PRIJS: €365.000 PRIJS: €265.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €425.000

Gelegen in een rustige verkaveling te Zoersel, vin-
den we deze ruime woning op een perceel van ca. 
1000 m² met een ideale zuid-west ligging. De wo-
ning voorziet in een ruime woonkamer, een keuken 
met bijkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer.
EPC 401 kWh/m²jaar - UC 0002190100 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

Dit toffe handelspand van ca. 102 m² vindt u op 
uitstekende locatie in het winkelhart van Schilde 
naast de Pizza Hut, nabij een openbare parking en 
openbaar vervoer. Het winkelpand bestaat uit een 
winkelruimte en nog 2 extra aparte ruimtes (behan-
delkamers, stockage, burelen,...).
(vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Mooie bouwgrond met veel privacy temidden van natuur 
en groen van ca. 2519 m². Deze bouwgrond is gelegen 
in verblijfsrecreatiegebied met toelating van permanen-
te bewoning. Meer informatie en bouwvoorschriften te 
bekomen via ons kantoor. Stedenbouwkundig attest 
beschikbaar.
(gvg-gvr-gmo-gvkr-gvv)

Opbrengsteigendom met een mooi netto rendement 
van ca. 5.5%. Mooi, centraal gelegen handelspand 
te Schilde met op het commercieel gelijkvloers een 
winkelruimte van ca. 149 m², extra kelder en gara-
ge  Momenteel is dit handelspand verhuurd aan een 
tandartsenpraktijk. 
(Wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

KAPELLEN ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SCHILDE

PRIJS: €244.000 PRIJS: €375.000 PRIJS: €299.000 PRIJS: €395.000

Te renoveren woning in een rustige residentiële 
buurt op wandelafstand van centrum Kapellen op 
een perceel van ca. 245m². De woning voorziet in 
een living, een keuken, 2 slaapkamers en een bad-
kamer.  De zuidgerichte tuin biedt een meerwaarde.   
Zolder mogelijk in te richten als extra kamers.
EPC 366 kWh/m²jaar - UC 2085290 (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Zeer centraal gelegen kantoorruimte of handels-
gelijkvloers van ca. 180 m² in het centrum van 
Sint-Antonius Zoersel met zeer veel visibiliteit en 
een zeer goede bereikbaarheid! Parkeerruimte voor 
een 10-tal wagens. Ideaal voor vrije beroepen, kan-
toor of showroom.

Dit gezellig, instapklaar landhuis bevindt zich op 
zeer rustige locatie te Sint-Job-in-’t-Goor op een 
zuid-georiënteerd perceel van ca.1076 m². Deze 
verzorgde woning beschikt over een ruime living, 
een keuken, een veranda, 2 slaapkamers, een bad-
kamer en een berging. Ook geschikt als bouwgrond.
EPC 520 kWh/m² - UC 2143609 (Wg-vg-vv-gvkr-gmo)

Instapklare HOB op een perceel van ca. 480 m² op 
zeer centrale locatie te Schilde, op wandelafstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze 
woning beschikt over een lichte living, een ruime 
leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Aange-
name tuin met 2 terrassen en tuinberging.
EPC 206 Kwh/m²jaar - UC2217413 (Vg-wg-gvv-gvkr-gmo)

WIJNEGEM ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR GOOREIND

PRIJS: €510.000 PRIJS: €489.000 PRIJS: €365.000 PRIJS: €449.000

Gezellige villa residentieel gelegen op de grens van 
Schilde met Wijnegem. Deze woning is voorzien 
van 3 slaapkamers, bureauruimte en een unieke 
leefruimte met niveauverschil waar living en keuken 
in elkaar lopen. De open keuken biedt een prachtig 
uitzicht over de charmante tuin.
EPC 192 kWh/m²jaar - UC 1165080. (vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Tijdloze villa op een mooi perfect georiënteerd 
zonnig perceel van ca. 1600 m² met zeer veel lich-
tinval. Deze woning beschikt over een zeer ruime 
leefruimte met grote glaspartijen en hoge plafonds, 
een leefkeuken, 4 slaapkamers en een ruime gara-
ge voor 2 wagens.
EPC 246 kWh/m²jaar – UC (Vg-wg-gvv-gmo-gvkr)

Gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
St-Job ligt dit gelijkvloers landhuis op een ruim per-
ceel van ca. 1300 m².  De woning voorziet o.a. in 
een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers 
en de badkamer.
EPC 586 kwh/m²jaar - UC 0002215215-2. (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Deze recente woning vindt u terug op een uiterst 
rustige locatie te Gooreind. De woning bestaat oa uit 
een ruime woonkamer met veel lichtinval, een mooie 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer.  Achteraan 
de woonkamer heb je uitzicht op de open tuin en 
weilanden. 
EPC 214kWh/m²jaar - UC 2234799 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

ZANDHOVEN WIJNEGEM SCHILDE SCHILDE

SCHILDE WIJNEGEM SCHILDE PULDERBOS

€790 + €70 / MAAND €1.025 + €125  / MAAND €1.230 / MAAND €695 + €65  / MAAND

Dit gezellige appartement vindt u terug op de 2de 
verdieping (met lift) in het winkelhart van Schilde. 
Het appartement voorziet oa. in een mooie ruime 
living, een keuken, 2 slaapkamers en een badka-
mer. Een leuk zuidterras en een garagebox maken 
dit appartement helemaal tot een troef.
EPC 120 kWh/m²jaar - UC 1319237

Mooi ruim appartement/kantoor op 2de verdieping 
(met LIFT) in leuke residentie te Wijnegem. Het appar-
tement voorziet in een zonnige living met aansluitend 
een ruim terras met prachtig panoramisch zicht over 
het Albertkanaal, 3 slaapkamer en badkamer. Gara-
gebox is voorzien in de ondergronds garage. Juist 
opgeschilderd. EPC 94 kWh/m² - 2218170

Instapklaar duplexappartement met lift in “Knok-
ke-stijl” op toplocatie te Schilde. Living op eiken 
parket met terras, luxe keuken op blauwe hardsteen 
en granieten werkblad, 3 slaapkamers. Geen gem.
sch. kosten!
EPC 107 kWh/m² - UC 264114

Dit 2 slaapkamerappartement vindt u terug op de 
eerste verdieping in een kleinschalig appartements-
gebouw met LIFT! Het appartement voorziet in een 
lichte living met open keuken, en een badkamer. 
Inclusief GARAGEBOX. Mooi TERRAS met prachtig 
zicht op achterliggende weilanden en molen.
EPC 122 kWh/m² - UC 257954

IMMO GL, OOK STERK IN VERHUREN

EEN EIGENDOM AANKOPEN IN SPANJE, HOE PAK JE DIT AAN?

Immo GL organiseert op
maandag 17 februari 2020 om 20 uur

EEN SPAANSE INFO-AVOND!

Hoe kan ik een aankoop in Spanje financieren? Wat is de procedure: verkoopovereenkomst, voorschot, 
akte, termijnen, … ? De regio verkennen? Wat is het belang van de notaris en een advocaat (gestor) bij 

een aankoop in Spanje? Wat zijn de valkuilen? Wat als er moet gerenoveerd worden? 

Onder het genot van een Spaans hapje en drankje geven een Belgische expert uit Spanje
en een nederlandstalige gestor u een antwoord op al uw vragen!

Interesse?
Schrijf u dan in door een email met uw gegevens te sturen naar info@immogretaleys.be,

dit ten laatste 10 februari 2020. Uw deelname is gratis.

Turnhoutsebaan 175b • 2970 Schilde      -      Brugstraat 106 • 2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Contacteer ons vrijblijvend voor een gratis waardebepaling!

Tel. 03 383 00 20 I info@immogretaleys.be I www.immogl.be

VERKOCHT

SCHILDESCHILDE

VERKOCHT
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VERKOCHT

WIJNEGEMWIJNEGEM

VERKOCHT

SCHILDESCHILDE

VERKOCHT

SCHILDESCHILDE

VERKOCHT

SCHILDESCHILDE

VAN PLAN OM TE VERKOPEN?

Omwille van de vele aanvragen van onze zoekende kandidaten en de vele succesvolle verkopen, 

zijn wij D
RINGEND OP ZOEK naar NIEUWE panden!

Sarah Geeft / WAARDEBON van 6 EURO voor 
IEDEREEN uit ALLE gemeenten voor (Facebookpagina) 
Sarah Geeft.  Sarah Geeft is een onafhankelijk GOED 
DOEL VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 6 JAAR te 
Filip Bourletstraat 34 Schoten. !!! SOLIDARITEIT 
!!! Wij willen 150 ouders in deze moeilijke tijden de kans 
geven enkele spullen ter waarde van 6 Euro aan te schaffen 
in onze (RUIL)WINKEL. U hoeft hiervoor GEEN LID te 
zijn. Deze bon kan INGERUILD worden om spullen aan 
te schaffen die u terugvindt op onze ARTIKELLIJST. Alle 
info, de openingsuren, onze werkwijze,... vindt u terug op onze 
Facebookpagina Sarah Geeft.
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Applaus       

Op vrijdag 19 juni om 20.00u stipt, hebben enkele buren uit de Schotense Frans 
Breugelmansstraat, die gedurende 3 maanden élke avond om 20.00u de handen 
hadden op elkaar gezet voor het zorgpersoneel, een toost uitgebracht als afsluit 
van deze bijzondere periode. 
Een periode die ons nog 
lang zal bijblijven en waar 
toch nog maar eens mag 
benadrukt worden dat het 
zorgpersoneel, artsen en 
alle vrijwilligers een enorme 
bijdrage hebben geleverd om 
in deze zeer moeilijke tijden 
het virus te bestrijden. 

Te koop gevraagd: pupy ras 
“Alaskan Malemout” lang 
harig, liefst teef (vrouw-
tje), tel 0486.24.57.84  F25

Te koop gevraagd: autowielen 
met banden, 4 gaten, 13-14 of 
15 duim, tel 0492.263.118  F26

Te koop: kleine aanhangwa-
gen L 1m65 op 1mbr met dek-
zeil, banden , lichte in orde, 
165 euro tel 0486.245.784  F27

Te koop gevraagd: 2de aanhang-
wagen, mag werk aan zijn, geen 
geremde, tel 0492.263.118  Z142

Te huur: SPANJE - Benissa, direct 
v. eig. mooie, ruime Spaanse va-
kantievilla met 4 slpk / 8 pers. en 
3 badk.,v olledig privé met zwem-
bad. Zeezicht 700m van strand.
Vanaf 1 augustus. Hele jaar 
door beschikbaar.Foto’s op ver-
zoek.Tel. +0495/52.19.13  Z143

Te huur: Cote-D’Azur, mooi 
app., goed bereikbaar T.G.V. 
info: Tel. 0477 456 770



Sint-Job –  Peter (52) en Elias (9) 
fietsen tegen kinderkanker

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

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

Ik zoek een fiets jaren ’70, of 
onderdelen, 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

In 33 uur 1.000 km op de fiets afleggen. Dat deed Sint-Jobbenaar 
Peter de Koning. Hiermee wil hij de aandacht vestigen op 
kinderkanker. Symbolisch fietste daarom ook zijn buurjongen 
Elias De Ridder de laatste 140 km mee. De rit bracht ruim 7.000 
euro op voor de Nederlandse stichting kinderen kankervrij Kika. 
De totale opbrengst bedraagt ruim 7.000 euro. Die gaat naar 
Kika dat onderzoek naar kinderkanker financiert. Op deze 
manier heeft de stichting al 173 onderzoeken kunnen betalen. 
Opzet is om hiermee de overlevingskans naar 95% op te trekken. 
Daarvoor bundelen oncologen uit heel Europa nu hun kennis. In 
mei 2018 is immers het grootste onderzoeks- en zorgcentrum 
voor kinderen met kanker in Europa geopend: het Prinses 
Máxima Centrum in Utrecht. Kika is de grootste financier 
hiervan. Deze onderzoeksresultaten worden ook internationaal 
gedeeld en komen dus alle kinderen ten goede.

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64



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

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

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

Te huur: Middelkerke ruime 
studio voor 4 personen, 2de 
verdiep met lift, wi-fi, private 
fietsberging, zicht op zee 200m 
over de duinen, gedeeltelijk 

‘Under construction’ hangt er momenteel nog aan de gevel van het winkelpand 
aan de Wijnegemsteenweg 33 in hartje ’s-Gravenwezel. Het is ook aan de drukke 
bouwactiviteiten wel duidelijk dat je momenteel nog geen ijsje kan bestellen in 
Cremerie Pinguïn. “Maar vanaf 15 juli zal dat wel kunnen”, kondigt Melissa Wuyts de 
komst van een veelbelovende nieuwe zaak aan.
Bij liefhebbers doet Pinguïn vast een belletje rinkelen. Al sinds 1938 wordt onder 
die naam roomijs gemaakt. Mie Goor, overgrootmoeder van Melissa, bedacht zo’n 
verrukkelijk recept in Deurne-Zuid, dat ze al snel klanten van veel verder aantrok. 
Melissa laat momenteel een voormalige broodjeszaak grondig renoveren en 
uitbreiden tot cremerie. “Want je zal bij ons niet alleen ijs kunnen uithalen, 
maar ook ter plaatse opeten. In de winter breiden we het gamma uit met 
pannenkoeken en wafels. Het is nu echt aftellen naar de opening deze zomer, 
normaal op 15 juli. Ik hoop dat veel mensen uit de buurt zullen langskomen 
voor een kennismaking. Moeder Patricia, tante Edith, dochter Lauren en ikzelf 
uiteraard zullen paraat staan om iedereen optimaal te bedienen.” Cremerie 
Pinguïn, Wijnegemsteenweg 33 in ’s-Gravenwezel. Opening op woensdag 15 juli. 
www.cremeriepinguin.be

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

Cremerie Pinguïn komt eraan!

publi









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

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

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

Sint-Job –  Openlucht kunstevenement 
Kunst 2960 kan doorgaan 

Goed nieuws voor kunstminnende Brecht, want op 9 augustus tovert Curieus 
Brecht voor de negende keer het Lochtenbergplein om tot een kunstmarkt 
in openlucht. 37 exposanten mogen van de crisiscel corona hun kunstwerken 
tonen aan het publiek. 

Organisator Walter Vandecraen kan uitpakken met prachtig nieuws. Eindelijk 
een evenement dat wel kan plaatsvinden. Kunstliefhebbers noteren daarom 
9 augustus met stip in hun agenda. Dan krijgen maar liefst 37 beeldende 
kunstenaars van eigen bodem een gratis podium om hun werken in 
openlucht te tonen. Het publiek is welkom tussen 11 en 17u, maar moet wel 
het eenrichtingsverkeer op het expoplein en social distancing respecteren. De 
toegang tot Kunst 2960 is gratis. De babbel met de kunstenaar zelf is alleen 
maar een bonus. Het Lochtenbergplein paalt aan de Eikenlei en heeft een 
bushalte van De Lijn. Er is ruime parkeergelegenheid. 

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

Goedkoop verwijderen van bomen, hagen, coniferen 
+ afvoeren. Leegruimen van uw tuin, heesters, 

planten. Zaaien van nieuwe gazons. Plaatsen van 
containers voor groenafval. Gratis offerte

0487/ 715 534





Jos Scheurweghstraat 60, 
onmiddellijk beschikbaar, 400 
euro/mnd tel 0495.23.78.01  Z111

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

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

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

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

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

Nieuwe financieel directeur in 
Schilde brandt van ambitie 

Hilde Teirlinck legde in de gemeenteraad de eed af als nieuwe financieel 
directeur van het lokaal bestuur Schilde. Ze gaat op 1 september aan de slag.  

Hilde Teirlinck is al 54, maar brandt nog van ambitie om aan deze nieuwe 
uitdaging in haar rijkgevulde carrière te beginnen. Ze werd geboren in 
Wortegem-Petegem, maar bleef naar haar studies economie in Antwerpen 
hangen. “De laatste twintig jaar woon ik met m’n gezin zelfs in ’s-Gravenwezel 
aan het Hertebos. We hebben het er uitstekend naar onze zin en ik vind het 
fantastisch dat ik nu voor en in de gemeente waar ik zelf woon, kan werken”, 
aldus de nieuwe kracht.

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

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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





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

Te huur: Middelkerke zeedijk, app. 
3 slpk, 7p., alle comfort, wknd 
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  

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. Tweepersoonsslaapkamer 
en zes persoonsslaapkamer 
(stapelbedden) + garage, e- 
mail: theo.marynissen@argenta.
be, tel 0498.389.786  Z36

“Onze ouders waren op 21 
maart 50 jaar getrouwd”, 
vertelt Annick Averens, 
dochter van ‘Mima’ en ‘Pipa’, 
namens haar zus Ysabel, broer 
Nicolas en haarzelf. “Maar 
omwille van Covid-19 hebben 
we dit nog niet kunnen vieren. 
Misschien is het daarom wel 
een fijne verrassing voor hen 
als zij dit in ‘Bode van Schoten’ 
gepubliceerd mogen zien?” Daar twijfelen we vanzelfsprekend niet aan, dus hier 
gaan we.
Anthony Averens (°3 januari 1946), liefdevol ‘Pipa’ genoemd door zijn 3 kinderen 
en 4 kleinkinderen, was tot aan zijn op ruststelling leerkracht. Gilberte Vander 
Cruyssen (°4 augustus 1950), niet minder liefdevol ‘Mima’ genoemd door 
diezelfde kinderen en kleinkinderen, ontfermt zich over het huishouden. 
Fijne thuis na brand
“Samen ondernemen Mima en Pipa dagelijks een grote wandeling, spelen een 
potje Rummikub en maken graag uitstapjes”, vertelt Annick. “Ook gaan zij elk 
jaar met vakantie in Zuid-Afrika waar hun jongste dochter woont.”
Helaas bleef ook dit echtpaar niet van ellende gespaard, want vorig jaar verloren 
Anthony en Gilberte hun huis, gelegen aan de Botermelkdijk in Schoten, in een 
grote brand.
“Gelukkig werd het inmiddels volledig hersteld”, besluit Annick. “Ze hebben er 
opnieuw een fijne thuis van gemaakt waar ze graag hun familie en vrienden 
ontvangen voor een gezellige borrel.”

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

Mima en Pipa, al 50 jaar een vurig paar

ZANDSTRALEN
Een nieuwe look voor uw trap

meubels - deuren
door zandstralen, 

gommen, logen.

Contacteer Air-Concept 
0475 467 060

Gratis offerte & 
vrijblijvend plaats bezoek

info@air-concept.be

Klok stuk?
Alle merken GRATIS 

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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



tijdens het
bouwverlof

alle dagen open!
van 8.00u tot 17.00u

zaterdag 9.00u tot 13.00u

Maandag 20 en dinsdag 21 juli

gesloten

Brecht – “‘t Centrum moet het dorp 
opnieuw doen bruisen”           

Met een jaar vertraging kan het nieuwe OC ‘t Centrum op volle kracht openen. Net op 
tijd heeft de gemeenteraad de nieuwe concessie eenparig goedgekeurd. Luc Stoffels 
die de pop-up Grand Café al had uitgebaat, kan blijven en heeft zijn dochter Anke mee 
aan boord genomen. 

Luc Stoffels (56) is geboren en getogen in Brecht en altijd actief geweest bij onder 
meer de voetbal, het toneel en in de fietsclub. Hij baatte sinds 26 juli vorig jaar al het 
pop-upcafé vooraan in het OC uit. Zijn vrouw Erna Quirijnen (55) en dochter Anke (32) 
staken al eens een handje toe. Zij komen nu het nieuwe team officieel versterken. 
Zowel Luc als Anke zegden daarbij hun baan vaarwel. “Ik was actief als verkoper voor 
een bouwbedrijf. Ik ben dat tot nu blijven combineren. Nu is het tijd voor een definitieve 

carrièreswitch. De pop-up was een heel goede voorbereidende tijd. We hebben onze 
verwachtingen wat moeten bijstellen, want er komt meer bij kijken dan je denkt. Maar 
het was een succes en zo kreeg ik de smaak te pakken. Mijn dochter trouwens ook. 
Zonder haar zou ik er nu niet aan beginnen. Het is ook de bedoeling dat zij na verloop 
van tijd de leading lady hier wordt”, onthult Stoffels. 

Info en reserveren: anke.centrum@gmail.com of luc.centrum@gmail.com , 
0474/92.89.20 of 0474/45.11.21 

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

Nagelstyliste
komt ook aan huis!

Kunstnagels 36€/vulling
25€/voeten

Tel. 0495 99 96 91

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN!!

Betaal niet te veel.
Geld terugkrijgen is plezanter.

Bij u thuis ingevuld, 30 jaar ervaring.

0486 38 22 28



€ 110 of € 150

€ 290, € 380 of € 460

uw bril met glazen aan een vaste prijs

bril met enkelvoudige glazen

bril met multifocale glazen

superontspiegeld
kraswerend

antistof

turnhoutsebaan 278   schilde
www.opticbox.bewww.opticbox.be

€ 110 of € 150

€ 290, € 380 of € 460

uw bril met glazen aan een vaste prijs

bril met enkelvoudige glazen

bril met multifocale glazen

superontspiegeld
kraswerend

antistof

turnhoutsebaan 278   schilde
www.opticbox.bewww.opticbox.be

Bril met enkelvoudige glazen
e 110 of e 150

Bril met multifocale glazen
e 290, e 380 of e 460

superontspiegeld
kraswerend

antistof

Turnhoutsebaan 278   •    Schilde    •    0475 78 15 14

www.opticbox.be
Open: woe-, don-, vrij-, en zaterdag van 10 tot 18u

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Te huur: appartement 2de 
verdiep, 1 slaapkamer, ge-
legen C. Neutjensstraat 35 
– Schoten, prijs 540 euro tel 
0478.58.18.71 na 18u  Z131

Te koop: snijmachine, plooima-
chine, baguetmachine, sanitair 
materiaal, prijs overeen te ko-
men tel 0477.31.08.18  Z132

Gezelschapsdame  of bejaar-
denhulp met ref. en ervaring 
biedt hulp aan bij u thuis 24 
op 24, eigen vervoer, zone 
03, tel 0477.28.64.39  Z133

Te huur: Merksem, Papaverstraat 
2 (Ringlaan) ruim appartement 
op de 1ste verd met garage in 
een goed onderhouden gebouw 
met inkomhal met vestiairekast, 
ruime liv, ing kkn & badk, 2 
slpk, terras, huurprijs 640 euro, 
beschikbaar 01.08.20, geen huis-
dieren, tel 03.383.37.53  Z134





W W W. A F S L A N K H U Y S . B E

Schoten – Schilde – Sint-Job – Antwerpen – Brasschaat – Deurne – Kapellen

Overige locaties: zie website – NEW: Belsele en Waregem

 VANAF 119 EURO/MAAND 
GRATIS BODYANALYSE

NIEUW - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN 

MET COLLAGEEN
www.slimway.be

Weg met coronakilo’s!



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

Marktplein van 
Wijnegem blijkt 

uitstekende 
speelplaats       

Het Marktplein van Wijnegem 
lijkt de laatste tijd wel een grote 
speelplaats. De leerlingen van de 
Vrije Basisoefenschool mogen het 
grote plein gedeeltelijk inpalmen 
omdat ze in hun eigen school, 
vlakbij op de Turnhoutsebaan, 
te weinig plaats hebben. “Sinds 
onze leerlingen terug alle 616 elke 
dag naar school komen, zaten 
we met een probleem”, verklaart 
beleidsmedewerker Hilde Wilboorts. 
“Dat komt omdat de lessen sinds 
de hervatting van de lessen na de 
coronasluiting gegeven worden 
met open ramen om voldoende 
luchtverversing te garanderen. 
Maar omdat niet alle kinderen 
tegelijk spelen, zorgen zij voor te 
vele lawaai in de klassen waar de juf 
en de kinderen zich op dat moment 

proberen te concentreren op vraagstukken en moeilijke woorden.”
De gemeente Wijnegem schoot de Basisoefenschool te hulp. Schepen van 
Onderwijs Maarten Janssens (N-VA) stelde het grote enkele jaren geleden 
heraangelegde Marktplein gratis ter beschikking als extra speelplaats. 
De school heeft de grote oppervlakte ingedeeld in vakken zodat de drie 
verschillende bubbels per graad elkaar niet in de weg lopen of – wie weet 
– kunnen besmetten. Door het grote aantal kinderen, zijn de speeltijden 

gespreid en zo komt het dat je vanaf 
half tien ’s morgens al en verder 
zowat de hele dag door tot half vier 
kinderen ziet rennen, huppelen en 
hinkelen op het plein. Het lijkt wel 
een Breugheliaans tafereel. Heel 
wat voorbijgangers blijven een tijd 
geamuseerd toekijken naar de 
kinderen die plezier maken.
De school mocht het plein nog tot 
eind juni blijven gebruiken als extra 
speelplaats. Behalve op vrijdag. Dan 
moeten zelfs de kinderen wijken 
voor de marktkramers die daar al 
vele jaren op die dag postvatten. 

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

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



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”

NIEUWE 
WEBSITE
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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

Beschermd landschap Ertbrugge 
onder Vlaams beheer          

Het beschermd landschap Ertbrugge bevindt zich 
op de grens met Deurne en Wijnegem, vlak bij het 
shoppingcenter. Het groengebied is in totaal zo’n 
65 hectare groot en bevat erg waardevolle stukjes 
natuur, zoals de Boze Dreef, een eeuwenoude 
lindendreef. Het Agentschap Natuur en Bos van 
de Vlaamse overheid had al ongeveer de helft 
van het landschap in eigendom. Nu heeft het 
ANB nog elf hectare overgekocht van de familie 
De Borrekens. “En daar zit een heel mooi stukje 
bij: het beukenbos en bijbehorende dreef, ten 
westen van het kasteel”, vertelt Lucas Bergmans, 
boswachter van Ertbrugge. “We hebben ook heel 
wat graslanden kunnen aankopen. Daarvoor 
bekijken we of we er grazers, zoals paarden, 
koeien of schapen, kunnen zetten. We waren al 
een tijdje in onderhandeling met de familie. Het is 
geen geheim dat wij proberen om het landschap 
zo goed mogelijk te beheren. Het is een van de 
eerste beschermde landschappen in Vlaanderen, 
een groen gebied aan de rand van de stad. Als je 
hier door de dreef wandelt, kan je niet anders dan 
tot rust komen. En op warme zomerdagen zorgen 
de grote, eeuwenoude bomen voor de nodige 
schaduw en verkoeling.”

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



BASKETBALCLUB COBRAS               
 SCHOTEN-BRASSCHAAT 

 

BASKETKAMP 24 tem 26 AUGUSTUS 2020 

                     

 

 

Initiatie basketbal drie halve dagen, einde zomervakantie 

maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 augustus, telkens  van 9u tot 12u. 

LEEFTIJDSCATEGORIE : geboortejaar 2011 tem 2015  

WAAR : Sporthal Elshout Brasschaat, tegenover het zwembad Sportoase 

Kostprijs voor de drie halve dagen: 45 euro,  Clubleden van BC Cobras : 35 euro. 

Hoe schrijf je in? (Of voor verdere informatie):  
Een mailtje naar mielabbeel@telenet.be en je betaalt op rek nr  BE62 9733 5886 3961   van 
BC Cobras,  voor 1 augustus, met vermelding: naam en geboortejaar van het kind. 

                                

 

BASKETBALCLUB COBRAS
SCHOTEN-BRASSCHAAT
BASKETKAMP 24 tem 26 AUGUSTUS 2020

Initiatie basketbal drie halve dagen, einde zomervakantie

maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 augustus, telkens  van 9u tot 12u.
LEEFTIJDSCATEGORIE : geboortejaar 2011 tem 2015 
WAAR : Sporthal Elshout Brasschaat, tegenover het zwembad Sportoase
Kostprijs voor de drie halve dagen: 45 euro,  Clubleden van BC Cobras : 35 euro.
Hoe schrijf je in? (Of voor verdere informatie): 
Een mailtje naar mielabbeel@telenet.be en je betaalt op rek nr  BE62 9733 5886 3961   
van BC Cobras,  voor 1 augustus, met vermelding: naam en geboortejaar van het kind.

Oudercomité Heilig Hart van Maria 
verwijt gemeente laksheid 

na aanrijding leerling        

1 september 2020. Dat is de deadline die het gemeentebestuur van Schilde opgelegd 
krijgt door het boze oudercomité van het Heilig Hart van Maria-instituut. “Tegen dan 
moet de oversteekplaats waar leerling Paulien (13) vrijdag bijna het leven liet, echt 
beveiligd zijn”, aldus Sally-Ann Philipsen en Ellen Moerkens.

Paulien werd half juni geschept door een bestelwagen van Bpost toen ze de Moerstraat 
overstak richting het Schranspad en de fietsenparking van haar school. Ze werd tegen 
de voorruit gesmakt. Paulien liep geen breuken of levensbedreigende verwondingen 
op, maar haar gehavende gezicht spreekt boekdelen. Het meisje werd door haar 
moeder maandag trouwens opnieuw naar het ziekenhuis gevoerd omdat haar arm te 
zeer deed.

“Hopelijk komt het allemaal goed met haar”, aldus een bezorgde Ellen Moerkens. Maar 
in haar stem klinken ook gevoelens van boosheid en onbegrip.  “Hier steken dagelijks 

honderden leerlingen van Heilig Hart een straat over waar je 50 km per uur mag 
rijden, maar waar niemand verhinderd wordt om minstens 70 km per uur te rijden. 

De aansluiting met het Schranspad is de door de school aangewezen route om de 
fietsparking te bereiken. Maar hier ligt zelfs geen zebrapad!”

“De gemeente wist dat dit een gevaarlijk punt is. Eind vorig jaar zijn wij naar die 
ideeënwinkel van de gemeente 
getrokken op de Turnhoutsebaan”, 
bevestigt Sally-Ann Philipsen dat de 
kwestie al eerder onder de aandacht 
werd gebracht. “We kregen een keurige 
ontvangstbevestiging. En dan is ons 
nochtans gestoffeerd dossier op een 
stapel beland in het gemeentehuis. Hoe 
kan je anders de stilte verklaren?”

Schepen Olivier Verhulst heeft intussen 
een versnelling hoger geschakeld. Nu 
woensdag zal hij Heilig Hart-directeur 
Jef Verheyen en Ellen Moerkens van het 
oudercomité ontvangen om samen de 
toestand te bekijken en in overleg met 
de politie maatregelen uit te werken. 
Intussen zorgt de school nu zelf tijdelijk 
voor een klaarover want ook die krijgt de 
gemeente niet meer op deze gevaarlijke 
oversteekplaats wegens een tekort aan 
vrijwilligers. 

Tuinonderhoud 60+er, grasmaai-
en, snoeien, bladeren opruimen, 
klusjes in de tuin, onderhoud, 
spitte, zaaien, planten, onkruid 
wieden, bestelwagen, aan-
hangwagen, 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, contante 
betaling tel 03.542.09.96  Z109



Te huur: garage Deuzeldlaan 
20 tel 03.646.58.65  F32

Dave Staes, wil jij mijn Peter zijn?
Groetjes, baby zus van 
Emma Vandebroek

Te koop: wasmachine Beko 180 euro 
10mnd oud, tel 0495.52.40.72  F33

Student/scholier gevraagd: +/- 15 
jaar om te helpen met bezorging van 
tijdschriften, magazines, catalogen, 
enz... in de brievenbussen te 
steken, of af te geven, meerijden 
op route en in –en-uitstappen, 
geen ervaring nodig, wordt 
aangeleerd, goed als eerste jobke, 
regio Deurne, Wijnegem, Merksem, 
Schoten tel 0475.47.63.50    F34

Klusjesman zoekt werk: alle 
schilderwerken en tuinonderhoud 
tel 0475.91.41.35 (particulier)  F28

Te koop: Hob Brasschaat, Mariaburg, 
307m2, liv, kkn, grote gar, tuin 
125m2, 2 slpk, badk, ruime berging, 
zolder, bj 1965, cv gas, 279.000 
euro tel 0495.20.76.84 F29

Te koop: barstoelen, zwart, in de 
hoogte verstelbaar, 3 stuks prijs 
25 euro stuk tel 0471.056.612  F30

Gezocht: dringend huishoudhulp, 
kuizen, wassen, strijken 
en ook koken (1a 2 x per 
week) tel 0473.98.33.80  F31

Gezocht voor versterking van ons team: 
1 PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZON-

WERINGEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
1 PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN 

EN TERRASOVERKAPPINGEN

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

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

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

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C e

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be



ALGEMENE
DAKWERKEN
- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN - BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS - PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS 

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

Ik zoek werk als poets-
vrouw, strijken, wassen tel 
0465.71.88.46  (particulier)  Z120

Te huur: Leuven moderne stu-
dentenstudio, Kapucijnenvoer 
67, rustig gelegen 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. zwem-

bad, privé strand, 03.658.54.44 
of 0497.26.52.95  Z121

Alle schilderwerken: elek-
triciteit, kleine klusjes, 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z122

Te koop: twee olieverfschil-
derijen van priester H. Keu-
lemans, geschilderd in 1940, 
afm 38x47, originele, Interes-
se? Tel 03.658.90.58  Z123

Ik zoek werk voor de tuin, on-
derhoud tel 0465.71.30.86
(particulier)  Z124

Te koop: drie originele olie-
verfschilderijen van de be-
kende kunstschilder H.J. 
Pauwels (1903 tot 1983) uit Be-
veren-Waas, afm 64x100cm In-
teresse? Tel 03.658.90.58  Z125

Problemen in middelbaar of 
hoger onderwijs met Frans en 
Engels? Achterstand door Co-
rona? Bekwame leraar helpt, 
leerstof opfrissen, begelei-
ding vakantietaak en herexa-
men , gsm 0475.79.65.12  Z126

Ik zoek werk: schilderen, 
bezetten, onderhoud tel 
0465.74.74.76  (particulier)  Z127

Te koop: scootmobiels 
gsm 0495.53.26.89 Z128

Klimaatkampioenen 
kunnen aan de slag       

Woonzorgcentrum Vordenstein, de scholen Sint-Ludgardis en Campus Kajee, 
wijkverenigingen Donk en Atheneum en Schoten Circulair zijn de winnaars van de 
wedstrijd Klimaatkapitaal. Hun ingediende projecten om de CO2-productie in Schoten 
te helpen dalen werden het meest waardevol bevonden. Ze krijgen nu tot eind 2021 
de tijd om hun mooie plannen, waarvoor de gemeente in totaal 60.000 euro ter 
beschikking stelt, uit te voeren.
Schepen van Leefmilieu en initiatiefnemer Walter Brat (N-VA) glunderde bij de 
prijsuitreiking. Zelfs hij had zo’n grote respons en verscheidenheid aan projecten 
niet verwacht toen hij eind vorig jaar de wedstrijd lanceerde. “Het opzet om de 
Schotenaren actief te betrekken bij ons klimaatplan, is meer dan geslaagd. Liefst 
zestien bewonersgroepen of verenigingen kwamen met boeiende voorstellen af. En 

het item leefde echt in onze gemeente. Meer dan tweeduizend mensen brachten een 
stem uit. Een expertenjury gaf advies bij de selectie van de vijf laureaten”, aldus Brat, 
die vertegenwoordigers van de winnende projecten beloonde met een toelage die 
varieert van 4000 tot 20.000 euro.  





DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

28 JULI

20 JULI

SOLDENSOLDEN
EDITIEEDITIE

Schoten biedt speelotheek 
Foliant graag onderdak       

Speelotheek, die onderdak heeft gevonden in het vroegere ‘kinderheil’ onder de 
bogen van de Markt, kon zich ondanks corona geen betere start wensen. De gemeente 
Schoten rekent geen huur aan voor het pand en vzw Mensenzorg stond klaar met een 
welkomstgeschenk van 2500 euro.

Tamara Smets en Gerlinde Van Geert begonnen hun speelotheek, genoemd naar een 
boek in extra groot formaat, in de Antwerpse wijk Dam. Maar toen de oude parochiezaal 
in de Twee Netenstraat niet langer ter beschikking was, dreigde de initiatiefnemers 
even dakloos te worden. De gemeente Schoten en meer bepaald Annick Degrève van 
de jeugddienst en het Huis van het Kind, bleek de redders in nood.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) heette de speelotheek van harte welkom. De 
doelgroep zijn kansarme kinderen en uit de jongste cijfers blijkt dat dit probleem in 
Schoten zeker nog niet opgelost is. “We maken duurder speelgoed nu toegankelijk 

voor iedereen”, is Hendrickx de twee initiatiefnemers van Foliant dankbaar. “Ook al 
heeft de gemeente andere plannen met dit pand, ik zal er mee voor zorgen dat Foliant 
nooit dakloos wordt in Schoten.”

Omwille van de coronamaatregelen kan je momenteel alleen online speelgoed 
bestellen en op afspraak langskomen. Met het uitgeleende materiaal kan je je 
kinderen vier weken naar hartenlust laten spelen met mogelijkheid om nog eens vier 
weken te verlengen. De abonnementsformules variëren van 2,5 tot 15 euro. Wie een 
vrijetijdspas van de gemeente Schoten heeft, krijgt extra korting.

Speelotheek Foliant, Gelmelenstraat 1 in Schoten. www.speelotheek.be.

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.

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

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

TE KOOP: Schoten, 
Neerhoeve 35, Verzorgd 

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

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

www.tempobvba.be 03/663 66 38

Te huur: Frankrijk – Saint Sorlin 
S’Arves, bij col de croix de 
fer, direct v eig, mooi, nieuw 
appartement in skichalet met 
4 slpk/ 10 pers en 2 badk, 
sauna, hammam en groot terras, 
volledig privé, nog vrij in juli, 
augustus en september, foto’s op 
verzoek, tel 0495.52.19.13  Z135

Te huur: app. 4p, 1ste lijn te 
Orihuela Costa met Am. kkn, 2 
slpk, douche, badk, terras, wifi , 
TV-Vl, airco, nabij boulevard, 
supermarkt, shopping center, 
markt, wandelweg langs zee, 
zicht op Mar Menor, vrij in 
juli – augustus 600 euro/14d, 
december 625 euro te 
bevragen 0497.35.08.67  Z136



Brecht – Tapkraan blijft na 
53 jaar dicht bij De Witte       

Voor het eerst in 53 jaar is het stil bij Café De Witte op de hoek van de Mortelstraat. Op 
vrijdag 13 maart werd er nog duchtig een pint getapt. Het zou de laatste worden. De 
deur blijft dicht, ook na de corona-lockdown.

Na 53 jaar met heel veel plezier voor jullie een pintje te hebben getapt, moeten we nu 
met pijn in ons hart beslissen dat het hier stop voor ons’, staat te lezen op een brief 
aan het raam van Café De Witte. Voor de vele fietsers, wandelaars, stamgasten en 
vooral de spelers van FC De Witte wordt een groot hoofdstuk afgesloten. “Er zijn al veel 
traantjes gevloeid, maar het kan niet anders.. Vooral mijn zus Sandra (49) en ik hebben 
het er moeilijk mee. Wij zijn met de ‘bierfles’ opgegroeid, hè”, vertelt dochter Linda 
Van Gestel (53). “Tijdens de lockdown heeft mijn vader echter een beroerte gehad. 
Er waren zes overbruggingen nodig aan het hart, anders had hij hier nu niet meer 
gezeten. Hij is aan de beterhand, maar elke dag café houden zit er niet meer in. Alle 
scenario’s om het café te kunnen openhouden zijn de revue gepasseerd. We hebben 
met het idee gespeeld om nog enkel in het weekend te tappen. Er was voor corona al 
wel een sluitingsdag bijgekomen en het café bleef ’s avonds minder lang open, maar 
van stoppen was niet echt sprake. Tot nu. Met de vele maatregelen is het praktisch 
niet meer haalbaar.”

“Het zal wennen worden, zo’n leeg terras”, mijmert De Witte. “We kunnen het nog niet 
loslaten, het café mag nog niet opgeruimd worden. De deur staat nog op een kier”, 
geeft Linda toe.

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

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

Te koop: gelijkvloers apparte-
ment (Schoten) inkomhal, apart 
toilet, badkamer, keuken 8m2, 
living 22.5m2, 1 slpk, 12,6m2, ve-
randa en tuin + autostaanplaats, 
meer info 0472.48.87.76  F15

Hogedruk  reinigingen, tuin-
werk onderhoud, ruitenwas-
sen, schilderwerk, schoon-
maken tel 0475.299.260  F17

Garage opruiming: 60 wijngla-
zen, 60 soepborden, 60 platte 
borden, 60 soepkommen met 
onderbord, 40 platte borden 
28cm, hotelporselein, bestek 100 
personen, 1 koffi emaker 16,3L = 
100 tassen, bezine bosmaaier, 4 
in 1 (bosmaaier, heggenschaar, 
kettingzaag, trimmer) praktisch 
nieuw, 2x gebruikt, platwagentje 
metaal op luchtbanden 120x70 
cm, pneumatische persluchtbeitel 
(nieuw) tel 0476.85.92.22  F18

Goedkoop verwijderen van bo-
men, hagen, coniferen, gratis offer-
te 0487.715.534 (particulier)  F24

De Poolse schilder biedt zijn 
diensten aan voor binnen en 
buitenwerk, tel 0493.61.99.33 of 
0465.752.777 (particulier)  Z137

Gyproc -, tegel - en schil-
derwerken, dakreiniging + 
schilderen van daken, au-
to’s reinigen op locatie gsm 
0484.068.211 (particulier)  Z138

Gratis inboedels op-
ruimen bel vrijblijvend 
0478.53.67.19 (particulier)  Z139

Schilder-tuin afbraak-
werken 13 euro/uur, gsm 
0496.06.42.21 (particulier)  Z140

Renoveren van verlichting: op-
nieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, instal-
latie snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z141



ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

0484 02 64 31
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

KOPPEL
zoekt man om geregeld af 

te spreken 
sms SABINE naar 7722 

(2 euro verz/sms) 

Brecht – Gemeente bestrijdt 
zwerfvuil met 

nieuw vuilnisbakkenplan         

Het klimaat en de leefomgeving laten ook de vierdejaars van GBS De Sleutelbloem niet 
onberoerd. Ze lanceerden enkele leuke ideeën zoals het versieren van de vuilnisbakken 
en een grote opruimactie. Geen slecht idee meent burgemeester Sven Deckers (N-VA), 
want met 47 ton in 2019 is zwerfvuil  een groot en hardnekkig probleem. 

Burgemeester Sven Deckers (N-VA) en schepen van leefmilieu Kris Janssens (N-VA) 
kregen nog voor de corona-uitbraak brieven met milieuvragen van de leerlingen. Ze 
kwamen deze onlangs persoonlijk op school beantwoorden. Een van de heikele punten 
was het zwerfvuil.  “In heel Brecht staan er 300 vuilnisbakken. Ook al is het gat in de 
bak klein, toch proberen mensen er hun huisvuil in kleine zakjes in te proppen. En als 
het vol is, wordt het ernaast gezet. Onze medewerkers hebben drie dagen nodig en 
leggen 120 km af om die vuilnisbakken te legen. Vorig jaar leverde dat 47 ton zwerfvuil 
op, dat is 900 kg/week. Hallucinant is dat!”, benadrukt Deckers. De gemeente werkt 
daarom aan een nieuw vuilnisbakkenplan in samenwerking met Mooimakers. “Alle 
vuilnisbakken worden in kaart gebracht. Zijn er voldoende, staan ze wel op de juiste 
plek en zo meer. De zwerfvuil-hotspots in de gemeente zijn ook gekend, op de Merel, 
langs het kanaal,... “, vult schepen Janssens aan. De leerlingen lanceerden alvast de 
idee om de vuilnisbakken te versieren met mooie tekeningen. Een idee dat positief is 
onthaald.

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

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



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
VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET 
BOEKHOUDKUNDIGE ERVARING

Functie  
Je werkt als teamgenoot mee in ons multidisciplinair team dat 
instaat voor de diverse administratieve taken van onze erkende 
bouwonderneming. Je hebt een ondersteunende rol voor de 
boekhouding. Je bent eveneens medeverantwoordelijk voor 
zowel de algemene- als de werfadministratie. Bij je dagdagelijkse 
taken horen oa.
- het opmaken van bestellingen naar leveranciers en klanten toe, 
- ondersteuning bij de financiële opvolging van de werf, 
- ondersteuning van de projectleider.

Profiel  
Je hebt een Bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) en 
minimaal 5 jaren werkervaring. Ervaring in de bouwsector is een 
pluspunt. Je bent goed georganiseerd en sterk op administratief 
vlak. Je bent een gemotiveerd persoon en houdt van een vlotte, 
familiale sfeer en korte communicatielijnen die kenmerkend zijn 
voor een KMO. Je hebt een open en eerlijk karakter en kan goed 
communiceren.  Je woont bij voorkeur in de regio.

Aanbod 
Wij bieden een interessante job aan binnen een leuk team en een 
boeiend bouwbedrijf welke dit jaar haar 50 ste verjaardag viert. 
Wij zijn gevestigd in een rustige en zeer groene omgeving. Wij 
voorzien naast een familiale, aangename sfeer een aantrekkelijk 
salarispakket. Parttime contract is bespreekbaar.

Solliciteren
Stuur uw motivatiebrief met CV 
t.a.v. Laurence naar 
jobs@vlassakverhulst.com. 
Wij kijken alvast uit naar uw 
sollicitatie!

Tandartsenpraktijk BELLEDENTI
zoekt

POETSHULP
voor 5u/week, te presteren 1u/dag

van 17u30 tot 18u30 van maandag tot vrijdag
info@belledenti.be  -   03 384 23 00

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.                     H.A.

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, laurier, en af-
voeren, gratis offerte, 
0487.715.534 (particulier)  F25

Gevraagd: tuinhulp + aller-
lei klusjes, handig, Scho-
ten-Donk, gepens. tel 
0476.75.49.98 (particulier)  F19

Grondwerken met minigraver, om-
spitten van tuinen, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  F23

Schilderwerk: snel, goedkoop 
en kwaliteit, mooie afwerking tel 
0489.59.16.66 (particulier)  F20

Zaaien van nieuwe gazons, 
gratis offerte  0487.715.534 
(particulier)  F22

Gezocht STUDENTENJOB
Coreldraw Graphics - PC en tablet te Antwerpen

afgestudeerd Master of Bachelor
Info 0496 76 19 00



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 tel 0478.270.555  Z95

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

Tuinonderhoud, klusjes, 
schilderen, tel 0487.641.622 
(particulier)  Z97

 

   

Dossierbeheerder accountantskantoor [deeltijds / voltijds] 

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega 

Functieomschrijving 

- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte 
- Voorbereiden van maand- en jaarafsluitingen 
- Voorbereiden van fiscale aangiftes personen- en vennootschapsbelasting 
- Je bent  het eerste aanspreekpunt voor  jouw klanten 

Profiel 

- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of  minimum 3 jaar ervaring in een  
vergelijkbare functie (mogelijkheid  tot stage BIBF/IAB) 

- Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen, communicatief sterk 
- Kennis van de boekhoud en fiscale wetgeving (je staat l open voor bijscholing) 

Aanbod 

- Fijne collega’s in een groeiende en dynamische werkomgeving 
- Een functie met veel variatie 
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen 
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing 

 

Interesse? Stuur je CV met motivatiebrief  : danny.frison@consius.be 

 Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten  
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Dossierbeheerder accountantskantoor [deeltijds / voltijds]
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Functieomschrijving

-	 Bijwerking	en	nazicht	boekhouding	+	BTW	aangifte
-	 Voorbereiden	van	maand-	en	jaarafsluitingen
-	 Voorbereiden	van	fiscale	aangiftes	personen-	en	vennootschapsbelasting
-	 Je	bent		het	eerste	aanspreekpunt	voor		jouw	klanten

Profiel

-	 Bij	voorkeur	Diploma	Bachelor	Accountancy–Fiscaliteit	of		minimum	3	jaar	ervaring	in	een			
	 vergelijkbare	functie	(mogelijkheid		tot	stage	BIBF/IAB)
-	 Efficiënt	en	zelfstandig	kunnen	werken,	prioriteiten	kunnen	stellen,	communicatief	sterk
-	 Kennis	van	de	boekhoud	en	fiscale	wetgeving	(je	staat	l	open	voor	bijscholing)

Aanbod

-	 Fijne	collega’s	in	een	groeiende	en	dynamische	werkomgeving
-	 Een	functie	met	veel	variatie
-	 Een	aantrekkelijk	salarispakket	met	extralegale	voordelen
-	 Mogelijkheden	van	opleiding	en	bijscholing

	 Interesse?	Stuur	je	CV	met	motivatiebrief		:	danny.frison@consius.be
 
 Deuzeldlaan	180,	2900	Schoten	

GEVRAAGD

MEDEWERKER / STER
voor koude keuken

Nederlandstalig
Ervaring vereist
zondagen vrij
gemotiveerd

Solliciteren per gsm (Frank): 0476 72 75 36



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

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

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

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, 
kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan 
zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt 
daarbij gezien als een partner in de zorg. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect 
en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak 
maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen 
iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar een (m/v):

ERGOTHERAPEUT
Functie: Als ergotherapeut organiseer en voer je van ADL en PDL uit, neem je actief deel aan het multidisciplinair overleg,
administratieve en orgastische taken. De ergotherapeut staat onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige 
(campus Schoten) WZC Verbert – Verrijdt en is lid van het interdisciplinair team. Je hebt een diploma van bachelor in de
ergotherapie of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

FACILITAIR COÖRDINATOR
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de schoonmaak en de ho-
teldienst op de campus Schoten. Je bent de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de chef-kok van de catering. Je staat als 
facilitair coördinator onder de directe verantwoordelijkheid van de campusdirecteur campus Schoten. Je bent lid van het management-
team van de campus Schoten. Voor campusoverschrijdende aankopen wordt overleg gepleegd met de campusdirecteur Wijnegem. Je 
bent in het bezit van een diploma van professionele bachelor of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur
• Voor de ergotherapeut: een bruto maandsalaris op niveau BV1 – BV2 – BV3 met een minimum van € 2.531,71 en een maximum 
van € 4.243,69 • Voor de facilitair coordinator: een bruto maandsalaris op niveau B1 – B2 – B3 met een minimum van € 2.509,95 
en een maximum van € 4.229,18 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te 
sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 6,5 
• 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Stel je kandidatuur ten laatste op 23 juli 2020. Voeg een kopie van de gevraagde documenten 
bij (zie inschrijvingsformulier). Bezorg deze documenten aan de personeelsdienst: via e-mail: tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be
of per post: WZG Voorkempen, Personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem.

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op werkdagen. Loop even binnen en de campusdirecteur 
staat klaar om de functies van ergotherapeut en facilitair coördinator concreet toe te lichten plus een rondleiding in het woonzorg-
centrum en dag verzorgingscentrum. Kom je liever op afspraak (ook tijdens de weekends): het volstaat om contact op te nemen met 
de campus directeur, de heer Jean Van Humbeeck. Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03 680 05 63 of op het 
volgende mailadres: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.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

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

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

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

















VAKANTIEPUZZEL 

De overgebleven letters vormen een gezegde.

Oplossing:
Naam:
Adres:

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!
Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding 
‘VAKANTIEPUZZEL’ of per post naar De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten en maak kans op een leuke prijs.

Vakantiepuzzel i.s.m.

PUZZELS
VAN BIJ ONS

❑ AANDACHT
❑ AFGROND
❑ AMIENS
❑ ARRIVEREN
❑ AUTO
❑ BEAUNE
❑ BERGEN
❑ BESTEMMING
❑ BINNENWEG
❑ BURCHT
❑ CAHORS

❑ CHARTRES
❑ CYPRESSEN
❑ DAGEN
❑ DOORTOCHT
❑ DORPJES
❑ FRANS
❑ GEBIED
❑ GENIETEN
❑ GIDS
❑ GRENOBLE
❑ HEUVELS

❑ KILOMETERS
❑ KRONKELWEG
❑ LANDELIJK
❑ LILLE
❑ LUCHT
❑ LYON
❑ MISTRAL
❑ MONTAUBAN
❑ NARBONNE
❑ ORANGE
❑ PERPIGNAN

❑ PICKNICK
❑ PLAN
❑ PROVENCE
❑ REISGENOOT
❑ RUGZAK
❑ SNELWEG
❑ STEDEN
❑ STREEK
❑ TENT
❑ TOULOUSE
❑ UITGESTREKT

❑ VALENCE
❑ VIERZON
❑ VRIENDELIJK
❑ WEIDS
❑ ZUID

adv SchotenBode_2pgs.indd   2 18-06-18   16:23
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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 (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

Vervelende strook voor fietsers richting 
stad eind dit jaar veel comfortabeler

In augustus starten de werken aan een fietspad langs het Straatsburgdok 
richting de haven. De werken moeten tegen het einde van 2020 klaar zijn. Dat 
is goed nieuws voor Schotenaren die langs het Albertkanaal naar Antwerpen 
fietsen.

De afgelopen jaren zijn er in Schoten en Merksem al verschillende missing 
links weggewerkt, bijvoorbeeld door de aanleg van een tijdelijk fietspad waar 
er geen jaagpad is. Geen onbelangrijke ingrepen, want het jaagpad langs het 
Albertkanaal is de ruggengraat van de fietsostrade die de stad en de haven met 
de Kempen verbindt.
Met de aanleg van een tijdelijk fietspad langs Straatsburgdok Noordkaai zal 
de fietsroute binnenkort ook verder kunnen doorlopen langs het dok om via 
de oude spoorwegbedding door te steken naar de Groenendaallaan en de 
Vosseschijnstraat. Daarnaast komt er ook een fietsverbinding langs de ventweg 
van de Noorderlaan.
Het fietspad langs het Straatsburgdok zal drie meter breed zijn en in beide 
richtingen kunnen worden gebruikt. Het fietspad langs de ventweg van 
de Noorderlaan wordt 2,5 meter breed. Daar zal ook het voetpad worden 
vernieuwd. Tijdens de werken worden de oude sporen onder de Noorderlaanbrug 
uitgebroken en krijgt de rijweg er een nieuwe asfaltlaag. De werken vangen aan 
in augustus en moeten normaal gezien afgerond zijn tegen het einde van dit 
jaar. Ze worden gerealiseerd door de stad Antwerpen en Lantis.

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11






