VOORTAAN KAN U ONS VINDEN
IN ONS NIEUW KANTOOR AAN DE
BROECHEMLEI 24 TE RANST
Tel. 03/233 63 66
www.immopatio.be
Schrijf U online in en blijf op de hoogte
van onze nieuwe eigendommen!
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Vremdesesteenweg 214, te moderniseren
villa (bj. 1991) op 1.286 m² met zuid tuin en
uitzicht op weiland! 3 ruime slk, 2 badkm.
& 2 garages! EPC 343 kWh/m² (Vg,WgLkAg,Vkr,Gvv)
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NIE

BROECHEM,

BORSBEEK,
Manebruggestraat 374, op te frissen
gelijkvloers app. met 3 slk en garagebox.
Heden verhuurd. EPC 398 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Antwerpsesteenweg 85, goed onderhouden
open beb. op 1.000 m² met 3 à 4 slk, 2 badk.
en garage. Recent dak, PVC ramen. EPC 600
kWh/m² (Vg,WgLk-Ag,Gvkr,Gvv)

BROECHEM,
Lostraat 42 V2, nieuwbouw dakapp. 98 m²
met prachtig terras 38 m² en parking; 2 slk,
lift en lage alg. kosten! Verkoop onder BTW
stelsel, EPC 90 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 359.000

VP € 264.000
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RANST,

Liersesteenweg 67, zeer ruim luxe app.
172 m² met 3 slk, 2 ing. badk, dressing,
hoogwaardige kkn, parking en zuid terras 35
m²; EPC 213 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Frankenweg 14 b3, rustig gelegen app. 86
m² met terras 24 m² en garagebox; lift; 2 à 3
slk; CV op gas (condensatie) EPC 131 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Nieuwelaan 45, te moderniseren H.O.B. op
390 m² met 3 slk, tuin, garage en zolder. EPC
192 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Doggenhoutstraat 22A, instapklaar kantoor/
handelsgelijkvloers/praktijk
van 87 m²
(opsplitsbaar!) met veel lichtinval en mog. voor
huur/koop van parkings! (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 360.000

VP € 239.000
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VP € 219.000
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RANST,
Lievevrouwestraat 32, volledig te renoveren
handelswoning op 486 m² bestaande uit
handelsglvl. ca 255 m² + duplexapp. 140 m²
met 4 slk en terras 30 m² EPC 537 kWh/m²
(Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 354.000
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RANST,

RANST,

WIJNEGEM,

Lievevrouwestraat 41, volledig te renoveren
woning op 137 m² met 3 slk en zuid/west
gerichte stadstuin. CV op gas. EPC 578 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Tulpenlaan 20, kwalitatief gerenoveerde villa
op 721 m² met 4 à 5 slk, 3 badk., kelder,
zonnige tuin met atelier! CV op aardgas EPC
260 kWh/m² (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Kerkhofstraat 4, voll. te renoveren open
bebouwing op prachtig ZUID gericht perceel
van 830 m² met 2 slk en ruime garage.
Perceelsbreedte circa 16 meter. EPC 922 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 169.000

VP € 525.000

VP € 365.000
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Schotense politiebaas Jack Vissers
presenteert jaarcijfers en enkele
nieuwigheden
Met 112 woninginbraken en amper één autodiefstal over het hele jaar 2019
bevestigt Schoten haar reputatie als relatief veilige gemeente. Het weerhoudt
de nieuwe korpschef Jack Vissers er niet van om verder werk te maken van
kwaliteitsverbetering en een intensere samenwerking met de burgers op te zetten.
“Ik ben ook blij dat mijn officierenkader opnieuw opgevuld en op volle sterkte is”,
aldus Vissers.

Afscheid directrice De Brug in Sint-Job

Op 1 augustus zal het één jaar geleden zijn dat Jack Vissers in het politiebureau
aan het Gasketelplein zijn intrede deed als korpschef in de gemeente waar hij zelf
opgroeide en al vele jaren mee de Scheldeprijs organiseerde. Zijn eerste jaarrapport
bevat overwegend goede cijfers. Het valt onder meer op dat het aantal inbraken
laag blijft.
Eind vorig jaar rolde de lokale politie op korte tijd drie cannabisplantages op, maar
volgens Vissers waren dit los van elkaar staande gevallen en hebben drughandelaars
Schoten zeker niet uitgekozen als nieuwe uitvalsbasis. Het valt ook op dat Schoten
gespaard blijft van granaten en andere druggerelateerde incidenten die in nabije
stadswijken en andere randgemeenten wel geregeld gebeuren.

Spectaculaire crash in Wijnegem

Natuurpunt koopt bos in Schilde

Werken Hoogmolenbrug slepen aan

“De relatieve kalmte geeft ons de gelegenheid om zwaar in te zetten op verkeer.
Meer dan mijn voorganger heb ik ingezet op verkeersovertredingen. Onze mensen
hebben er in 2019 net geen 4000 vastgesteld. Ook de wijkwerking geniet meer dan
ooit prioriteit. Het team hiervoor werd uitgebreid tot acht inspecteurs die bovendien
met een ruimere focus door hun buurt fietsen of stappen. Ze doen niet zomaar wat,
maar worden nu zeer gericht aangestuurd via een power app waarmee we wijk
per wijk klemtonen leggen afhankelijk van de lokale problematiek, met dank aan
onze procesverantwoordelijke Gunter Van de Wiele. Heel wat andere korpsen tonen
interesse in onze aanpak.”
“Daarom ben ik blij dat mijn officierenteam nu toch opnieuw voltallig is. De drie
nieuwe commissarissen Tim De Vos, Roel Mahieu en Peter Segers werken hier al lang
en zetten nu samen met de vertrouwde Joris Beckers mee de lijnen uit. We komen
nu alleen nog enkele inspecteurs tekort in onze interventieteams. Maar hiervoor zijn
we afhankelijk van de nationale aanwervingspolitiek.”
SUV-politievoertuigen gearriveerd
Er zijn niet alleen nieuwe commissarissen. Aan het Gasketelplein arriveerde zopas
ook de eerste van de drie bestelde SUV-dienstvoertuigen. De aankoop van de
Volkswagen Tiguans deed eind vorig jaar wat stof opwaaien in de gemeenteraad.
Groen vond het een ongelukkige keuze omdat deze wagen te veel brandstof slurpt
en de politie hiermee geen voorbeeld stelt aan de bevolking. Maar Jack Vissers blijft
achter de aankoop staan. “Het is een uitstekend politievoertuig en wees gerust; het
klimaat lig ook ons nauw aan het hart. We kopen binnenkort weer twee elektrische
wagens aan en hebben er al drie in gebruik. Er werden ook elektrische fietsen
aangekocht voor de wijkregisseurs.”
Jack Vissers toont me tot slot een mooie groetenkaart met het opschrift ‘Elk stukje
van de puzzel telt’. “Dat is de slogan van ons nieuwe veiligheidsplan”, verklaart de
korpschef. “De kaart is één van de instrumenten waarmee we de samenwerking met
onze bevolking trachten op te drijven. Wie als getuige bv. een vluchtmisdrijf helpt
oplossen, krijgt van ons een formeel bedankje thuis, vergezeld van enkele gadgets.
Je hoeft dus niet noodzakelijk nuchter een alcoholcontrole te passeren, om van ons
een cadeautje te krijgen”, lacht de korpschef.

SCHILDE

Brecht – Vlaamse steun voor
nieuwe tennishal op De Merel

€ 535 000

Gelijkvloerse villa op einde van doodlopende straat.
Inkomhal met vestiaire, L-vormige leefruimte, geïnst.
kkn met eethoek, nachthal, toilet, 2 slpks, badk. met
sauna, waspl., inpandige garage. Open zolder. Zuidgerichte tuin.

Als alles volgens plan verloopt openen tennissers Sofie Lombaerts en Tom Lauryssen in
april 2021 de deuren van hun nieuwe tennishal op domein De Merel. Ze krijgen daarvoor
nu ook van Vlaanderen een financieel duwtje in de rug.
Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kent 5 miljoen euro investeringssteun
toe aan tien bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Domeinconcessiehouders en
uitbaters van Het Merelhuisje van TC De Merel Sofie Lombaerts en Tom Lauryssen zijn
een van de gelukkigen. “Samen met de sportdienst hebben zij een sterk subsidiedossier
ingediend en belandden daarmee in de top drie van de geselecteerde projecten”, stelt
sportschepen Charlotte Beyers (N-VA) trots. “We hopen op deze manier dat op termijn
elke Brechtenaar kan genieten van dit mooie groene domein in combinatie met sport
en spel.” De concessiehouders kunnen rekenen op een subsidie van 24% van de totale
investering van 1,5 miljoen euro, wat neerkomt op ruim 350.000 euro. In de plaats
van Het Merelhuisje komen een indoor tennishal met op de gelijkvloerse verdieping
vier indoorterreinen, een multisportzaaltje en een cafetaria. Op de eerste verdieping
wordt een woonst ingericht voor de uitbaters. Buiten breiden de zes outdoorterreinen
uit met vier padelvelden en een kinderveldje, beachvolleybalvelden en een pannakooi. De drie petanquebanen blijven behouden, maar schuiven wat op. Plan is dat de
bouw eind dit jaar kan starten. TC De Merel telt zo’n 300 leden.

UC 2287563 - EPC 354 kWh/m²
Vg Wg 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

SCHOTEN

€ 790 000

Statige villa bestaande uit inkom met vestiaire en toilet,
eetk., salon met O.H. en bar, kkn met eethoek, bureau,
waspl., douchek., berging, hoofdslpk met dressing en
badk., 2 slpks met douchekamers, 4e slpk, hobbyruimte.
Kelder en kruipruimte, veranda, dubbele garage. ZO
georiënt. tuin. Mog. om naastgelegen bouwgrond bij aan
te kopen (1.800 m²/ € 390.000).

UC 2283841 - EPC 400 kWh/m²
Vg Vvg Gvkr

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

SCHOTEN

€ 280 000

Bouwgrond in de wijk “De Zeurt”. 4700 m²
perceeloppervlakte. Bouwoppervlakte max 400 m²,
inclusief bijgebouwen.

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede
staat, mag oud zijn.

Wp Gvg Gvv Gvkr

NIJLEN

€ 385 000

Recente rijwoning in Tuinwijk bestaande uit inkomhal met
toilet, living met open keuken, berging en inpandige garage.
4 slaapkamers waarvan één met dressing, badkamer. Zolder
met vaste trap die mogelijkheid geeft tot extra slaapkamers.
Centraal gelegen, instapklaar, tuinhuis.

Te huur: app. te SchotenDeuzeld 1e verd., geen lift, zeer
rustige blok, 2 slpk, keuken,
living, badkamer met bad en
wc, aparte wc, berging, terras
en
garage,
780€/mnd,
na
16u gsm 0472.45.00.55
H9

UC2293132 - EPC 324 kWh/m²
Wg Vg Gvv Gvkr

HALLE

€ 279 000

Te huur: app. Schoten, 1ste
verdiep, kl bad, 1 slpk, gr liv en kkn,
voor 1 pers. tel 0497.875.912 H10

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).
1/95/95/1
100/91/0/0

Tel. 0495 52 95 27

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

0477/78 57 64

Gevraagd: tuinhulp en voor allerlei
klusjes, omgeving SchotenDonk, graag gepensioneerd en
handig tel 0476.75.49.98 H16

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

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

Te koop: mini eco scooter,
nieuw opvouwbaar, 500 euro =
miskoop tel 0478.90.21.94 H11
Te koop: jaccuzi 6pers prof model
203x224 opbouw of inbouw
1lucht en 2whirlpoolpompen
spotprijs 700 tel 036464803
rammelph@hotmail.com
H14

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

Tel. 03 383 45 56
GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be
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OPENDEUR
VOORWAARDEN
STOCKVERKOOP AAN ZEER
AANTREKKELIJKE VOORWAARDEN
OPENDEUR
VOORWAARDEN
FIETSEN EN ACCESSOIRES AAN 10% 15% 20% KORTING

e.be
e.be

10
% KORTING
KORTING
10 %

OP FIETSEN EN ACCESSOIRES
OP FIETSEN EN ACCESSOIRES
WEGENS EINDE HUUR VERHUIZEN WE NAAR
TOTUILENBAAN
30 JUNI -2019
2160 WOMMELGEM
TOT 30 JUNI652019
VANAF 1 NOVEMBER KAN U TERECHT OP AFSPRAAK:

DERMONDE
G .FIETSEN
.FIETSEN VOF
VOF
DERMONDE G

VOOR VERKOOP/SERVICE/GARANTIE EN ALLE ANDERE NODEN

ALLE FIETSEN WORDEN VERKOCHT MET WAARBORG EN SERVICE
AFHALEN HERSTELLINGEN IS MOGELIJK VANAF 1 NOVEMBER 2020

OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30 13u30 - 18u30
ZA: 8u00 - 17u00 DONDERDAG GESLOTEN

ADOLF MORTELMANSSTRAAT 20 -Adolf
2160 WOMMELGEM
- T. 03 353 19 73 -20
GASTON.DERMONDE@TELENET.BE - WWW.FIETSENDERMONDE.BE
OPENINGSUREN
Mortelmansstraat
OPENINGSUREN
Mortelmansstraat
20
MA/VR
: 08.30 TOT 12.30 Adolf
2160 Wommelgem
Wommelgem
MA/VR :13.30
08.30TOT
TOT18.30
12.30 2160
Tel: 03/353.19.73
ZA : 13.30
08.00TOT
TOT18.30
17.00 Tel: 03/353.19.73
van een nieuwe forse drinkwaterleiding tussen de Noorder- en Zuiderproductie
ZA
:
08.00
TOT
17.00
gaston.dermonde@telenet.be
van Water-Link.
DONDERDAG GESLOTEN gaston.dermonde@telenet.be
DONDERDAG GESLOTEN

Keren op Keerbaan en tien km
omrijden tot eind dit jaar
www.fietsendermonde.be
www.fietsendermonde.be

Beide bedrijven investeren samen 42 miljoen euro. Chris Janssens: “De
investeringen voor deze verbinding tussen Viersel (Pidpa) en Oelegem (WaterLink) worden geraamd op 5,2 miljoen euro. Ze omvatten de renovatie van één
van de twee leidingen van de collector over een afstand van 9,8 km en de bouw
van een geautomatiseerd schakelpunt in Viersel. We voorzien ook connecties
tussen de zogenaamde reinwaterkelders, pompen en de collector en er komen
bijhorende regelingen in het productiecentrum in Oelegem aan de overzijde van
het Albertkanaal.”
De originele planning was om de werken te starten in mei. “Door overmacht
wegens corona slaagden een aantal leveranciers er niet in om de nodige stukken
tijdig aan te leveren”, verklaart Chris Janssens de vertraging. “Het einde van de
werken is nu voorzien tegen eind december. Die termijn is met de gemeente
Ranst vastgelegd om bijkomende impact ten gevolge van de vernieuwing van de
bruggen over het Albertkanaal te vermijden. Voor de overige werken (renovatie
leiding en kamers) zet onze aannemer alles in het werk om de verloren tijd in te
halen, maar is het mogelijk dat we pas in het voorjaar van 2021 klaar zullen zijn.”

Op de Keerbaan, een belangrijke verbindingsweg tussen Ranst/Oelegem en
Wommelgem, is er geen doorkomen meer aan. Zeker tot eind dit jaar geldt een
tien km lange omleiding over de bruggen van E313 en via het centrum van Ranst.
Fietsers kunnen gelukkig wel vlot door over een tijdelijk fietspad in asfalt.
Op 18 mei 2018, ondertekenden Pidpa en Water-Link een samenwerkingsakkoord
waarbij beide bedrijven zich engageerden om gezamenlijke investeringen uit te
voeren in hun transportinfrastructuur. Eén van de nieuwe projecten is de bouw

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
enrustige ligging, groot terras
met prachtig zeezicht ! snelle
wifi Inl :www.spanje18.weebly.
com 0476 61 72 97
Z63
Knokke Heist te huur : prachtige
studio op de zeedijk van Heist voor
2P. front. zeezicht. Wifi, Tv , garage
mog. info: luxestudioknokke.
be
0476 61 72 97
Z65

Gaat U uw eigendom verkopen?
Wij zoeken woningen, villa’s en appartementen
te koop en te huur gezien de grote vraag momenteel!
Bel ons vrijblijvend voor een schatting/verkoopstrategie
en laat ons U overtuigen, interessante voorwaarden!
p.
e ap

tst
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SCHOTEN

te k

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

ANTWERPEN

TOPLIGGING Vol. geren. authentiek gebouw best. uit 4 app: Laatste
app. 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. Bekijk het volledig 3D Scan
https://my.matterport.com/show/? m=5VL6WQxvgXm&brand=0.

SCHOTEN

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.

VP 535.000 euro

VP 325.000 euro
2

EPC

DEURNE

Ruggeveldlaan: 2de verd met lift , grote lichte leefruimte, inkomhal met
vestiaire, 2 ruime slpks, witte ing kk/badk met ligbad, toilet apart,
terras vooraan, kelder, fietsenbergingn, lift/dak is conform norm 2020,
recente ramen. Instapklaar, volledig opgeschilderd.
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wp,wg,gvkr,gdv,gvv

W
27 k

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

!!
wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

Schoten : centrum , Paalstraat.Ruim appartement 165m² met
3/4 slpks, grote ing kk, living met OH en aparteberging, geen
algemene onkosten, te renoveren, 23m breed. Inpandig terras
mogelijk mits verbouwing. Garagebox mogelijk bij te kopen.

VP 185.000 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.

VP 259.000 euro

VP 1.240.000 euro

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

2
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78 k
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h/m

kW
150

1
EPC

VP 339.000 euro

2

h/m

EPC

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

Centraal gelegen app 1ste V links. Ruime inkomhal, vernieuwde ing
badk, mooie leefruimte, recent ing kk, 2 volwaardige slpks, 3de tussen
kamer (perfect als bureel, hobbyk., logeerk.) achteraan een gezellig
zuidterras dat kan afgesloten worden door een rolluik. Garagebox
inclusief. Elektriciteit is conform tot 2042, goed onderhouden gebouw !

SCHOTEN

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

VP 189.000 euro

VP 699.000 euro

www.markt21.be
www.markt21.be
Markt 21
Markt 21

•
•

2900 Schoten
2900 Schoten

•
•

SINT-JOB

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

VP vanaf 242.000 euro

Like us on facebook
Like us on facebook

03 658 95 58
03 658 95 58

•
•

info@markt21.be
info@markt21.be
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VAARTSTRAAT 25/4
2330 MERKSPLAS
T 014 63 43 30
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Sint-Job – Directrice Griet Rossau
neemt na 25 jaar
afscheid van De Brug
De 545 leerlingen van basisschool De Brug starten het nieuwe schooljaar zonder hun
vertrouwde directrice Griet Rossau (46). Zij heeft na 25 jaar afscheid genomen “met
pijn in hart”, bekent ze geëmotioneerd.
Vanaf 17 augustus wordt Griet Rossau directrice van basisschool Het Molentje in haar
thuisstad Lier. Die telt 350 leerlingen. Daarmee is de cirkel eigenlijk rond. “Ik ben 25

jaar geleden bij De Brug in Sint-Job beland via een collega uit Het Molentje. Die is daar
directeur geworden en het is ook die collega die ik nu zal opvolgen. De vraag kruiste
op het juiste moment mijn pad. Ik ken de school ook goed, want mijn jongste zoon
Emiel (9) loopt er school. Ik heb intussen het schoolteam ontmoet en heb me er erg
welkom gevoeld. Ik woon ook vlakbij de school die overigens gestoeld is op hetzelfde

PVC vloeren

decoratie

fundament dat ik twaalf jaar geleden in De Brug heb geïntroduceerd: ‘de glimlach van
een kind is het belangrijkste. Elk kind is even welkom en krijgt dezelfde kansen’.”
Onder Griet Rossau is de school ook fel geëvolueerd. “De Brug was lang ‘de rijksschool’
van Brecht en had niet zo’n goede reputatie. Ik heb meteen een werkgroep ‘reclame’
opgericht om naar buiten te komen met het prachtige werk dat hier wordt verricht.
Ook in het scholenoverleg hebben we op tafel moeten kloppen, want werd er niet ten
volle met De Brug rekening gehouden. Dat is intussen wel veranderd. De aangroei tot
545 leerlingen zegt voldoende. Het basisprincipe is hier ingebed op elke klasvloer. Hier
telt niet alleen het cognitieve, maar ook het sociaal-emotionele aspect. De ouders
geven immers hun kostbaarste bezit uit handen. Ik heb van hen ook nu veel begrip
en steun gekregen voor deze beslissing. Ik kan overigens ook afsluiten in schoonheid,
want het inspectieteam heeft de werking over de hele lijn positief geëvalueerd. De
Brug staat dus zeker voor kwaliteitsvol onderwijs”, sluit Rossau graag met een
positieve noot de deur van De Brug achter zich. Wie haar opvolgt is op dit moment nog
niet gekend. De procedure loopt nog.

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Te Huur: appartement 90m² ,2
slaapkamers en garagebox. lift,
Living op tegels, open keuken,
koelkast, keramische kookplaat,
vaatwasser. 2 Slaapkamers 1 met
terras. Badkamer met verlaagd
ligbad, dubbele lavabo design
badkamermeubel, toilet. Berging
voor
wasmach.droogkast.
Churchilllaan 150/2 Schoten
; Huurprijs 775euro + 75euro
(gem. kost) 0475 273.773 H1
Te huur: grote garagebox
42m2, Kalstraat Schoten bellen
na 17u 0476.41.96.88
H2
Te koop materiaal in garagebox:
boren, aanhangwagen, fiets,
elpees en nog veel meer, eerst
is eerst tel 0474.37.30.40 H3

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77
bovenkant van de laadbak van
de vrachtwagen raakte echter
de dragende structuur van de
luifel, waardoor die naar beneden
donderde.
Als bij wonder kwam de zwaarste
betonnen balk, die een paar ton
weegt, net achter de cabine terecht.
Beide inzittenden bleven ongedeerd,
maar werden toch ter controle naar
het ziekenhuis gebracht omdat ze
fel onder de indruk waren van het
ongeval.
De brandweer kwam ter plaatse
en haalde eerst de lichtere
dwarsbalken weg. Een takelfirma
werd ter plaatse gevraagd voor de
zwaardere balk. Door het incident
was de Wommelgemsteenweg
afgesloten.

Vrachtwagen ramt Wijnegemse kerk
Dat was even schrikken. De luifel van het parochiecentrum van Wijnegem
stortte onlangs helemaal in nadat er een vrachtwagen was tegen gereden.
Niemand raakte gewond, maar de schade is groot.
De bestuurder en een passagier van een vrachtwagen van Wereldmissiehulp
die ingezamelde kledij kwam ophalen aan het parochiecentrum van Wijnegem,
kwamen met de schrik vrij. Hun vrachtwagen was te hoog voor de luifel van
het parochiecentrum, waardoor ze ertegen reden en de zware betonnen
constructie naar beneden kwam. Het ongeval gebeurde rond 13.30u.
De vrachtwagen reed voorwaarts de parking van het parochiecentrum op
tot naast de rode containers waar oude kleren in worden gedeponeerd. De

RESTAURANT
TAVERNE

ELKE ZONDAG

BRUNCH

MENU

Voorgerecht
Tomaat mozzarella met basilicum en extra vergine olijfolie
Of
Carpaccio van ossenhaas met rucola en parmezaanse kaas
Hoofdgerecht
Vol au vent van hoevekip met een slaatje en verse frietjes
Of
Koolvishaasje met groentenpuree en witte wijnsaus
Dessert
Tiramisu

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

BON

MET 2 UIT ETEN VOOR
DE PRIJS VAN 1
39E VOOR 2 PERSONEN

KEUZE UIT BIJGEVOEGD DRIEGANGENMENU
Reserveren met vermelding van actie is verplicht de plaatsen zijn beperkt. Bon enkel geldig S’MIDDAGS
op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
Actie geldig vanaf woensdag 12/08/2020 tot en met
zaterdag 3/10/2020.
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of bons.
Originele bon invullen en meebrengen.
NAAM: ...................................................................................................
EMAIL:. ..................................................................................................

U zit VEILIG bij ons, maar je kan dit menu ook AFHALEN

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U - 14U30 EN VANAF 17U ZONDAG VANAF 10U

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1
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Brecht – Nieuwe kinderboerderij
De Veldstraat opent deuren
Deze zomer hebben kinderen uit Brecht en omgeving er een leuke attractie bij. Lode
Haest opende immers de deuren van zijn nieuwe Kinderboerderij De Veldstraat. Een
kinderdroom, maar één met een duidelijke missie.
Het idee broeide al enkele jaren. Sinds de ouders van Lode Haest in 2016 beslisten om
hun veestapel te verkleinen, kwam er een stal leeg te staan. Voor deze bio-ingenieur
van opleiding betekende dit een mooie opportuniteit en meteen een serieuze

puzzel ineen. “Mijn kennis op wetgevend vlak kwam goed van pas om een vergunning
aan te vragen. Mijn zus is zaakvoerster van Coffee Nellie op de Antwerpse Grote Markt
en daar heb ik horeca-ervaring opgedaan. Ik ben opgegroeid tussen de dieren en vond
dat fantastisch. Dat plezier wil ik graag andere kinderen gunnen. Bovendien merk ik
dat mensen meer belang hechten aan voeding en de herkomst ervan. Die kloof is er
nog en ik wil mijn steentje bijdragen om die te verkleinen. Dat begint bij de kinderen.
Hier kunnen ze met eigen ogen zien waar bijvoorbeeld de melk vandaan komt. Kunnen
ze helpen bij het voederen en bijvoorbeeld borstelen van de pony’s”, legt Haest zijn
project uit.
Naast pony’s zijn er geiten, schapen, een ezel, cavia’s, konijnen, kalkoenen, pauwen,
een varken en zelfs een alpaca. “Het zijn heel lieve dieren die mensen gewend zijn.
Uiteraard hou ik wel een oogje in het zeil”, stelt hij gerust. De vierjarige Mathis kan dit
bevestigen. “Het is heel leuk op de kinderboerderij. Ik vind alle diertjes lief. Van de ezel
kreeg ik zelfs al een kusje”, zegt hij met fonkelende oogjes. Voor de kinderen is er ook
een speelhoek met glijbanen, een zandbak en boomstammen. In de gerenoveerde stal
kun je genieten van een heerlijke kop koffie met een lekker gebakje. “Hiervoor werk ik
met mijn zus samen en ook met dezelfde koffiebranderij. Het vers hoeve-ijs komt van
Den Achtersten Dries in Zoersel.” Lode Haest wil er een gemoedelijke plek van maken,
“een gezellig familiemoment”, meent hij. Die families zijn elke woensdag, zaterdag en
zondag en op feestdagen welkom van 10 tot 18u. Scholen en kinderopvang kunnen
reserveren voor leuke daguitstapjes.
Kinderboerderij De Veldstraat, Veldstraat 147, 2960 Brecht,
www.kinderboerderijdeveldstraat.be, info@kinderboerderijdeveldstraat.be.

Stijn Bevers BVBA

carrièreswitch. Was hij toen nog actief als adviseur voor landbouw, natuur, dierenwelzijn
en leefmilieu in het Vlaams Parlement en op het kabinet van Joke Schauvliege, en
voorzitter van CD&V Brecht, dan heeft hij intussen de politiek vaarwel gezegd om
terug te keren naar zijn roots als boerenzoon. Toch valt met de kinderboerderij de

Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

www.stijnbevers.be

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

zomeractie

HOUTPELLETS

Johan Vanderstraeten
HOUTPELLETS DIN+

Bruine korrels eik, beuk, mahonie

Witte korels 100% naaldhout
56 zakken per pallet
1 pallet
3,90 €/zak
2-4 pallets 3,70 €/zak
5 pallets
3,60 €/zak
BTW en transport inbegrepen

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Fietsen door Paalstraat mag weer,
mét mondmasker
De gemeente Schoten speelde nog voor de nieuwe beslissingen van de
veiligheidsraad in op de toenemende corona-besmettingen en houdt vast
aan die lokale strengere aanpak. Concreet gaat het om de verplichting tot
het dragen van een mondmasker.
Het winkelcentrum van Schoten is al sinds de heropening van de winkels na
de lockdown verboden terrein voor auto’s en dat blijft zo. Die maatregel werd
nog voor de vakantie verlengd tot minstens eind augustus. Dat ook fietsers
moesten afstappen, was de voorbije weken stof voor heel wat discussie. Het
schepencollege heeft die maatregel nu teruggeschroefd. Je mag opnieuw op
de fiets door het centrum rijden, zij het stapvoets en mét mondmasker op
het hoofd.

Magnolia ECO woonerf
Uw ruime droomwoning in een groen woonerfpark.

Iedereen heeft een eigen onderhoudsvrije tuin met groot terras plus een park waar je kan rondwandelen.
Je eigen garage onder je woning, bovendien kan elke woning nu nog aangepast worden aan je wensen.
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 €/m2)
Grondaandeel van gemiddeld 70000 € in de prijs inbegrepen
BORA / VDI design / Weishaupt / DESCO / Rgtegels / ANYWAYdoors / Centrale stofzuigers / Qbus domotica

Brecht – Wel Sint-Jacobsmarkt, geen retrokoers
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

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

De Sint-Jacobsmarkt kon geheel
onverwacht toch nog net doorgaan
vooraleer de coronamaatregelen
opnieuw werden verstrengd. Het was
daarmee meteen de eerste en tegelijk
de laatste – voorlopig dan tochkermis die opnieuw in Brecht kon
plaatsvinden in deze coronatijden.
Het is een ‘light’ versie van de
Sint-Jacobskermis geworden. Er

stonden minder kramen, maar
de marktkramers waren er wel in
geslaagd om nog een coronaproof
avondmarkt te organiseren tussen
17 en 22u. Over het hele parcours
van de kermis en avondmarkt was
de looprichting van de bezoekers
gescheiden door middel van
nadarhekken. Deze blijven het
hele weekend staan. Hierdoor
was er geen doorgaand verkeer

mogelijk in de Dorpsstraat en in de
Kerkstraat. Ook de horeca had zich
opgemaakt om er een gezellige
tijd van te maken, al kon je op de
terrasjes dit keer geen retrokoers
door het centrum zien razen. Door
de veiligheidsmaatregelen konden
immers het Kleipikkersfestival en de
negende Retrokoers van het Verzopen
Talent niet doorgaan. De damesploeg
van Het Verzopen Talent heeft wel
de fotozoektochten Kleipikkerspad
(6 km) en het Steenbakkerspad (9
km) uitgestippeld in de hoop om
hiermee wat geld in het laatje te
krijgen. De wandelboekjes zijn online
te downloaden of te vragen bij Grand
Café ’t Centrum en Café Willem Tell.
Daar staan ook spaarpotjes voor wie
de club wil steunen. De opbrengst
van de retrokoers gaat elk jaar naar
een goed doet. Dit jaar fietsen de
dames ‘Dwars door den Boerenbuiten’
ten voordele van Broederlijk
Delen. Wie voor 1 september de
deelnameformulieren indient, maakt
kans op een verrassingsmand vol
streekproducten.

Nollekensweg Brecht

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 € (excl kst,btw/reg) voor 225m2 opp (incl 2 parkings en grote kelder)
(aanpassing v/d lanceerprijs vanaf 15 september 2020)

Nv ConSept
Victor Frislei 1
2970 Schilde

03 /646 0 647 0498/792 893

info@nvconsept.be
www.nvconsept.be

Baron Gaston geeft even niet thuis in Schilde
De naam Baron Gaston verwijst
naar de oude baron Gaston Van
de Werve, voormalig politicus en
grootgrondbezitter in Schilde.
Maar de horecazaak op de hoek
van de Brasschaatsebaan en
Turnhoutsebaan
trekt
vooral
jongeren aan.
“De eerste klanten komen hier vaak
pas toe rond 21 uur en pas echt
levendig wordt het na middernacht.
We gaan normaal door tot in de
vroege uurtjes”, vertelt manager
Nicolas Pairon. “Je begrijpt dat
onze cafécultuur haaks staat op de
aangescherpte coronamaatregelen.
De ‘vaste bubbels’ van vijf personen
zijn niet haalbaar voor vele mensen,
al zeker niet in een café. Aangezien
de overheid de horeca niet verplicht
om te sluiten, hebben we deze
beslissing zelf genomen. Het is niet
verantwoord om open te blijven. Wij
willen niet bijdragen aan de eventuele
verspreiding van het virus.”
Het is volgens Pairon niet meer
aangenaam om op café te gaan, met
die constant nieuwe en strengere

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
Moderne vakantiewoning Rojales
Spanje max 8 pers, 4 slpk, 3badk.
douches, zwembad, whirlpool,
solarium, open keuken, wasmach
en droogkast, TV contact +32
473710515 Marc Soethoudt Z145

regels. Hij heeft z’n ene tooghulp
technisch werkloos huiswaarts
gestuurd en wacht samen met zijn
klanten betere tijden af met het oog
op heropening.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE
0477/ 78 57 64

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang
niet in kennels
ook hondenkapsalon
zeer professioneel
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

S PELLO 8796

Beste
Besteklanten,
klanten,
We zijn
zijn blij om
winkel
te mogen
ontvangen.
We
om jeje terug
terugin inonze
onze
winkel
te mogen
ontvangen.
Vanzelfsprekend volgen
in in
dede
winkel
striktstrikt
de richtlijnen
rond rond
Vanzelfsprekend
volgenwe
we
winkel
de richtlijnen
Beste
klanten,
sociale
afstand
en
hygiëne.
sociale afstand en hygiëne.
We We
werken
nugraag
OP AFSPRAAK,
omOP
deAFSPRAAK
maatregelen
werken
zoveel mogelijk
.
We werken graag zoveel mogelijk OP AFSPRAAK.
Voor
een afspraak
kanom
je ons
steeds
bellen. te
dieVoor
we moeten
nemen
het
coronavirus
een afspraak kan je ons steeds bellen.
Je kan ook
een afspraak
aanvragen
via onze online agenda.
bestrijden,
zorgvuldig
te kunnen
uitvoeren.
Je kan ook een afspraak aanvragen via onze online agenda.
Tot snel!dat u in alle rust uw bril kan kiezen.
Dit maakt
GESLOTEN VAN
Tot snel!
10/8 T.E.M. 20/8
Maak uw afspraak via onze online agenda

of bel ons.

Ann Brands

P H O T O C H R O M I C – S P E C T R A L C O N T R O L® – P O L A R I Z AT I O N
AVA I L A B L E I N P R E S CR I PT I O N

P H O T O C H R O M I C – S P E C T R A L C O N T R O L® – P O L A R I Z AT I O N

Ann Brands
Hoorapparaten en gehoorbescherming • Bel voor een afspraak

Hoorapparaten en gehoorbescherming • Bel voor een afspraak

RVICEPUN
SE

T

T 03-353 76 99
www.optiekannbrands.be

RVICEPUN
SE

T

TURNHOUTSEBAAN 339-341
WIJNEGEM
TURNHOUTSEBAAN
339-341
T 03-353 76 99
www.optiekannbrands.be
WIJNEGEM

AVA I L A B L E I N PR E S CR I PT I O N

Openingsuren:
9u30-12u30 & 14u-19u
za. tot 16u Openingsuren:
9u30-12u30 & 14u-19u
Do. & zo. gesloten

za. tot 16u
Do. & zo. gesloten

De Vroege Morgen tijdelijk gesloten nadat dienster positief testte
Een test bracht aan het licht dat ze besmet was geraakt door het coronavirus.
Hierop is zij natuurlijk meteen thuis gebleven en hebben wij ons ook zelf laten
testen.”
Het virus kreeg de uitbaters zelf niet te pakken, zo bleek uit de resultaten.
Wouter Fossey: “We zijn niet ziek en dus zelfs niet besmet, maar bezorgd als we
zijn om de gezondheid van onze medemensen en zeker van onze klanten hebben
we onszelf huisarrest opgelegd. Onze horecazaken waren tijdelijk gesloten.
Woensdag 5 augustus, twee weken na het incident, zwaaiden we onze deuren
terug open en sindsdien kan iedereen gegarandeerd in veilige omstandigheden
opnieuw gezellig iets komen drinken en eten.”

Er werd even geen vlees meer gegrild in De Vroege Morgen in Wijnegem. En ook
een frisse pint drinken kon twee weken niet. Uitbaters Ben Goorden en Wouter
Fossey zaten thuis in vrijwillige quarantaine nadat een dienster positief testte
op corona.
Precies een jaar geleden namen Ben en Wouter het bekende en meer dan 120 jaar
oude volkscafé over van Sven Tonnaer. De Wommelgemse kameraden behielden
het nostalgische interieur en voegden er achteraan een fijn restaurantje aan
toe gespecialiseerd in grillades.
Maar eind juli kon je van al dat lekkers en fraais niet meer genieten. ‘Gesloten
wegens privé omstandigheden’, hing er aan de deur en staat ook te lezen op
de Facebookpagina van de zaak. “We zijn vrijwillig in thuisquarantaine gegaan”,
verklaart Wouter Fossey. “Een meisje dat ons geregeld achter de toog komt
helpen, had eerder deze maand last van keelpijn en ze moest ook hoesten.

Fossey zegt bewust horecazaken, in meervoud, want samen met makker Ben
baat hij al langer ook eetcafé Ten Hoeve in Wommelgem uit, de chalet van de
gelijknamige tennisclub aan de Ternesselei. “Het meisje in kwestie hielp ons
ook daar bij de bediening”, verklaart de uitbater, die ook de burgemeesters
van beide gemeenten op de hoogte bracht. “Het is even schrikken wanneer het
virus, waarover zoveel te doen is, plots zo dichtbij komt. Het maakt ons extra
alert bij het verderzetten van de uitbating van onze beide horecazaken. De
eerste verjaardag van De Vroege Morgen onder ons bewind verloopt zo wat in
mineur, maar hopelijk kunnen we in oktober, wanneer ons restaurant één jaar
open zal zijn, er wel een lap op geven in normale omstandigheden.”

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

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

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69
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

Brecht -77-jarige dame en
12-jarige jongen aangereden in
onveilige Vaartkant Links
Een 77-jarige bewoonster van woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof is met haar rollator in
de gracht beland. Ze was op wandel en wilde uitwijken voor verkeer. Een 12-jarige jongen
werd ook al op zijn fiets van de weg gemaaid. Daarmee wordt het veiligheidsprobleem in de
Vaartkant Links opnieuw duidelijk.
Met het mooie weer wilde een bewoonster een wandelingetje maken. Er is nochtans een
wandelpad langs het kanaal langs waar je veilig in het centrum geraakt. “Ze kan het
wandelpad niet nemen, want ze is niet sterk genoeg om hier de helling naar het kanaal op
te gaan. De Vaartkant Links is dan de enige optie”, verduidelijkt directeur Luc Griep (Senior
Living Group). Een 97-jarige medebewoner ook met rollator vond de dame en alarmeerde
de buurt. “Een buurtbewoner heeft ons verwittigd en we hebben meteen de ambulance
gebeld. De dame was 1,5 meter naar beneden gevallen in de gracht. Ze heeft een kleine
wonde aan het rechteroor en lage rugpijn, maar verkeert verder in goede gezondheid.”
Het is echter niet de eerste keer dat er zoiets gebeurd. “Er heeft al vaker een wagen in

de gracht gezeten. Het gras staat erg
hoog en wie het hier niet kent, ziet deze
dus ook niet”, vult medewerker Dirk Van
Troyen aan. De Vaartkant Links is een
straat waar wagens elkaar niet kunnen
kruisen. Er zijn wel uitwijkplaatsen. “Op
de ouderenadviesraad hebben we al
meermaals dit probleem aangekaart. Er
rijdt hier veel zwaar vrachtverkeer en de
wagens rijden te snel. De straat is daar
niet voor uitgerust. Minder vrachtverkeer,
snelheidsremmers en zo mogelijk een
aparte strook voor voetgangers en fietsers
zou al veel verschil maken”, stelt Griep.
“We betreuren dit voorval ten zeerste
en Pidpa is al op de hoogte dat er moet
gemaaid worden. We erkennen de
problematiek”, stelt burgemeester Sven
Deckers (N-VA) “maar de situatie is niet
op 1-2-3 op te lossen. De ligging van het
wzc is ongelukkig, in een industriezone.
Het vrachtverkeer er weren is dus zeer
moeilijk. Een alternatieve toegangsweg
onder meer via een brug over het kanaal
is al onderzocht en niet mogelijk gebleken.
Omrijden via Rijkevorsel is het probleem
verschuiven. We willen een structurele
oplossing. Sowieso maakt het deel uit
van een rioleringsproject dat voor 2022
staat gepland. Dan wordt ook gekeken op welke manier de omgeving er veiliger kan
worden ingericht.” Ook een 12-jarige fietser is daarna in dezelfde straat aangereden. “Hier
wordt veel te snel gereden. Iedereen is het hier spuugzat. Snelheidsduivels ontwijken de
trajectcontrole in de Bevrijdingsstraat, om hier als gekken voorbij te racen. Dit is nog goed
afgelopen, maar het is gewoon een kwestie van wachten tot de eerste dode hier valt”,
reageert Mie Tracteur erg aangeslagen.

Van Zantvoort
dakwerken

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

DAKWERKEN

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAA R
FA M ILIE B E D R I J F
Goedons, Gregoire VOF
Industriepark 20 – unit 6
2900 Schoten
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

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

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

Brecht – Nieuwe petanquebaan
hartelijk verwelkomd door bewoners
Sint-Lenaartshof

Bouwdesign
Broecks Frank
Bouwwerken en renovaties,
breekwerk, tegelwerken, riolering
en ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

TE KOOP

Zwarte grond: e10/m3
Container brandhout:
e400/10 m3

0473 85 54 64

inbegr) 500m van strand
mail
roxane.peeters@telenet.
be
of 0479.45.49.42
Z167
Te huur: Nieuwpoortbad studio,
alle comfort, groot zonnig
terras en garage 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z100

De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof hebben met veel
plezier hun nieuwe petanquebaan in gebruik genomen. Er zijn ook twee nieuwe
elektrische fietsen die gratis ter beschikking staan van de bewoners. “De
petanquebaan en fietsen zijn er gekomen dankzij extra financiële inspanningen
van de hoofdzetel Senior Living Group. Toen ik hier ene halfjaar geleden begon
heb ik gepeild naar de noden van de bewoners. Naast lekker eten en verzorging
kwam animatie sterk naar voren”, legt Dirk Van Troyen uit. “In deze moeilijke
tijden is de petanquebaan een leuke extra om samen te komen en te genieten
van elkaars gezelschap. Het effect is echt spectaculair. De bewoners voelen
zich begrepen en omdat er wordt geluisterd voelen ze zich toch belangrijk in
onze maatschappij.”

Te
huur
te
Deurne:
benedenverdieping 55m2, in
te richten als winkel, magazijn,
bureel, showroom..., afsluitbaar
met automatische rolluiken,
niet als woonst mogelijk,
Jos
Scheurweghstraat
60,
onmiddellijk beschikbaar, 400
euro/mnd tel 0495.23.78.01 Z111
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
Vakantie in Spanje nabij
Murcia vanaf 200 euro/week,
(el+wa+tv+int+zwembad+airco

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

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

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Gezocht: Oppas voor naschoolse
opvang op maandag, dinsdag
en woensdag (totaal 12u) voor
onze 2 kindjes van 6 en 8 jaar
te ‘s-Gravenwezel. Eigen vervoer
noodzakelijk. Goede verloning.
Contact: 0476/47.19.62
H12

Brecht – Vzw Zeevissport lanceert
recreatief kajakken op vaart aan
Brechtse Yacht Club
Sinds kort heeft Brecht er een nieuwe toeristische attractie bij: kajakken op de vaart.
Aan de Brechtse Yacht Club kun je een kajak huren en naar Sint-Lenaarts of Sint-Job
peddelen.
Na twee jaar voorbereiding is Eric De Keuster uit Brecht van de vzw Zeevissport er
klaar voor. Deze hengelclub introduceerde in 2006 het kajakvissen en is daarin sinds
zeven jaar zelfs Europees pionier. “In 2013 zijn we als eerste in Europa gestart met
hengelwedstrijden met de Hobie Kayak. De wedstrijd kreeg aandacht van sportvissers
uit de VS en zelfs Australië. Er nam een vijftigtal vissers aan deel. Onze Brechtse trofee
wordt sindsdien in Europa gebruikt”, bekent De Keuster.
Voortaan kun je dus kajaks huren voor een tochtje op het Kempisch kanaal. “Het
zijn sit-on-top kajaks. Die zijn erg stabiel, hebben een platte romp en je zit er als het
ware op. Er is een ingebouwd zitje met een dubbele peddel per persoon. Er zijn kajaks
voor één en twee personen en zelfs een
kleine uitvoering voor kinderen. Voor
beginners is er een route richting SintLenaarts. Die duurt een tweetal uurtjes.
De meer gevorderden kunnen richting
Sint-Job gaan, goed voor vier à vijf
uurtjes peddelplezier. Kajakken is echter
niet moeilijk, ik leg het graag uit aan wie
er een wil huren”, benadrukt De Keuster.
Kajaks huren kan elk weekend
tussen 10 en 17u, Brechtse
Yacht Club, Vaartdijk 14, info@
igokayaking.be, www.igokayaking.be.

Vellen
van
gevaarlijke
bomen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) H17
Schilderen-behangen, ik doe
schilderwerk tegen betaalde
prijs,
contact
az_mon55@
hotmail.be (particulier)
H18
Zaaien
van
nieuwe
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) H19
Ik zoek werk om te poetsen,
wassen,
strijken
tel
0465.74.74.76 (particulier) H20
Grondwerken met minigraver,
omspitten van tuinen, gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) H21
Ik zoek werk voor tuinman
en schilderen, onderhoud tel
0465.71.30.86 (particulier) H22
EPC / Plaatsbeschrijving
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

blijven bereikbaar, al moeten klanten een eindje omrijden. Mooi is dat de door
de coronacrisis zwaar getroffen Wannes Van de Peer van feestzaal Weilandshof
zijn parking mee ter beschikking stelt van buurman Mark Heyse van Ago’s. De
horecaondernemers tonen zich solidair en helpen elkaar uit de nood.

Werken maken kruispunt
Houtlaan-Turnhoutsebaan
compacter en veiliger
Alsof de coronacrisis nog niet voor ellende genoeg zorgt, zijn de horecazaken
op de Turnhoutsebaan voorbij de banaanbrug nu ook nog eens afgesloten van
Schilde. De herinrichting van het kruispunt met de Houtlaan duurt zeven weken.
De start van de werken was eerst in juni voorzien, maar omdat het Agentschap
Wegen en Verkeer niet kon garanderen dat de nieuwe verkeerslichten al meteen
zouden werken, werden ze over het bouwverlof heen getild. De aannemer is er
deze week aan begonnen en dat heeft zo zijn gevolgen.
Gedurende de hele duur van de werken is de Turnhoutsebaan afgesloten van
de Houtlaan. Op de Houtlaan blijft richting Schilde één rijstrook rechtdoor
beschikbaar. Op de Houtlaan blijft richting Deurne ook steeds één rijstrook
rechtdoor beschikbaar, maar de linksafbeweging naar de Turnhoutsebaan is
niet meer mogelijk. De omleiding via de ’s-Gravenwezelsteenweg.
Fietsers moeten een beetje slalommen, maar voor hen zijn veilige corridors en
oversteken voorzien ter hoogte van de werfzone. Rond het kruispunt liggen nogal
wat horecazaken zoals de onlangs verhuisde Ago’s, Loteling en Weilandshof. Zij

Voor fietsers zal het na werken een stuk veiliger en overzichtelijker zijn om
de Houtlaan en Turnhoutsebaan over te steken. Dit dankzij twee vernieuwde
dubbele fietsoversteekplaatsen die op het vernieuwde fietspad aansluiten. “Het
kruispunt zal compacter en dus veiliger worden”, aldus AWV-woordvoerder Jef
Schoenmaekers.
Daarvoor verdwijnen de bypasses (vrijliggende afslagstrook) voor het
rechtsafslaand verkeer. Verkeer komende van Wijnegem dat van de Houtlaan
de Turnhoutsebaan op wil rijden, zal dat voortaan ook doen via verkeerslichten.
Op de Houtlaan zelf komt er een extra rijstrook voor het verkeer richting
Schilde zodat er straks niet één maar twee rijstroken rechtdoor zijn aan de
verkeerslichten.

Natuurpunt verwerft 74 hectare bos
in Schilde

In weinig gemeenten investeert Natuurpunt zoveel energie en geld als in Schilde. Het
begon eind 2018 met de aankoop van het Gravinnenbos in ‘s-Gravenwezel.
“Door de 37 hectare bos die we nu overnemen, verdubbelt dat waardevolle Gravinnenbos
in oppervlakte”, duidt Maes het belang van de investering. “Bovendien nemen we 22
hectare bos over naast domein De Haar, met private inrit langs de Fortsteenweg. Aan
de overzijde van de Turnhoutsebaan kochten we eind vorig jaar ook al 7,3 hectare van
het Verbrand Bos en Wolvenhos, eveneens in de buurt van de antitankgracht aan de
schans van Schilde. En begin juli konden we 15,8 hectare van de Putse heide, in het
zuiden van de gemeente, ‘op de kop tikken’.”

• herstoffering
• maatwerk

NIEUWE
WEBSITE

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be

Nieuwbouw/renovatie
Nieuwbouw/renovatie
Natuurpunt onderhandelde een jaar lang alvorens de akte voor de 37 hectare bos
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bossen (37 hectare). Een billijke prijs want er waren nog gegadigden. Hetzelfde geldtDomotica
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van uw installatie
Domotica
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voor de 64.000 euro voor het Verbrand Bos, Wolvenbos en de stukken Putse heide (23
hectare) die we overnemen van het Antwerpse OCMW.”

Schepen Olivier Verhulst (Open Vld) heeft zich geëngageerd dat de gemeente Schilde
10% van de aankoopprijs zal betalen. Natuurpunt heeft ook een subsidieaanvraag
ingediend bij de Vlaamse overheid, maar de organisatie gaat ervan uit dat ze het
leeuwendeel zelf zal financieren. Ze zet hiervoor later dit jaar een fondsenwerving op
poten onder leden en sympathisanten.
Opvallend: ondanks de forse investering is Natuurpunt voorlopig niet van plan om de
bossen open te stellen voor het publiek. “Daarvoor zijn deze parels te ontoegankelijk
en het zou ook de rust verstoren van de rijke fauna en flora. We overwegen op
langere termijn wel een wandelpad te creëren naast de voorlopig nog puur privatieve
toegangsweg tot De Haar”, aldus conservators Erik Daems en Paul Reyntiens. “Maar
wie zich bij Natuurpunt Schijnbeemden als vrijwilliger engageert om mee te maaien,
kappen en andere beheerwerken uit te voeren, zal uiteraard wel geregeld in het bos
kunnen. Alle Schildenaren zijn bij deze uitgenodigd”,

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Natuurpunt heeft op twee jaar tijd liefst 74 ongerept bos aangekocht langs de
antitankgracht. “We gaan deze voormalige jachtdomeinen voortaan zelf beheren en
hopen zo onder meer de otter naar Schilde en ’s-Gravenwezel te lokken”, aldus John
Maes, voorzitter Natuurpunt Schijnbeemden.

Zetelbedrijf
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Brecht – Uitleendienst steunt
jeugdbewegingen deze zomer
Deze zomer mogen kampen van jeugdbewegingen doorgaan, mits de
bubbels worden gerespecteerd. Dat vergt onder meer extra materiaal om
dit te kunnen organiseren op een coronaveilige manier. De gemeentelijke
uitleendienst speelt daarop in.
“Door de coronacrisis vallen bijna alle evenementen weg, op enkele interne
evenementen na. Hierdoor komt er capaciteit vrij op de uitleendienst.
We hebben niet stilgezeten en ondersteunen jeugdverenigingen die op
kamp gaan met materiaal zoals tentjes of dranghekken. Zij kunnen dit
gebruiken om hun kampen op een coronaveilige manier te organiseren”,
stelt schepen Daan De Veuster (CD&V), bevoegd voor ondersteuning van
evenementen.
Roeland Ruelens, gemeenteraadslid (CD&V) en voormalig groepsleider
bij de Chiro: “Zodra bekend werd dat de kampen konden doorgaan had
ik meteen door dat de veilige organisatie van zo’n kamp een enorme
uitdaging zou zijn. We hebben veel jeugdverenigingen in Brecht met
veel leden. Bijvoorbeeld bij Chiro Sint-Job zouden er zo’n 300 mensen in
totaal mee op kamp gaan, met al die verschillende bubbels is dat niet
eenvoudig. Met de dranghekken van de gemeente kan de afstand tussen
de bubbels makkelijker gerespecteerd worden. Ik wil nog benadrukken dat
de inspanningen die de leiding en ondersteuning leveren om honderden
kinderen een geweldig kamp te bezorgen zeer bewonderenswaardig zijn.”
Beiden willen ook de parkhappening van Brecht bedanken. Zij stellen hun
grote toiletwagen ter beschikking aan de jeugdverenigingen die op kamp
gaan.

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

Te huur in Antwerpen nieuw
Zuid :
luxe appartement
60m² gemeubeld in Residentie
Scheldezicht
met inkomhal,
living met terras en open
keuken
volledig
uitgerust,
grote slaapkamer en kleine
slaap- of logeer- of werkkamer.
Badkamer met bad en douche.
895/mnd +75 alg kosten.
meeusen.andre@hotmail.
com of 0483.056.764
Z157
Als je computer niet meer wil,
moeilijk gaat doen, traag wordt,
vreemde meldingen geeft, mail
of bel mij en ik kom kijken. Puur
privé niet bedrijfsmatig. Jos Hart
Zoersel 03/385.28.50 joshart@
telenet.be (particulier) Z158

0495 22 38 63

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Wij
makenr
ze voo
u!

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, 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

Kort nieuws uit Brecht
JEUGDDIENST ZET STRIJD IN TEGEN VERVELING DEZE ZOMER: NIEUW
DOE-BOEK VERVANGT DAGACTIVITEITEN JEUGD

Bij heel wat Brechtse kinderen viel deze zomervakantie een DOE-boek in de bus.
Hierin staan heel wat leuke opdrachtjes die de kinderen alleen of met vriendjes
kunnen uitvoeren tijdens deze zomervakantie.
Het Doe-boek is een initiatief van de jeugddienst. Die wil hiermee een alternatief
bieden voor het wegvallen van de dagactiviteiten deze zomer. “Dat is een gevolg
van de coronamaatregelen. Hierdoor ligt de hele zomerwerking overhoop. Ook de
speelpleinwerking is anders georganiseerd, in drie bubbels. In elke deelgemeente
vindt er nu een speelpleinwerking plaats. Busvervoer naar één locatie organiseren
was binnen de opgelegde maatregelen niet mogelijk”, leggen jeugdconsulenten
Wout Justens en Bert Vrints de situatie uit. Nu is er dus ook het DOE-boek. Het
is gericht op kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Het bevat voor elke dag een
doe-opdracht en actieve spelen die de kinderen thuis of in hun omgeving kunnen

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

spelen, alleen of met de broers en zussen of vriendjes. “Uit een online enquête
van het Kinderrechtencommissariaat bleek dat zeven op de tien kinderen zich
tijdens de corona-lockdown hebben verveeld, stress hadden, vaker moe waren
en zich eenzaam voelden. Als gemeente willen we de kinderen voldoende
speelkansen bieden en zo het welbevinden van de kinderen verbeteren”, reageert
jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V) op het initiatief.

DIRK VAN TICHELT BEZOEKT KAMP CHIRO NELTO

Hoog bezoek voor de leden van Chiro Nelto deze zomer op kamp in Bunsbeek,
Glabbeek. Het thema was ‘Olympische Spelen’ en dat inspireerde Bea Van Tichelt,
zus van de Beer van Brecht en lid van de kookploeg, om op visite te komen. Zo
gezegd zo gedaan, want Dirk Van Tichelt nam er ruim de tijd om zijn olympische
medaille te tonen en handtekeningen uit de delen. Van Tichelt was overigens lid
van de Chiro, waarvan zelfs drie jaar als leider van de speelclub en de Aspi’s.

GEBED TOT DE H. RITA. Met vertrouwen kom ik tot u
o H. Rita, die genoemd wordt de “Heilige der onmogelijke 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.
G.K.

Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote firma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE
0477/ 78 57 64

Kort nieuws uit Wommelgem
Te koop: jaccuzi 6pers prof model 203x224 opbouw of inbouw
1lucht en 2whirlpoolpompen
spotprijs 700 tel 036464803
rammelph@hotmail.com
H14
Te huur : appartement 2e verdiep
, C.Neutjensstraat 35 Schoten ,
vrij 1/09 , 1 slaapkamer, prijs 530
euro , tel na 18u 0478 58 18 71 H15
Te
koop:
vouwfiets
zak, als nieuw, 165
tel
0473.18.62.05

met
euro
Z152

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E
SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be

MARC DIERCKX VERLAAT WOMMELGEMSE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van juni was de laatste
met deelname van Marc Dierckx. De
politicus van Gemeentebelangen, eerder
CD&V, was 24 jaar schepen en zit anderhalf
jaar in de oppositie, maar nu neemt hij
afscheid van de Wommelgemse politiek.

BURGEMEESTER WOMMELGEM SPRINGT
HUISARTSEN TE HULP

De Vlaamse Ingenieurskamer, een
leegstaand gebouw dat de gemeente
Wommelgem onlangs verkocht aan
opticien Frits Van Den Bosch, kan op twee dagen worden ingericht als lokale triagepost
om coronatesten af te nemen van inwoners. Burgemeester Frank Gys (N-VA) doet het
voorstel aan de acht drukbezette Wommelgemse huisartsen van zijn gemeente en
inwoners die niet getest raken in de grote triagecentra.

Sint-Job – Speelbabbel heropent in
juli en sluit opnieuw in augustus
De Speelbabbel in Sint-Job vond na de corona-lockdown even een nieuwe
adem, weliswaar in openlucht. De tuin van de pastorie waar de Speelbabbel
een stek heeft, leende zich daar uitstekend toe. Zo konden in juli elke
donderdagvoormiddag kindjes en hun (groot)ouders samen spelen in de natuur
en ervaringen uitwisselen. “Het was hoog tijd dat we opnieuw konden opstarten.
De Speelbabbel in Sint-Job is met 12 tot 15 kindjes per week een van de best
draaiende in de regio. De vraag van de (groot)ouders was groot”, bekende
Annick Versavel die de fakkel van Emelie Eeckelaert heeft overgenomen. De
Speelbabbel kreeg ook 200 euro van het Huis van het Kind. “Hiermee is nieuw
speelgoed aangekocht. We krijgen van de gemeente nog een zandschelp. Ook de
kindjes die normaal naar de Speelbabbel in Overbroek gaan, zijn hier welkom.”
Afwachten of die in september kan heropstarten in de gemeenteschool daar.
Door de uitbraak van de tweede golf van de coronacrisis moest de Speelbabbel
in Sint Job deze maand opnieuw noodgedwongen sluiten.

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
R
Kom langs
onze
MOTOGezocht
voor versterking
van in
ons
team:

showroom
en ontdek
1 PLAATSER VAN
ROLLUIKEN,
ZONons mooie gamma aan
WERINGEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com
Boekenborghpark,
zonnige living
Bredabaan
410, Brasschaat
op en
pleintje
met
Open van ma t/m vrij van,9 zicht
tot 12u
van 13
tot bomen.
17u
Vrij Zaterdag
tussen 1/9
€630/
vanen101/11
tot 15u
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tel

0475/202218

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
1

H26

Te koop, voll. jaargang Arts
Schilde, actieve dame 65+,
Antiques Auctions 2004 + 1nr
niet roker, zoekt attente man
gratis 30 euro, Afr. Masker 20
voor team:
opbouwende,
serieuze
Gezocht voor
versterking van ons
euro, 2 houtsneden J. Cantre
relatie. Reactie per email kleine.
50 euro/st, tel 0477.72.59.11
karekiet@hotmail.be
Z152
PLAATSER VAN
ROLLUIKEN,
ZONWERINGEN
of
03.644.37.26
H25
EN TERRASOVERKAPPINGEN
Te koop: elektr. damesfiets
Te huur smaakvol appt 1ste verd
Batavus, zo goed als nieuw,
Schoten Leonard Gorisplein, 10,
p.o.t.k. tel 0498.800.348 Z153
open kkn , bdkr/douche ,1 slpkr
, living, verlichting aanwezig.
Gezocht werk: schilderen of
Individuele cv op gas , laag
tuinwerk, Engelstalig, 13 euro/uur
verbruik EPC 143,kleine berging,
tel 0496.06.42.21 (particulier) H27
terras Rustige straat vlakbij
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kast, specialiteit
dressings,
maatwerk,
allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z154
Gezocht! Man zoekt werk:
algemene
schilderen
tuinwerken, 13 euro/uur, Eng. tel
0496.064.221 (particulier) Z155

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in
Schoten en omgeving €
125 per vracht. Beperkt
aanbod; tel 0495/237801
voor verdere informatie
en /of bestelling

Te koop propere golfballen, 50 euro voor 100 ballen, tel 03.658.10.88
Z153
Te koop: bungalow 93m2 Wechelderzande 2.800 m2 terrein, zeer
rustig tel 0468.00.48.10 Z154
Man 54j, zoekt vrouw voor ernstige relatie, gelieve enkel serieuze
reacties tel 0488.06.61.21 Z155

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

Te huur: Middelkerke ruime
studio voor 4 personen, 2de
verdiep met lift, Wi-Fi, private fietsberging, zicht op zee
200m over de duinen, gedeeltelijk vrij, tel 0486.35.76.52
of
0485.91.83.16
Z156

Volg ons
op Facebook

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

Brasserie Den Baron heropent
na tijdelijke preventieve
coronasluiting
Den Baron in Sint-Job is terug open. “We hebben een goede week
en op eigen initiatief onze deuren gesloten nadat een klant zelf
was komen melden dat hij positief had getest op corona”, aldus
zaakvoerder Peter Wauters, die alle medewerkers liet testen.
De klant in kwestie was vrijdag komen eten. Het was voor gasten toen
nog niet verplicht om
een mondmasker te
dragen bij het betreden
van de zaak. Ook de
registratieplicht was nog
niet ingevoerd.
“Dinsdag heeft de
persoon in kwestie ons
zelf gemeld dat hij zich
onwel voelde en zich
hierop had laten testen
op corona, met positief
resultaat”, aldus Peter
Wauters, die de populaire
horecazaak twee jaar
geleden opstartte samen
met dochter Sam.
Onder
het

meer
bij
negenkoppig

Als je computer niet meer wil,
moeilijk gaat doen, traag wordt,
vreemde meldingen geeft, mail
of bel mij en ik kom kijken. Puur
privé niet bedrijfsmatig. Jos Hart
Zoersel 03/385.28.50 joshart@
telenet.be (particulier) Z158

personeelsteam ontstond enige ongerustheid, hoewel tot op heden
niemand symptomen vertoont. Het was voor de zaakvoerders, samen met
de bezorgdheid voor hun klanten, aanleiding om alle medewerkers toch
meteen te laten testen. “Ook wijzelf ondergingen een test. Bij Sam viel die
alvast negatief uit en ook alle andere resultaten die al binnen kwamen,
geven voorlopig niet aan dat iemand van het Baron-team besmet is
geraakt.”
Vervolgens namen vader en dochter Wauters na rijp beraad de moeilijk
beslissing om de deuren van Den Baron tijdelijk te sluiten. “Vrijwillig, uit
voorzorg en omdat we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg willen
gaan”, benadrukt Wauters senior. “De klant in kwestie zat nochtans ver
genoeg van alle andere gasten en ons personeel droeg een masker.
Pas nadat iedereen (negatief) getest was, hebben we donderdag terug
opengedaan.”
Intussen is de mooie horecazaak in Sint-Job opnieuw open. De uitbaters
verzekeren dat een bezoek aan Brasserie Den Baron te allen tijde in veilige
omstandigheden verloopt. “We hebben hier zoveel ruimte dat we zelfs nu
buiten 70 mensen comfortabel kunnen bedienen in de alweer verkleinde
bubbels. We ontsmetten alles doorlopend en stellen handgel in grote
hoeveelheden ter beschikking. Ook alle andere opgelegde coronaregels
volgens we tot in de puntjes op”, onderstreept Wauters.
Peter en Sam krijgen op sociale media van klanten veel lof- en
steunbetuigingen voor de aanpak van deze mini-coronacrisis.

@verteren
doet renderen!

21 residenten en bewoners van
wzc Molenheide besmet
met coronavirus
Veertien besmette bewoners en ook zeven zorgmedewerkers
die aangestoken zijn door het coronavirus. Dat is de balans in
woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem nadat alle testresultaten
binnen waren.
“Dit valt al met al reuze mee”, reageert Anthony Cafmeyer van de
beherende Vivalto Home Groep enigszins verrassend op het verdict.
“Na amper één derde van de testresultaten zaten we immers al aan elf
besmette residenten en drie personeelsleden. We hebben voor erger
gevreesd. Er is geen paniek. Onze mensen weten wat ze moeten doen
en alle familieleden zijn ingelicht.”
Het virus heeft Molenheide dus gelukkig niet volledig in zijn greep
gekregen. Anthony Cafmeyer: “We doen er alles aan om het op de
intussen twee ingerichte cohort-afdelingen te houden. Daar werden
de besmette bewoners afgezonderd, maar met veel liefde en in alle
veiligheid voor het personeel verzorgd. Gelukkig heeft 95% van de
positief geteste bewoners geen of nauwelijks symptomen.”
De zeven besmette medewerkers zitten uiteraard thuis in quarantaine.
Volgende week vindt een tweede testsessie plaats bij de bewoners
die eerder negatief testten om eventuele fouten bij de eerste test
recht te zetten. “Als daar
geen verrassingen uitkomen,
hopen we dat binnen een kleine
twee weken iedereen opnieuw
genezen is en dat we op een min
of meer normaal regime kunnen
overschakelen. Burgemeester
Ivo Wynants (N-VA) heeft
zijn hulp aangeboden, maar
voorlopig redden we het wel.
Er mogen natuurlijk geen tien
zorgmedewerkers extra meer
uitvallen”, besluit Cafmeyer.

Ik zoek werk voor tuin,
schilderen,
onderhoud
tel
0466.36.65.57 (particulier) H24
Ik zoek werk voor tuinman
en schilderen, onderhoud tel
0465.71.30.86 (particulier) H22
Goedkoop
verwijderen
van
coniferen,
laurier
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H23

Gratis
opruimen
van
inboedels
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) Z150
Man zoekt werk: tuinwerken,
schilderen, binnen en buiten,
schrijnwerkerij, vloeren enz… tel
0466.41.06.91 (particulier) Z151

TE HUUR MAGAZIJN
Schoten - 150m2 - 785e - alle nutsvoorzieningen

0475 52 94 44

GEEN INSPIRATIE VOOR MOEDERDAG? SCHENK EEN
VAN WINKELCENTRUM SCHOTEN

CADEAUBON

VERKRIJGBAAR BIJ:
MADE 4 YOU,
PAALSTRAAT 56A,
SCHOTEN

GESCHEN
KBON

OPTIEK VAN RANST
MARKT 24, SCHOTEN

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
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Club Koningshof legt
kunstgrasterrein aan

Een graafmachine ging begin augustus flink tekeer op het terrein van Club
Koningshof Schoten. Voorzitter Jeroen Stockbroekx liet begaan en leek zelfs
opgetogen met de vernieling van ‘zijn’ voetbalveld. “Eind september hopen we
hier ons gloednieuwe kunstgrasveld te kunnen inspelen. Een mijlpaal in de bijna
zeventigjarige geschiedenis van ons club”, verklaart Stockbroekx.
De komende weken wordt eerst 2000
kubieke meter grond afgegraven en
afgevoerd. Tijdens het weekend van
26 en 27 september kan het nieuwe
kunstgrasveld ingespeeld worden, als
corona geen roet in het eten gooit.
Dat specialist Scheerlinck Sport
uit Merchtem, die ook het complex
van sportclub Olvac in Edegem en
de hockeyterreinen op de Wilrijkse
Pleinen voorzag van kunstgras, nu
ook in Koningshof is neergestreken,
is niet evident.

“De aanleg van dit kunstgrasveld
kost zowat 400.000 euro. We hebben
onze financiën altijd op orde gehad,
maar zoveel geld zat er niet in de
clubkas”, aldus Stockbroekx. “Met
crowdfunding onder onze eigen
leden en sympathisanten hebben
we ongeveer een derde van het
benodigde geld bijeen gekregen. De
gemeente was gelukkig ook bereid
om een mooie bijdrage te leveren.
Voor de rest van de investering zijn
we een lening aangegaan.”

DE BODE*,
VILLERSLEI 50, SCHOTEN
(*GEEN BANCONTACT EN
GESLOTEN OP ZATERDAG)

“We steunen Club Koningshof met
een toelage van 120.000 euro”, is
schepen van Sport Paul De Swaef
(N-VA) concreet. “Het is een goede
zaak voor de hele buurt. De Pheyp
– zoals het clublokaal bekendstaat –
is de spil van het sociale leven in de
hele wijk Koningshof en zal die rol in
de toekomst nog nadrukkelijker en
beter kunnen spelen.”
Stockbroekx had bij de eerste
spadesteek nog enkele nieuwtjes
in petto. Zo komt er naast het
eeuwig groene terrein van 90 op
55 meter ook een gloednieuwe
lichtinstallatie. De voorziene 160 lux
lichtsterkte, die ledlampen gericht
zullen verspreiden, zullen volstaan
om niet alleen trainingen, maar ook
officiële wedstrijden te organiseren
na zonsondergang. De tribune
Cois Le Bon is tijdelijk ontmanteld,
maar wordt teruggeplaatst. Nieuw
is een opwarmingszone achter
één van de doelen. En een primeur
in de clubgeschiedenis ook het
elektronisch scorebord dat langs de
lijn wordt opgesteld.

Projectgronden, afbraakpanden,
opbrengsteigendommen, etc.
Contacteer ons op
0472/98.33.10
of info@8c8vastgoed.be,

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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
Te huur: SPANJE - Benissa, direct
v. eig. mooie, ruime Spaanse
vakantievilla met 4 slpk / 8 pers.
en 3 badk.,v olledig privé met
zwembad. Zeezicht 700m van
strand.Vanaf 1 augustus. Hele
jaar door beschikbaar.Foto’s op
verzoek.Tel. +0495/52.19.13 Z143
Te koop: Kever 1303 s - 1600cc
april 1973 - Goudkleurig +/- 50.000
km - schuifdak laswerk - moet
getakeld worden. Prijs 2000 €.
Tel.
03
663
00
55
Te huur: Calpé, prachtig app,
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig
terras, zeezicht, TV Vl, Wifi,
zandstrand, vrij vanaf sept, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z148

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

Kort nieuws uit Brecht
NMBS STUURT FACTUUR VAN RUIM 17.000 EURO VOOR ONTRUIMING
VOLKSTUINTJES

Twee maanden na de ontruiming van de Volkstuintjes in de Veldstraat krijgt
oprichter Bernard Somville een gepeperde rekening in de bus. Voor 9 augustus
moet hij 17.292,62 euro betalen. Een bedrag dat hij nooit kan betalen.
Hogesnelheidslijn in Brecht kreeg de NMBS van de rechter in januari gelijk. De
tuintjes moesten weg, maar oprichter Bernard Somville kreeg dat niet tijdig
klaar. Als gevolg daarvan liet de NMBS op 8 juni de Volkstuintjes door een
deurwaarder ontruimen. Twee dagen is er met zo’n zes man gewerkt om de
tuintjes met de grond gelijk te maken. Dat komt neer op een ontruimingskost
van 17.292,62 euro. Hiervoor kreeg Bernard Somville die de Volkstuintjes in 2014
met goede bedoelingen opstartte, op 29 juli een factuur van de deurwaarder in
opdracht van de NMBS. Het bedrag moet voor 9 augustus op de rekening van de
spoorwegmaatschappij staan. “Onmogelijk, zoveel geld heb ik niet en krijg ik nooit

bij elkaar”, reageert Somville vol ongeloof. “Het is een hallucinant hoog bedrag, ik
dacht dat het een paar duizend euro zou kosten, maar toch niet zoveel! Ik heb een
afbetalingsplan aangevraagd, maar weet niet of dat haalbaar zal zijn.”

SPORTCONSULENT LOOPT VAN WZC
NAAR WZC OM TEKENINGEN TE
BEZORGEN

Kristian Vander Mast is niet alleen
sportconsulent, maar ook een triatleet.
Hij liep 30 kilometer door Brecht, SintJob en Sint-Lenaarts om tekeningen
voor woonzorgcentra in te zamelen. Een
weddenschap mondde zo uit in een mooi
doel.

Te koop: elekt. Scootmobiel
in perfecte staat, moet weg
wegens
dubbel
gebruik,
uitzonderlijke lage prijs, 750
euro, tel 03.353.12.58
H28
Gratis betonblokken 39x19x9
en
39x19x19
Laaglandlei
57 Schoten, grote voorraad
Te koop wegens overlijden:
parasol Hartman diam. 2m,

Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

0477/78 57 64

TE HUUR Garagebox
R.W.Van Havrelaan
260 Schoten
e60 Tel. 0475 529 444
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

rundslederen salon 3+1, elek
tafelgrill, tassen – borden,
damesfiets,
gazontrimmer,
tuintafel, 3 bedden 90cm
waarvan 2 eik, veldbed, geen
opkopers, voor details sms uw
e-mailadres naar 0471.108.448
of tel 0475.79.65.12
H6
Ik
zoek
:
Tin,
verzilverd,
munten,
tel
0488.70.68.95

Zilver,
enz…
H7

Bakstenen
18x8x5
2040
stuks 100 euro per pak 1020
stenen. Laaglandlei 57 Schoten

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

Notarisassociatie
Luc DE FERM en
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Verleggen kruispunt
Hoogmolenbrug zorgt één jaar
voor hinder

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

Met het oog op de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug wordt het kruispuint van de
Deurnesteenweg met de Merksemsebaan 200 meter richting Deurne gelegd. De werken,
die zopas van start gingen, zullen een jaar lang grote hinder veroorzaken op de grens van
Deurne, Schoten en Wijnegem.

UIT DE HAND TE KOOP

In het verlengde van de nieuwe Hoogmolenbrug, waarvan de bouw normaal eveneens
rond deze tijd begint, komt een volledig nieuw kruispunt van de Merksemsebaan met de
Deurnesteenweg, die achter het Quick-afhaalrestaurant een nieuwe arm krijgt richting
nieuwe brug.
“Wegenwerken gaan altijd gepaard met hinder. Zeker op een drukke as als de
Merksemsebaan laat zich dat voelen. Dat was de voorbije maanden al te merken tijdens
de voorbereidende nutswerken.”, aldus Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen
en Verkeer.

Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

78-jarige weduwnaar wil latrelatie
aangaan, met slanke vrouw 6578 jaar, ik hou van wandelen,
dansen, kaarten, reizen, tel na
18u 03.651.72.81 H4
Te huur: garagebox, Kalstraat
bellen na 17u 0476.41.96.88 H5

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE
0477/ 78 57 64

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
TE KOOP ZETEL

228cm x B 83 cm x H 100cm
2x poef Kastanjekleur - leder
prima staat
03 644 21 59 - Schoten

Te koop wegens overlijden:
parasol Hartman diam. 2m,
rundslederen salon 3+1, elek
tafelgrill, tassen – borden,
damesfiets,
gazontrimmer,
tuintafel, 3 bedden 90cm
waarvan 2 eik, veldbed, geen
opkopers, voor details sms uw
e-mailadres naar 0471.108.448 of
tel 0475.79.65.12 H6
Ik
zoek
:
Tin,
verzilverd,
munten,
tel
0488.70.68.95

Zilver,
enz…
H7

Te koop: 1 herenfiest Oxford,
1
damesfiets
Gazelle,
1
fietsendrager voor auto Thule,
1.000 euro tel 0476.522.871 H8

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

Vanaf augustus tot aan de jaarwisseling werkt Wegen en Verkeer eerst aan de zuidzijde
van de Merksemsebaan (rijstroken richting Wijnegem). Pas van januari tot juni 2021
komt de noordzijde, de rijstroken richting Deurne, aan de beurt. “Dankzij de gefaseerde
aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan altijd mogelijk, al wordt het wel herleid tot
één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt. Ook de fietser kan
steeds in beide richtingen door via een afgeschermde fietscorridor aan één zijde van de
weg”, kondigt Schoenmaekers aan.
Om het verkeer tijdens de vernieuwingswerken naar één zijde van de Merksemsebaan te
leiden, zijn verharde doorsteken in de middenberm nodig. Die worden in de eerste drie
weken van augustus gemaakt. Tijdens de voorbereidende werken klaagden nogal wat
fietsers over ene moeilijke passage. Dat zou nu beter moeten lopen.
“Tegelijk doen we de nodige aanpassingen aan het noordelijke fietspad, zodat de
fietser hier straks in dubbele richting kan passeren”, kondigt de woordvoerder aan.
“En er komt een extra fietsoversteek ter hoogte van de Industriestraat, zodat fietsers
veilig van en naar het dubbelrichtingsfietspad kunnen oversteken. Op 24 augustus, als
de aanpassingswerken aan de middenberm en het fietspad gereed zijn, leiden we alle
verkeer naar de noordelijke weghelft. De volledige zuidzijde van de Merksemsebaan gaat
dan op de schop.”
De herinrichting van de zuidelijke weghelft alleen duurt ongeveer vijf maanden. Als alles
volgens planning verloopt is deze fase voor het kerstverlof afgerond. Na de jaarwisseling
kan vervolgens gestart worden aan de noordzijde. Het verkeer verschuift dan in beide
richtingen naar de zuidkant en kan over de nieuw aangelegde weg rijden.
Nog eens zes maanden later moet ook deze weghelft klaar zijn en kan het verkeer weer op
de eigen weghelft op twee rijstroken in elke richting en de vernieuwde fietspaden. In de
zomervakantie van 2021 werkt Wegen en Verkeer tenslotte nog verder aan de afwerking
van de middenberm en de kruispunten, maar dat kan zonder veel verkeershinder.
Over ruim een jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan dus
een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf
dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijden zal tot de nieuwe Hoogmolenbrug
klaar is, nog verlopen via het oude kruispunt.

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- 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

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES
KLEINE WATERSTR. 84 - 2970

SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

Wandelzoektocht tvv de 1000km
van Kom op tegen Kanker
Tijdens deze wandelzoektocht van 6,5 km kan u in alle veiligheid en
rust genieten van al het moois dat Oelegem te bieden heeft en zo uw
steentje bijdragen aan het belangrijk wetenschappelijk onderzoek in
de strijd tegen kanker. Een extra voordeel is dat het uw conditie ten
goede komt en je kan er een leuke prijs mee winnen.
Heel leuk om met je kinderen te doen. Het volledige parcours is
rolstoeltoegankelijk. De start en aankomst bevinden zich in de dreef
van het Vrieselhof Oelegem. Je kan deelnemen tem 30 september.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij:
Remise Oelegem - Schildesteenweg 97, Spar, Schildesteenweg 28,
Bij Greet, Oudstrijdersstraat 10 en ‘t Lekker Koeike, Hallebaan 21,
allemaal in Oelegem. Meer info op Facebookpagina Maarten1000km,
maarten1000km@hotmail.com of 0497/37.84.41

Eentje uit
de oude
doos
In het fotoarchief van De
Bode zitten honderden oude
foto’s waarvan we zelf al niet
meer weten wanneer de foto
genomen is of wie of wat er
op de foto’s staat.
Toch zijn we ervan overtuigd
dat menig lezer best nog
wel wat (ondertussen) oude
bekenden op zal herkennen.

Te huur: garage te Schoten,
Cordulaplein
ondergronds
tel
03.658.10.88
Z159
Gezocht: kleine inboedels, lp’s,
postkaarten, juweeltjes, enz… tel
0488.70.68.95 (particulier) Z160

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Goedkoop verwijderen van bomen,
hagen, coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H16

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

DE JUISTE UITSLAG VAN
DE PUZZEL WAS
‘MET DE FRANSE SLAG’

Ideeën welkom voor plaatsing
banken en vuilbakken

HIERBIJ DE WINNAARS:
Van Oevelen Walter, Vuurkruisenlaan, Schoten
Swaelen Jean, Achterstraat, Zoersel
Edwin Lambrechts, Eyndhovensteenweg, Brecht
Van Nuys Y. Louis Mariënlaan, Schilde
Avonts Charles, Venusstraat, Schoten
Gerstmans Hugo, Turnhoutsebaan, Wijnegem
Willemse Theo, Edith Cavellaan, Sint Job
De Blick Yhara, Geuzenveldenstraat, Schoten
Van Den Bosch Gusta, Egelvoortstraat, Schilde
Donckers Chris, Hensellaan, Brecht
Batens Godelieva, Kasteeldreef, Schilde
Floren Marthe, Ploegsdijk, Brecht
Van de Veken Katrien, Turnhoutsebaan, Wijnegem
Vanhoutte Marcella, Heimeulenweg, Zoersel
Maes Tom, Hagenlei, Schoten
Goossens Anita, Jukschot, Zoersel
Calluy Hannelore, Zonnedauwlaan, Schoten
Van de Berckt Walter, Liersebaan, Schilde
Muësen V. Turnhoutsebaan, Wijnegem
Rasquin Jenne, Kuipersstraat, Schoten
Ghysebrechts, Eug. Dierckxlaan, Schilde
Desseyn Liesbet, Steydlinlaan, Sint Job
Smet Nadine, H. Meeusstraat, Wijnegem
Coremans Rudi, De Kleve, Schilde
De Coster Miranda, Leonard Gorisplein, Schoten
Stranger Annie, Beukenlaan, Wijnegem
Glibert Natasija, Brugstraat, Sint Job
Rubens Anne, Schijndallei, Schoten
Heynen Christianne, Korte Kopstraat, Schoten
Bogaerts Frans, Handelslei, Zoersel
Daelemans Roos, Speelhofdreef, Schilde
Van Hofstraeten May, Langebaan, Zoersel
Van den Eynde, Vlinderlei, Schoten
Cuypers Els, Turnhoutsebaan Schilde
Marín Rios Laura, Kruiningenstraat, Schoten
Vandenweghe Ludo, Ganzenweg, Wijnegem
De Backer Chris, Ruitersdreef, Schoten

De winnaars kunnen hun prijs tijdens de
kantooruren komen afhalen bij De Bode, Villerslei
50, 2900 Schoten of bij ’t Stoffenhoekske,
Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem.

Inwoners van Schilde kunnen nu ook plaatsen suggereren waar het bestuur
zitbanken en vuilbakken kan plaatsen. Schilde kreeg vorig jaar, verspreid
over het hele grondgebied, 116 nieuwe zitbanken, 30 picknicktafels en 143
vuilbakken. Veel oud straatmeubilair was erg versleten, klonk het toen bij het
gemeentebestuur. Tegelijk werd het meubilair anders gespreid: niet op alle
plaatsen werden oude banken vervangen, en waar vroeger niets stond, kwam
er nieuw meubilair bij.
In de meerjarenbegroting is geld voorzien voor bijkomend meubilair. Het
bestuur roept nu de inwoners op om nog goede plaatsen te suggereren voor
een extra vuilbak of zitbank. Suggesties worden voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen. Extra straatmeubilair suggereren kan via
www.schilde.be. De suggesties die zijn ingediend via de pop-upwinkel zijn al
opgenomen in die lijst.
Bewoners kunnen ook een zitbank adopteren. Daarbij komt er een boodschap
met de naam van de peter of meter op de bank. De meeste exemplaren zijn al
geadopteerd, maar er zijn nog enkele banken leeg. Meer informatie is eveneens
op de gemeentelijke website te vinden.

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

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, email: theo.marynissen@argenta.
be, tel 0498.389.786
Z36
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche
en bad, app. wc, wifi, digit. Tv,
alle comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur

Corona dwarsboomt 13de zomerwinkel
Brechtse trappistinnen

Voor het eerst in twaalf jaar kunnen de Brechtse trappistinnen dit weekend hun
zomerwinkel in de abdij niet openen. Het eerder gekregen groen licht doofde snel
weer uit door een nieuwe corona-uitbraak. In de abdijwinkel en de webshop is er
wel een ruimer aanbod.
Hadden de zusters op 16 juli van de gemeente nog een ‘go’ gekregen voor een
light-versie van hun jaarlijkse zomerwinkel, dan viel op 1 augustus toch het doek
over de dertiende zomerse editie. “We hadden nochtans 250 liter verse natuurlijk
appelsap klaar staan om de bezoekers met een gratis beker sap een hart onder
de riem te steken, maar het mocht niet zijn”, bekent abdis zuster Katharina.
Er zou ook een snuffelhoek met tweedehands boeken opgesteld worden. “We
inventariseren nu volop de lijst van een paar duizend boeken zodat we die zo snel
mogelijk online kunnen plaatsen. Onze abdijwinkel blijft wel gewoon geopend,
maar daar bieden we de hele maand augustus trappistenkaas van Westmalle en
sixpacks trappistenbieren te koop aan. Ook op de webshop zal er een speciale
actie lopen. Zo hopen we de schade wat te beperken.” De opbrengst van de
zomerwinkel dient namelijk om de abdij te onderhouden.
Op hun Facebookpagina hebben de zusters de annulering van de zomerwinkel
op een originele manier aangekondigd, met gehaakte poppetjes die de zusters
voorstellen. “Ze werden gemaakt door een kennis tijdens de corona-lockdown.
Hiermee gaf ze structuur aan haar dag en wij zijn er erg blij mee.”
www.trapp.be.

De juiste oplossing van onze vakantiepuzzel uit ons
vorig nummer was ‘Opblaaskrokodil’.
We trokken volgende winnaars:
Heirman Marcel, Adrinkhovenlaan, Borsbeek
K L A C H T E N T E N L E I D I N G E K
Festraets
Audry, Lindenlaan, Ranst
T H C A J N E S S O V E J K E E W T A D
Vervaele
Jef,
Eikenlaan, Wommelgem
B L B U D G E T E L A G A R U U T A N N
VerackBMonique,
E K E RBursebekestraat,
S I P S P N E Borsbeek
T H C A R D P O
G N I PInes,
M ADorpsstraat,
C D K S R Pulle
R S E F T O R K V
Adriaenssens
S C H E E R L IJ N C P L G E J G K E L A
Geluykens
Rube, Oelegemsteenweg, Oelegem
L S K M J D P O U A E L E N T S S E E
ObbelsOVAgnes,
Heirbaan, Pulle
E R M A K E N M A K P U I Z P A I
I T
Dister HInge,
Veerstraat,
F E S A A D Viersel
R P A L S S R E I T M N N
F D R L Wommelgemsesteenweg,
I R Z R I K S E E T A Vremde
N E T O
HorionsU Lutgarde,
U U ETurnhoutsebaan,
T A A P E Y I Wijnegem
R L D U O L G J B
BogersI André,
De Bie Marcel, Molenbeekstraat, Wommelgem
Lunders Kristine, Pater Damiaanlaan, Zandhoven
Pandelaers Elisa, Lange Kroonstraat, Boechout
Grumiau Wim, Granvellelaan, Borsbeek
Bakelants Maria, Schoolstraat, Ranst
Geylen Chantal, Acacialaan, Wijnegem
Franckx Danny, Dorpstraat, Emblem
De Bie Herman, Schransken, Oelegem
Van Echelpoel Sofie, Wervehof, Wijnegem
Decoster Micheline, Wenigerstraat, Borsbeek
Geerts, Herentalsebaan, Wommelgem
Kerkhof Willem, Vaartdijk, Wijnegem
Van Hoorick, Berkemei, Zandhoven
Maréchal Veerle, Rerum Novarumlaan, Wijnegem
Prijzen af te halen bij ‘ Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253,
Wijnegem, zondag & maandag gesloten.
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Hof ten Dorpe getroffen door corona
Te huur: op 15 km van de stranden
van de Adriatische kust en 50km
van het Sibillini gebergte vindt
u in Petritoli (Italië, Le MarcheFermo) tussen de olijfbomen
onze rustige B&B Casa Cormar
met achthoekig zwembad, er
zijn nog vrije periodes voor

Dat Wommelgem zo hoog scoort in
de coronastatistieken de jongste
dagen, heeft vooral te maken met
de uitbraak in Hof ten Dorpe. Acht
bewoners van het woonzorgcentrum
bleken er eind juli positief en werden
meteen in quarantaine geplaatst. “We
zijn goed voorbereid, maar vooral:
wat een engagement toont mijn
personeel alweer”, blijft directeur Paul

Stevens opvallend rustig onder de
crisissituatie.
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C e
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

13-06-19 10:02

de zomer en het najaar om in
alle veiligheid te genieten van
deze onbekende streek, alle
info op www.casacormar.com
of via info@casacormar.com en
0032477201877 (Ivo)
Z146
Inboedels: leegmaken + opruimen
van inboedels van kelder tot
zolder. Wij bekijken met u
vrijblijvend wat de mogelijkheden
zijn. Wij ruimen alles op. GSM :
0497.77.99.19 (particulier)
Z144

School ‘t Lommert trots
op eerste
fastfoodmedewerker

UITZONDERLIJK
IN EEN NUMMER
‘‘

25 AUGUSTUS

15 SEPTEMBER

18 AUGUSTUS

5 SEPTEMBER

VERSCHIJNING: de Bode van Schoten verschijnt elke 14 dagen gratis
‘huis aan huis’ in alle wijken van Schoten, Schilde, ‘s-Gravenwezel,
Overbroek, Brecht, Rommersheide, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Antonius,
Zoersel en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.
Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Borsbeek, Ranst,
Pulle, Broechem, Pulderbos, Emblem, Zandhoven,
Vremde, Massenhoven, Boechout, Viersel.

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

Te Huur: appartement 90m² ,2
slaapkamers en garagebox. lift,
Living op tegels, open keuken,
koelkast, keramische kookplaat,
vaatwasser. 2 Slaapkamers 1 met
terras. Badkamer met verlaagd
ligbad, dubbele lavabo design
badkamermeubel, toilet. Berging
voor
wasmach.droogkast.
Churchilllaan 150/2 Schoten
; Huurprijs 775euro + 75euro
(gem. kost) 0475 273.773 H1
Te huur: grote garagebox
42m2, Kalstraat Schoten bellen
na 17u 0476.41.96.88
H2
Te koop materiaal in garagebox:
boren, aanhangwagen, fiets,
elpees en nog veel meer, eerst
is eerst tel 0474.37.30.40 H3

Ook de eerste lichting ‘medewerkers fastfood’ ontvingen in juni hun diploma. Jaisy
Verheyen (21) uit Zoersel, leerling van ’t Lommert, kan niet alleen perfect een Giant
bereiden en serveren, maar is bovendien trots op haar job en gegroeid als mens.
Plaatselijk Quick-manager Lars De Smet beloonde haar met een vast contract.
’t Lommert in Schoten is één van de vijftien scholen in het buitengewoon
secundair onderwijs die twee jaar geleden ingingen op het aanbod van toenmalig
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en Horeca Forma, de vormingsorganisatie
van en voor de Horecasector, om te starten met de nieuwe richting ‘medewerker
fastfood’. Die verloopt volgens de formule van duaal leren, waarbij jongeren hun
leertijd verdelen over de school en de werkplek.
“Bij ons zijn er twee leerlingen aan begonnen. Eén is onderweg afgehaakt. Maar
Jaisy, die in Quick Schilde aan de slag kon, heeft knap doorgezet”, aldus haar
trajectbegeleider op ‘t
Lommert Peter Haesendonckx.
“Twee dagen in de week kwam
ze bij ons naar school. De drie
andere dagen draaide Jaisy
mee in het team van Lars De
Smet en daarvoor kreeg ze
een loon dat in de laatste
integratiefase opliep tot 580
euro. Ze begon met een zekere
leerachterstand en weinig
zelfvertrouwen aan dit traject,
maar we hebben haar snel zien
groeien en openbloeien.”
“Als deze na twintig minuten
nog niet verkocht is, moet hij
onherroepelijk in de vuilbak. De Quick-regels zijn streng, maar ik ken ze allemaal uit
het hoofd, net als de extra voorzorgen sinds corona”, verzekert Jaisy, die nu en dan
zelf wel een Giant lust. “Geen grote vakantie voor mij. Morgenvroeg sta ik hier terug,
maar dan als vaste medewerker. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Integendeel. Ik
heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokken.”
Peter Haesendonckx van BUSO-school ’t Lommert vindt het fastfood-experiment
geslaagd en hoopt straks ook KFC in Wijnegem te kunnen overtuigen om één van zijn
leerlingen onder haar hoede te nemen. Ook bij Horeca Forma, dat de stageplaatsen
screent, evalueert men de eerste twee jaar van deze nieuwe richting duaal leren in
het BUSO-onderwijs positief.
“Sinds de opstart in 2018 hebben we zo al 82 jongeren begeleid. Het is een goede
zaak dat volgend schooljaar intussen vijfendertig scholen de opleiding medewerker
fastfood zullen aanbieden. En de horeca bevestigt weer eens een inclusieve en diverse
sector te zijn.”
Info en inschrijven in ’t Lommert, Botermelkbaan 75 2900 Schoten 03/658.65.56 mail@lommert.be

Wij zoeken :

ARBEIDER VOOR
MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK
Wat kan u van ons verwachten.
• Een flexibele job met veel afwisseling
• Een aangename werksfeer in een familiebedrijf
• Arbeidskledij en de nodige PBM’s
• Goede verloning en maaltijdcheques
• Alles wordt u aangeleerd door onze ervaren collega’s
Wat wordt er van u verwacht.
• Dat je op tijd komt
• Dat je gemotiveerd bent en niet bang bent om
je vuil te maken
• Dat je geen fysieke klachten hebt
• Beschikt over rijbewijs B
• Onmiddellijk beschikbaar
C.V. sturen naar :
Telefonisch contact :

delo@boringen.be
0475/59 42 72

Voorkempen – ANPR-camera’s
zorgen voor begrotingsoverschot
De ANPR-camera’s kosten politiezone Voorkempen veel minder dan geraamd, ze
missen ook hun effect niet. Er wordt namelijk veel minder snel gereden dankzij
trajectcontroles. Dit zijn enkele vaststellingen op de politieraad woensdagavond.
Terwijl politiezone Voorkempen op haar begroting van 2019 16 miljoen uitgaven
had geraamd, is er 6% minder gespendeerd. Concreet gaat het om 858.000
euro. “Het forse overschot is te verklaren door het feit dat er bij het opstellen
van de begroting nog geen duidelijkheid was over de ijkingen van de ANPR-sites
met trajectcontrole, om deze te integreren in het federale cameranetwerk.
Veiligheidshalve werd in de begroting 2019 rekening gehouden met een volledige
herijking. Dat is ook zo voor 2020.Hopelijk is er voor de begroting 2021 wel meer
duidelijkheid hierover”, stelt korpschef Geert Smet.
Er bestaat ook een ANPR-reservefonds. “Daarin wordt al een aantal jaar voorzien
voor de realisatie en uitbouw van trajectcontroles op het grondgebied en de
instandhouding en vervanging. In 2018 was daarvoor 6.600 euro uitgetrokken,
in 2019 was er 149.000 euro begroot, waarvan 5.000 euro besteed. Voor 2020 is
er 155.000 euro ingeschreven. Elke twee jaar moeten de camera’s herijkt worden
om rechtsgeldige vaststellingen te kunnen maken”, legt Smet uit.
Geen overbodige luxe, want de trajectcontroles hebben effect. Van de meer dan
34 miljoen onbemande controles op voertuigen, reed amper 0,2% te snel. Bij de
bemande controles, waarbij 213.343 voertuigen zijn gecontroleerd, bleek 8,7%
de gaspedaal te diep in te duwen. Dit komt tegelijkertijd de verkeersveiligheid
ten goede. De afgelopen drie jaar blijft het aantal verkeersongevallen nagenoeg
status quo.

Te koop: mini eco scooter,
nieuw opvouwbaar, 500 euro =
miskoop tel 0478.90.21.94 H11
Gezocht: Oppas voor naschoolse
opvang op maandag, dinsdag
en woensdag (totaal 12u) voor
onze 2 kindjes van 6 en 8 jaar
te ‘s-Gravenwezel. Eigen vervoer
noodzakelijk. Goede verloning.
Contact: 0476/47.19.62
H12
Zoek naam + adres van
klassevolle 37j vrouw, 1,72m,
slank,
halflang
donker
haar,
zaalverantwoordelijke

restaurant (welk?), heeft 8j witte
maltezer Ciske, haar 18j dochter
Romy doet vrijwilligerswerk in
wzc. Contact verbroken door
lockdown, wil haar brief sturen
en uitnodigen voor etentje.
herman.verbeke61@gmail.
com - 0479/777934. Thx H13
Te koop: jaccuzi 6pers prof model
203x224 opbouw of inbouw
1lucht en 2whirlpoolpompen
spotprijs 700 tel 036464803
rammelph@hotmail.com
H14
Te huur : appartement 2e
verdiep
,
C.Neutjensstraat
35 Schoten , vrij 1/09 , 1
slaapkamer, prijs 530 euro ,
tel na 18u 0478 58 18 71 H15

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
Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

binnen
en
0486.76.68.47
Z95

Ik zoek werk als bejaardenzorg,
thuiszorg,
schoonmaken,
ik
heb
ervaring
tel
0465.97.95.19
Ela
Z107
Problemen in middelbaar of
hoger onderwijs met Frans
en Engels? Achterstand door
Corona? Bekwame leraar helpt,
leerstof opfrissen, begeleiding
vakantietaak en herexamen
, gsm 0475.79.65.12
Z126
Te
gsm

koop:
scootmobiels
0495.53.26.89
Z128

De Poolse schilder biedt zijn
diensten aan voor binnen en
buitenwerk, tel 0493.61.99.33 of
0465.752.777 (particulier) Z137
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z141
Ik zoekt werk: schilderwerken,
tuinwerken, helpen op de
boerderij, laat me iets weten tel
0465.74.05.91 ( particulier) Z147
Dame
zoekt
werk
als
poetsvrouw, ook strijken, werk
heel netjes, heb goed ervaring,
spreek Engels en Frans, enkel

Wij zijn op zoek naar een

CONCIËRGE en POETSHULP
voor een domein met drie bestaande gebouwen
met villa-appartementen in de regio Schoten.
(totaal ongeveer 50 appartementen)
Dit ter opvolging van de huidige ploeg (pensioen).
De voorkeur gaat uit naar een koppel waarbij de ene persoon het dagelijkse onderhoud zou
uitvoeren in de gemeenschappelijke delen (poetsen van gangen, trappen, entrees, etc...) liefst
onder deeltijds regime.
De partner zou instaan voor de conciërgediensten die we als volgt zouden kunnen samenvatten
zonder beperkingen :
• Kleine karweien (loodgieterij, elektriciteit, ....) uitvoeren bij (kleinere) defecten of als bewarende maatregel
• wekelijks maaien van het gazon : feeling voor tuinzaken in overleg met de hovenier die het onderhoud van
de perken uitvoert
• Behandelen van de huisvuilcontainers en papier met gebruik van een tractor
• Controle op en eventueel assistentie van leveranciers die werken uitvoeren in de gemeenschappelijke delen
• Algemeen toezicht op de goede gang van zaken, assertief en zeer communicatief ingesteld met
zin voor initiatief, controle op veiligheid, etc...
• Rapportage aan en samenwerking met de syndicus

Algemene info :
• ervaring is zeker een pluspunt
• geen 9-5 job ! wel full time / de conciërge werkt in 6-dagen stelsel met woensdagmiddag vrij doch zaterdagochtend
beschikbaar
• het goed invullen van deze job vereist een zeer goede samenwerking en coördinatie tussen beide
verantwoordelijke jobs
• na een overgangsperiode wordt een afzonderlijke woning voor inwoning ter beschikking gesteld en die zich ook op het
domein bevindt met de gebruikelijke voordelen alle aard (verwarming, nuts, telefoon, etc ...)
• loonvoorwaarden zijn bespreekbaar afhankelijk van ervaring en inzet
• start van de opdracht +/- februari/maart

Bij interesse stuurt U Uw sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae
naar de syndicus van het domein, PCB Consult op Noordersingel 11 in 2140 Borgerhout
via post of via email op adres pcbconsult@uwbeheer.be
serieuze aanbiedingen
tel
0488.83.59.96

a.u.b.
Z149

Schilderen-behangen, ik doe
schilderwerk tegen betaalde
prijs,
contact
az_mon55@
hotmail.be (particulier)
H18
Zaaien
van
nieuwe
gazons, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H19

Ik zoek werk om te poetsen,
wassen,
strijken
tel
0465.74.74.76 (particulier) H20

Grondwerken
met
minigraver,
omspitten
van
tuinen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) H21

@verteren
doet renderen!

Kort nieuws uit Sint-Job
SINT-JOBSE FIETSERS NEMEN AFSCHEID VAN AMBER (15) DIE STRIJD TEGEN KANKER
VERLIEST
MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

BOERIN

is op zoek
naar een man
sms FEMKE naar 7722
(2 euro verz/sms)

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

Amper een week nadat Peter de Koning (52) en buurjongen Elias De Ridder (9) uit SintJob fietsten voor Kinderen Kankervrij (Kika) is de vijftienjarige Amber aan kanker
overleden. Zij is de dochter van een collega van Peter bij de Nederlandse Defensie en
was de aanleiding voor de fietstocht van 1.000 kilometer. Elke drie dagen sterven er
kinderen aan de ziekte, de overlevingskans is 75%. Dit moet beter”, stelde Peter de
Koning toen hij de tocht ondernam. De tocht heeft zo’n 7.000 euro opgebracht voor
internationaal onderzoek naar kinderkanker. Voor Amber kon jammer genoeg geen
remedie meer baten. “Hopelijk vindt ze eindelijk de rust die haar zo toekomt”, reageert
papa Joeri De Ridder wiens gezin erg meeleeft. Amber kreeg de diagnose in 2013 en
was tot driemaal toe genezen verklaard.

NIEUWE CARWASH VOOR WINKELWAGENTJES: “IN DRIE SECONDEN WORDT DE HELE
WINKELKAR ONTSMET”

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

Klanten van AD Delhaize in Sint-Job kunnen in Belgische primeur hun winkelkar door
een ontsmettende wasstraat loodsen.
Zaakvoerder Eric Fransen van AD Delhaize was meteen te vinden voor deze wasstraat.
“Voordien stond hier een tafel met ontsmettingsproduct. Slechts de helft van de
klanten maakte er gebruik van. Nochtans blijft de hygiëne belangrijk, zelfs na de
coronacrisis. De wasstraat blijft hier permanent staan. Zo ben ik klaar voor een
eventuele tweede golf”, stelt hij tevreden vast. De 8.000 klanten die er wekelijks over
de vloer komen, kunnen dus gerust zijn. “Ik vind het geweldig. Het geeft me een veilig
gevoel. Ik kom speciaal hiervoor hier winkelen”, reageert Diane De Vos (62) uit SintJob.

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

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

0477/78 57 64

ONDERHOUD, SNOEIEN, VERTICUTEREN, ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
03 322 56 37 - 0479 282 605

AANNEMER ZOEKT
opbrengsteigendommen,
renovatie- en
afbraakpanden,
bouwgronden,
projectgronden,
oude woningen...

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Te koop: mini eco scooter, nieuw
opvouwbaar, 500 euro = miskoop tel 0478.90.21.94
H11
Zoek naam + adres van klassevolle 37j vrouw, 1,72m, slank,
halflang donker haar, zaalverantwoordelijke restaurant (welk?),
heeft 8j witte maltezer Ciske, haar
18j dochter Romy doet vrijwilligerswerk in wzc. Contact verbroken door lockdown, wil haar brief
sturen en uitnodigen voor etentje.
herman.verbeke61@gmail.
com - 0479/777934. Thx H13

Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Maarten Jozef Damiaan De Veuster countert Amerikaans collega-parlementslid
Een staats- of liever gemeenschapszaak
wil Vlaams Parlementslid Maarten De
Veuster (N-VA) er voorlopig niet van
maken. “Maar ik ben verbijsterd om te
lezen dat iemand pater Damiaan uit het
Capitool wil verbannen. Mijn telefoon en
computer zitten vol met verontwaardigde
berichten van Hawaïaanse contacten die
beklemtonen dat zij nog steeds pal achter
de keuze staan van Damiaan als één van hun
twee vertegenwoordigers in die iconische
beeldengalerij”, aldus de Schotense De
Veuster, familie van de heiligverklaarde
melaatsenbeschermer.
Het progressieve parlementslid Alexandria
Ocasio-Cortez vindt dat er te veel blanke
mannen staan in de rij met beelden van
belangrijke figuren uit elk van de vijftig
Amerikaanse staten.
“Ach. Ik kan haar ergens wel volgen. Er staan
zeker figuren tussen waarover je vandaag
stevig zou kunnen discussiëren of die wel thuis horen in die rij van helden.
Maar om er nu net ‘Father Damien’ uit te kiezen; daarmee etaleert deze
dame toch vooral een verontrustend gebrek aan historische kennis”,
aldus Maarten De Veuster.
“Ik weet niet of het boek ooit in het Engels vertaald werd, maar anders
stuur ik Damiaans biografie, die Hilde Eynikel in 1997 schreef, met plezier

en op eigen kosten naar New York, waar OcasioCortez woont. Het boek dat John Farrow, vader
van actrice Mia Farrow, al in 1937 schreef over
de uit Tremelo uitgeweken priester, kan ze
zelf wel uit de bibliotheek halen”, klinkt het in
Schoten na een lange dag die ook vandaag
weer beheerst werd door corona. Maar wanneer
zijn ‘heilige grootoom’ wordt aangevallen, wil
Maarten Jozef Damiaan De Veuster graag nog
een extra spurtje trekken.
“Die extra voornamen verzin ik niet”, toont
de burgemeester zijn identiteitskaart. “Die
dragen wij als leden van de familie allemaal
met trots en uit eerbied voor wat Damiaan
allemaal gedaan heeft: leven, lijden en sterven
voor een verstoten groep mensen. Hij is een
inspiratiebron geweest voor Gandhi, Moeder
Teresa en ontelbare andere weldoeners. Oudpresident Barack Obama citeerde hem graag
en natuurlijk is ook mijn eigen waardering voor
pater Damiaan groot.”
Tuinman met ervaring zoekt werk,
tel 0489.09.65.46 (particulier) Z129
Te koop: droog brandhout, eik en
beuk, container 10m3, 595 euro
, tel 03.385.14.43 na 17u Z104

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

DOKTERS

MEDISCHE HULP

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

GEBIT GEBROKEN?

- Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
ook ‘s avonds en weekend

ELK WEEKEND

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Tip Top Voeten
Pedicure - Manicure

APOTHEKERS

0478/911.343

evi@tiptopvoeten.be

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

Komt aan huis

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Minister laat half miljoen euro
neerdalen uit de hemel

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

Markt 13 – 2900 SCHOTEN
info@dellafaille.be
www.dellafaille.be

FSMA: 012078 A-B
BTW: BE 0426.142.675
RPR Antwerpen

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM
De daken van de Schotense Sint-Cordulakerk kunnen in 2021 hersteld
en gerestaureerd worden. Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA),
bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van 546.783,95 euro toe.
Het totale kostenplaatje voor de Sint-Cordulakerk loopt hiermee op tot bijna
twee miljoen euro.

AL-ANON

Groep (Kiel)
hulp aan familie
en vrienden van
drankzuchtigen
TEL: 03 289 75 32

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

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

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

