


IN DIT NUMMER

Extreem laag water op Albert kanaal

Nog lang hinder op Botermelkbaan

Hondenloopzone voor Schilde

Kunst in Sint-Job

Na negentig jaar verdwijnt 
juwelier Cavens uit Paalstraat             

Corona heeft er niks mee te maken, maar Patrick Cavens en Kathleen 
Verheyen sluiten hun bekende juwelierszaak in de Schotense Paalstraat. 
“We willen onze ouders wat vaker opzoeken en genieten van het gewone 
leven”, aldus het echtpaar. Omdat de dochters andere beroepswegen 
uitgaan, komt zo een eind aan vier generaties beoefenaars van het 
juweliersambacht in dezelfde familie.

Patrick Cavens (60) toont het originele uittreksel uit het handelsregister 
van 1930. “Mijn betovergrootvader Edmond De Belder baatte toen samen 
met zijn vrouw een café uit. Als de klanten weg waren, trok hij zich boven 
terug om zich te wijden aan z’n grote liefde: het vervaardigen van sieraden 
en herstellen van uurwerken. Dat werd met de tijd zijn hoofdbezigheid 
en de eerste winkel ging open aan de Paalstraat 104”, vertelt de huidige 
zaakvoerder.

“Mijn vader Edmond was de eerste om de huidige winkel aan de Paalstraat 
62 in gebruik te nemen, aanvankelijk met van die gele gevelstenen. 
Kathleen en ik hebben de juwelierszaak in 1987 overgenomen.”

Zoals haast elke juwelier, kregen ook Patrick en Kathleen wel eens 
ongewenst bezoek. In 1988 gristen overvallers enkele juwelen mee. Het was 
het sein voor extra beveiligingsmaatregelen. En in 2012 toverde een onguur 
type plots een rode bijl tevoorschijn uit een gitaarkoffer, waarmee hij 
zonder succes zijn slag probeerde te slaan door op de vitrine in te hakken. 
In beide gevallen kwam het niet tot een confrontatie met de daders.

Omdat de beide dochters minder interesse toonden in precies lopende 
horloges en fonkelende steentjes, komt er een einde aan een bijna 
honderdjarige familietraditie. “Een beetje jammer natuurlijk, maar het is 
niet anders”, berust Patrick. “De winkel en ook de bovenliggende woning, 
waar we zelf lang en graag gewoond hebben, komen te huur. Hopelijk waagt 
een nieuwe juwelier zijn kans. Schoten heeft plaats voor twee vakmannen.”
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Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

  
 SCHILDE                                         € 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. Zuid-
gerichte tuin.   

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       

  SCHOTEN                                       € 280 000

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

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.

 UC2293132 - EPC 324 kWh/m²  
Wg Vg Gvv Gvkr

UC 1691037 - EPC 578 kWh/m² 
Vg Wp Gvkr 

 SCHOTEN                                              € 1295                

Luxe appartement in domein Iepenburg. Indeling: 
hall op grote tegels, apart toilet, berging, living met 
aanpalend terras, half open keuken, hoofdslaapkamer 
met badkamer, 2e slaapkamer met eigen 
douchekamer. Diverse: CV op gas, lift, versterkte 
toegangsdeur, airco, videofoon, auto staanplaats 
inbegrepen, kelder.  

UC 977680 - EPC 88kWh/m²  
Wg Vg Gvv Gvkr

TE HUUR

Honden bekaf na eerste verkenning 
loopzone in Schilde          

Voor de honden van Schilde en hun baasjes ging in volle coronacrisis stilletjes een 
droom in vervulling. Op de hoek van de Moerhoflaan en Dennenlaan ligt nu wellicht de 
grootste en alleszins fraaist afgewerkte hondenspeeltuin van de regio.

Gemeenteraadslid Micheline Duysens (N-VA) straalt wanneer ze haar eigen Flappy 
loslaat achter het kastanjehouten toegangspoortje. 
Micheline heeft even geduld moeten oefenen, maar is blij dat burgemeester Dirk 
Bauwens (N-VA) en de rest van het schepencollege haar toch gevolgd zijn. “Hier zouden 
oorspronkelijk sociale woningen komen. Zolang die plannen niet concreet zijn, is dit de 
ideale invulling. Ik denk dat één op drie gezinnen in Schilde een hond heeft”, zegt het 
gemeenteraadslid, die eerder ook al een hondenfeestdag organiseerde in ‘t Parkske. 
Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) beaamt. “De inrichting kostte maar 17.500 euro. We 
hopen na deze primeur nog een aantal van zulke hondenloopzones te kunnen inrichten 
verspreid over de gemeente. De baasjes moeten er wel rekening mee houden dat we 
voortaan strenger gaan controleren op de aanlijning van hun dieren op straat en 
andere openbare plaatsen. Dat is verplicht.”

POES VERLOREN !!!!   LUCIE

OP ZONDAG 16 AUGUSTUS,
Regio Neerhoeve, Schoten

zwart met witte hals en witte pootjes
Tel. 03 658 37 85

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te koop: slaapkamer, diep-
vries, Liebherr, eetbestek, eet-
servies tel 0486.29.83.61  I1

Gevraagd: tuinhulp + al-
lerlei klusjes, handig, ge-
pensioneerd, omg Scho-
ten-Donk tel 0476.754.998  I2

Te Koop: 2 gaskachels Nestor 
Martin 100 euro /stuk, Trap-
lift Thyssen Krupp in prima 
staat bj 2016 .H 4.00m+70cm 
1500 euro ,zwarte wandkast 
+ovale tafel en 6stoelen.100 
euro Tel.0472 21 35 54  I4





Brecht – Afnamepunt corona 
opnieuw actief op 

parking Ambachtslaan         
Brecht telt 10 besmettingen met het Covid-19-virtus, maar dat is een 
stijging. Hoewel deze steeds minder groot wordt, blijft het testpunt van de 
gemeente open. Dat staat op de parking naast de brandweerkazerne in de 
Ambachtslaan. 

In dat afnamepunt kunnen inwoners uit Brecht en Wuustwezel zich laten 
testen op het coronavirus. Let wel, dit kan enkel na afspraak bij de huisarts 
en tussen 13 en 15u. 

Het testpunt is een soort drive-in. Je rijdt met de wagen de parking op 
en  medewerkers van thuisverpleging Van Gils komen naar je toe met een 
neuswisser. Iedereen blijft gewoon in de wagen zitten. Voor wie geen auto 
heeft, kan er samen met de huisarts een oplossing gezocht worden. Je kan 

daarna thuis op de resultaten wachten. Deze worden dan met je huisarts 
besproken. Bij een positieve test, kun je je verwachten aan een telefoon van 
een contacttracer van de federale overheid.

 

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

Herenfiets merk L’Avenir 
in zeer goede staat, 21 
versnellingen Shimano, 
Ledverlichting vooraan. Prijs : 
120 euro. Gsm 0473 210 236  I6

Te huur: 2 gemeub mod studio’s, 
naast Palfijnz  Merksem, gr en 
kl, 630 euro , 650 euro/mnd 
water inb tel 0495.21.40.41  I7

Gezocht: lieve dame voor de 
opvang van onze 2 kinderen. 
Afhalen aan school/crèche 
en koken of andere lichte 
huishoudelijke taken. Interesse? 
stuur of bel: 0499/28.01.43. 
Regio: Schoten/Wommelgem  I8

Te koop: Honda CB 500 
s, bwj 2002, goede staat, 
tel 0486.73.29.75  I9

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte 0487.715.534  I13

Te koop: nestje Engelse 
Bulldogs te bevragen op 
014.71.50.96 Bij Anita, 
Zoerleberg 42, 2260 Westerlo





SSPPEECCIIAALLIISSTT  IINN  LLAAMMEELLLLEENNDDAAKKEENN          ..

Te warm tijdens laatste hittegolf? Stel zonwering niet langer uit!
Nu Gratis montage voor najaars-plaatsingen.

www. 
ik zoek 

zonwering
.be

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN
vliegenramen met SelfClose

SSCCRREEEENNSS           .

hou uw woning leefbaar        .   
RROOLLLLUUIIKKEENN

solar rolluiken

Meeussen Montage 
Smederijstraat 24/4 - Schoten  
(industrie Kloosterveld StJob)

Toonzaal ma-vrij 9-16u30  
zat 10-12u

m-montage.be
03 313 05 92

grote indoor én outdoor showroom met 
Renson terrasoverkappingen

Onze bedrijfsmoto: 
leveren van de beste 
kwaliteitsproducten met 
hoge duurzaamheid, 
gebruiksgemak en het 
mooiste esthetisch 
resultaat aan uw woning

WWeellkkoomm!!

Te koop: slaapkamer, diep-
vries, Liebherr, eetbestek, eet-
servies tel 0486.29.83.61  I1

Gevraagd: tuinhulp + al-
lerlei klusjes, handig, ge-
pensioneerd, omg Scho-
ten-Donk tel 0476.754.998  I2

Te koop: microgolfoven met gril, 
droogzwierder, alles als nieuw, 
p. o.t.k. tel 0476.75.49.98  I3

Te Koop: 2 gaskachels Nestor 
Martin 100 euro /stuk, Trap-
lift Thyssen Krupp in prima 
staat bj 2016 .H 4.00m+70cm 
1500 euro ,zwarte wandkast 
+ovale tafel en 6stoelen.100 
euro Tel.0472 21 35 54  I4

Schilde solidair met door brand 
getroffen ‘burgemeester 

van Schildestrand’      
Schilde toont zich solidair met Louis Percy (63) en zijn vrouw Pascale, die zopas  
hun bungalow op Schildestrand in vlammen zagen opgaan. “Ongelofelijk welke 
medewerking we ondervinden bij dorpsgenoten en handelaars”, aldus Ann Verelst, 
Tania Van Bergen en Sigrid Stroobants.

Concreet worden in de winkels van Schilde en ’s-Gravenwezel collectebussen gezet 
waarin klanten een bijdrage kunnen stoppen. “Zo’n bijdrage kunnen mensen ook 
overschrijven op het rekeningnummer van Louis, dat we van hem en de burgemeester 
mogen meedelen voor giften. Zo komt het zeker bij hem terecht. Dat geldt uiteraard 

ook voor alles wat wij inzamelen. Zo geven 
heel wat winkeliers geschenkbonnen die 
Louis en zijn vrouw mogen inruilen. Ze 
kunnen heel wat spullen gebruiken want 
hun hele inboedel is vernield.”

Intussen volgt ook de echte 
burgemeester van Schilde hoe het de 
‘burgemeester van Schildestrand’ en 
zijn echtgenote vergaat. “We hebben 
hen een crisiswoning aangeboden, maar 
ze wilden koste wat kost daar in de wijk 
blijven. Ze konden voorlopig intrekken 
bij familieleden”, vertelt Dirk Bauwens 
(N-VA). “Hun bungalow is onbewoonbaar 
verklaard, maar goed nieuws is dat 
er geen giftige asbeststoffen zijn 
vrijgekomen. Dan hadden we mogelijk 
de hele omgeving tijdelijk moeten 
evacueren. Louis en zijn vrouw worden 
intussen bijgestaan door mensen van 
ons OCMW. We staan mee paraat om hen 
hierdoor te helpen.”
• 

Contact solidariteitsactie brand Schildestrand fam.pronker@skynet.be –
Rekeningnummer giften  BE48 0010 8825 5427

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64





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  

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Leen en Toon zijn allebei afkomstig uit 
Schoten en zouden daar ook huwen 
in het gemeentehuis en in de kerk 
O.L.V. Koningin op 6 juni Maar omdat 
een feest geven onmogelijk was is 
dit huwelijk   uitgesteld tot een latere 
datum.
Op 13 juli vertrokken Leen en Toon 
met de fiets vanuit Schoten via de 

kathedraal van Antwerpen (waar 
ze hun eerste stempel ontvingen) 
richting Santiago de Compostella. 
Wat normaal hun huwelijksreis moest 
zijn, was nu ook zeker niet evident 
vanwege de coronacrisis. 
Maar de pelgrimstocht ging toch 
door en ze zijn dan ook in Santiago 
aangekomen op maandag 3 

Niet kunnen trouwen? 
Dan maar naar Santiago de Compostella

augustus 2020, exact drie weken 
na hun vertrek en met 2273 km 
in de benen. In het begin hebben 
ze  een paar dagen regen en later 
temperaturen van bijna 40°C, samen 
met een aantal felle beklimmingen 
getrotseerd om hun doel te bereiken. 
Na een geslaagde tocht zijn ze terug 
onderweg naar Schoten waar ze in de 
nabije toekomst samen gaan wonen.
Familie, vrienden en bekenden zijn 
uiteraard heel fier op hen door deze 
fantastische prestatie en leven ook 
met hen mee vanwege hun uitgesteld 
huwelijk. Daarom kan deze tocht als 
een lichtpuntje gezien worden  in deze 
toch al heel donkere coronatijd....

Verkoop van kledingstoffen,
decostoffen, katoentjes,
fournituren en wol, rails en
vouwgordijnsystemen,
gordijnstoffen, kussens, enz...

STOCKVERKOOP

AANSPOTPR���EN

VRIJ 28 AUGUSTUS
ZA 29 AUGUSTUS

van 9u00 t.e.m. 17u00

Verkoop van ovens,

vaatwassers, koelkasten,

elektrische toestellen, kranen, ...

Kalmthoutsesteenweg 193A
Magazijn 4

2990 Wuustwezel

www.augustijnskeukens.be

www.p10tje.be

Kalmthoutsesteenweg 193
2990 Wuustwezel

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN  / 03 658 47 20
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Elke woensdagavond steak aan € 16,90
Elke donderdagavond spareribs à volonté € 16,90
Wees welkom !

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

Telkens een beetje dat 
vakantiegevoel in eigen land.

Veiligheid, voor ons 
topprioriteit!
medewerkers met 
mondmaskers
1,5 meter afstand 
gegarandeerd
ontsmetting à volonté
voldoende ruimte voor 
je bubbel en dit zowel 
binnen als buiten
afhalen blijft mogelijk

4
4

4

4

4

4

4



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

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

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

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

Ma: 14u-18u30  I  Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u30  I Za: 10u tot 16u I Maandagvoormiddag gesloten.
van juni tot september op zaterdag geopend van 10u tot 14u

Verbertstraat 28  I  2900 Schoten  I  T. 03 658 26 19   

UNIEK IN 
DE REGIO

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij maken ze voor u!

Ook Schotense ‘drempels’ remmen 
voortaan verkeer op Schijnparklaan

De gemeente Schoten werkt het 
verschil in drempels weg op de 
Schijnparklaan. Wie de lange straat 
tussen Lindenlei en Broekstraat richting 
Wijnegem geregeld doorrijdt, weet dat 
dat je alleen voor de twee drempels op 
grondgebied Wijnegem de voet echt 
van het gaspedaal moet halen. Al breng 
je in die gewoonte best verandering 
wanneer de brede laan na de werken 
die er deze zomer worden uitgevoerd, 
opnieuw wordt opengesteld voor alle 
verkeer. 
De lage hindernissen worden er 
vervangen door vijf veel steilere 

plateaus die de functie van 
snelheidsremmer beter zullen uitvoeren. 
De gemeente investeert 90.000 euro in 

de aanpassing van de Schijnparklaan. 
De aanpassing komt er na aanhoudende 
klachten van bewoners.

Bouwdesign 
Broecks Frank
Bouwwerken en renovaties, 

breekwerk, tegelwerken, riolering 
en ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63



Like us on facebookwww.markt21.be

Markt 21   •   2900 Schoten   •   03 658 95 58   •   info@markt21.be
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Markt 21   •   2900 Schoten   •   03 658 95 58   •   info@markt21.be
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Kan jij ons helpen? Wij zijn op zoek:

Naar een kangoeroewoning met één 
gedeelte gelijkvloers (voor koppel op 
leeftijd) liefst in de buurt van Schoten 
of regio Zoersel met een budget van
   +/- €500.000.

Voor meerder investeerders zijn wij op 
zoek naar opbrengsteigendommen 
een blokje van 4 à 6 woningen, (er 
mag nog werk aan zijn) regio Schoten 
en randgemeenten.

Voor een jong koppel met 2 kindjes 
zoeken we in Schoten, Koningshof, 
Schotenhof, Berkenrode naar een villa 
met ruimte min. 3 / 4 slpks met een 
budget                       +/- €700.000.

Voor een alleenstaande mama met 
1 kindje zijn we op zoek naar een 
gelijkvloers appartement met tuintje 
of op verdieping met leuk terras. 
Budget           €160.000 - €230.000.

Heb jij wat we zoeken? Neem dan contact met ons op!

 VP 1.240.000 euro 

                        OOIEVAARSDREEF 31, 2900 SCHOTEN

KIJKDAG

ZONDAG 12 SEPTEMBER

Strakke, moderne en 
energiezuinige villa 

op de grens 
Schoten/Brasschaat op 

een perceel van 3.939m² !          
Epb 27

Om de corona-maatregelen te kunnen respecteren kan 
er enkel op afspraak gewerkt worden, wees er tijdig bij ! 
info@markt21.be of chrisje@markt21.be of bel naar 
03/658.95.58 





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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

staat, mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27Gratis betonblokken 39x19x9 

en 39x19x19 Laaglandlei 57 
Schoten, grote voorraad  I14

Te huur: appartement 2e ver-
diep:  C. Neutjensstraat 35 
Schoten, geen lift, geen terras, 
1 slaapkamer , vrij , prijs 530 
euro , telef. 0478/581871  I15

Extra controles én 
drinkwaterfontein op skateterrein       

De gemeente Zoersel heeft de controles aan het nieuwe skateterrein Turtle Yard in 
Sint-Antonius opgedreven. Niet iedereen die er komt zou de regels naleven. Op het 
terrein mogen maximaal tien mensen aanwezig zijn, en een mondmasker dragen en 
anderhalve meter afstand houden is verplicht. Wie de regels niet naleeft krijgt een 
boete. 

Turtle Yard krijgt binnenkort ook een PMD-vuilnisbak. Die komt de vuilbak voor 
restafval versterken. De gemeente merkt immers dat er op het terrein heel wat 
afval rondslingert, zoals blikjes en plastic. Het bestuur gaat binnenkort ook een 
drinkwaterfontein plaatsen aan het skatepark. Zo wil het de jeugd aanmoedigen om 
water te drinken, in plaats van frisdrank. De fontein zal wel nog niet snel gebruikt 
kunnen worden. Waterbedrijf Pidpa heeft alle fonteintjes in de provincie afgesloten tot 
het einde van het jaar. 



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

Schotenaren Peter en Linda 
bouwen zeven jaar aan eigen zeilboot 

Magnolia ECO woonerf

Deze BEN droom woningen hebben extreem lage woonkosten en een super hoge comfortkwaliteit.
Ideaal voor jong en oud en zeker voor mensen die oud willen worden in eigen woning (lift mogelijk)

Vergelijk met een appartement/bouwgrond + bouwen en overtuig uzelf (1844 €/m2)
Grondaandeel van gemiddeld 70000 € in de prijs inbegrepen

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.

 BORA / VDI design / Weishaupt / DESCO / Rgtegels / ANYWAYdoors / Centrale stofzuigers / Qbus domotica

Uw ruime droomwoning in een groen woonerfpark.

Magnolia ECO woonerf

Peter Dietvorst (57) is diensthoofd bij 
netbeheerder Fluvius en Linda Praet 
(57) is onthaalmoeder. Ze beoefenen 
geen technische jobs, maar 
zijn allebei meer dan gemiddeld 
handig, getuige de zelf aangelegde 
zwemvijver en de geslaagde 
verbouwingswerken aan het huis 
van één van de dochters. Maar zelf 
een zeilboot bouwen, is nog een 
ander paar mouwen natuurlijk, als 
je er tenminste echt mee op zee 
wil. Dat is specialistenwerk waar 
vooral onze noorderburen voor 
bekendstaan.

“We zijn dan ook naar Nederland 
getrokken om bij de ervaren 
scheepsarchitect Cees Van Tongeren 
van designbureau Van de Stadt een 
ontwerp op maat te bestellen”, 

vertelt Peter. “We hadden al wat 
zeilervaring met Ruigtand, een kleine 
zeilboot die we volledig afgewerkt 
hadden gekocht toen onze vier 
intussen volwassen kinderen nog 
klein waren. Dit keer wilden we 
graag een grotere exemplaar van 
dertien meter lang, voorzien van een 
toilet en slaapgelegenheid voor vier 
personen. De vorm was belangrijk. 
We wilden graag een klassiek 
ontwerp met spitse boeg zoals je ze 
tegenwoordig haast niet meer ziet. 
Cees heeft die boot getekend en 
wij hebben haar gebouwd, helemaal 
zelf. Gewoon thuis na de werkuren.”

Na afwerking met een laag epoxy 
moesten Peter en Linda de romp 
gekeerd krijgen alvorens ze aan 
de opbouw van hun boot konden 

beginnen. “Dat omkeren van zo’n 
gevaarte in een kleine loods was een 
hele onderneming op zich. Onze vier 
kinderen Elke, Silke, Jiri en Jonas 
zijn toen komen helpen en trouwe 
helpende hand Rudi Wackenier, die 
het hele bouwproces mee begeleid 
heeft, was ook hierbij op post. Met 
een speciaal in elkaar geknutseld 
draaiwiel is het ons uiteindelijk 
gelukt de romp zonder brokken 
om te draaien”, toont Linda enkele 
foto’s.

De scheepswerf van de 
Hermelijnlaan, waar de bouwers 
wonen, zou nog vijf jaar op volle 
toeren draaien alvorens Nikki in 
mei eindelijk ‘verlost’ werd uit haar 
krappe kooi. “We hebben de kajuit en 
het meubilair vooral gelijmd. 

Deze vreemde zomer kan voor Peter Dietvorst en Linda Praet niet meer stuk. Na zeven jaar zagen, lijmen, schuren, plamuren 
en schilderen in een tijdelijke ‘scheepswerf’ naast hun woning in Schoten, was hun volledig eigenhandige gemaakte 
zeilboot eindelijk klaar voor haar maidentrip. “Hij vaart fantastisch. De vele complimenten van andere zeevaarders doen 
deugd, want in deze zeilboot hebben we heel veel werk én liefde gestoken. Nikki is immers ook een eerbetoon aan ons te 
vroeg overleden gelijknamige dochtertje”, aldus de amateur-scheepsbouwers.



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

Er zitten heel weinig schroeven 
in deze boot. We kozen voor een 
elektrische in de plaats van een 
dieselmotor en installeerden ook 
een mini fornuisje en wasbakje”, 
vertellen ze.

Na al die jaren werken – de buren 
zullen zich vast hebben afgevraagd 

wat ze daar al die tijd aan het 
uitvoeren waren - konden Linda 
en Paul hun ‘geheim’ dit voorjaar 
eindelijk onthullen. Hun boot moest 
natuurlijk nog uitgerust worden met 
een zestien meter hoge mast en 
bijhorende zeilen. “Dat kon niet in 
onze loods”, lacht Peter. “Daarvoor 
hebben we Nikki ‘op transport’ gezet 

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 225m2opp (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

naar Blankenberge. De openbaring 
van Nikki was een hele gebeurtenis 
hier. Het is toch wel een gevaarte 
om mee door zo’n smalle straat te 
manoeuvreren, maar de specialisten 
van Aertssen Transport hebben dat 
puik gedaan.”
Nikki is intussen zeewaardig 
bevonden en vaart uitstekend, al 
is hij wellicht niet geschikt om de 
Atlantische Oceaan mee over te 
varen. “Dat zijn we ook niet van 
plan”, verduidelijkt Linda. “We 
willen vooral uitstappen maken op 
de Ooster- en Westerschelde. We 
noemden haar naar Nikki, naar ons 
dochtertje dat vele jaren geleden 
na een complexe geboorte vroeg 
overleed. Zo is ze altijd bij ons als we 
onderweg zijn.”
“Wij hopen zelf nog vele zeiltochten 
te kunnen maken, maar ook onze 
kinderen tonen interesse. Voorlopig 
lijkt Jonas de meest fanatiek zeiler 
van de vier. Het is zeker niet onze 
bedoeling, maar mochten we deze 
zeilboot verkopen, kan hij 250.000 
euro opbrengen. Los van de vele 
werkuren, hebben we er zelf ‘maar’ 
100.000 euro aan materialen in 
gestoken. Maar dit project draait 
niet om geld.”

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





EN ANDERE PLAATSEN

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

Nieuwe vzw wil hongerlijdende 
Zuid-Afrikanen helpen       

Vier (ex-) Schotenaars willen met hun pas opgerichte vzw mensen in Zuid-Afrika 
steunen. “Veel Zuid-Afrikanen hebben geen spaarpotje, en het toerisme ligt er nu stil.”

Anke Herrijgers en haar man Fredric Switser, die tot een paar jaar geleden in Schoten 
woonden, hebben samen met Schotenaren Theo Herrijgers en Reinhilde Switser de vzw 
Twinkling Stars opgericht. Zij zamelen geld in voor Zuid-Afrika. 

“Mijn man is als jongetje van acht jaar verliefd geworden op Zuid-Afrika en dat heeft 
hem nooit meer losgelaten”, zegt Anke. “Hij organiseert ook reizen op maat naar 
Zuid-Afrika, maar nu alles stillegt, heeft hij meer tijd om zich met andere dingen bezig 
te houden.” Zoals de oprichting van deze vzw. En de nood is hoog. Volgens Anke lijdt 
één op de veertig Zuid-Afrikanen honger. “Veel mensen in Zuid-Afrika hebben geen 
spaarpotje, en het toerisme ligt er nu stil.” 

“Oorspronkelijk wilden we vooral de nadruk leggen op scholen helpen en mensen 
ondersteunen die iets willen opstarten. Maar nu zetten we eerst in op voedselpakketten. 
Een eerste pakket hebben we al aangekocht.”

Lodrick Manyathele is de partner in Zuid-Afrika waar de vzw mee samenwerkt. Anke en 
Frederic kennen Lodrick, gids van beroep, al elf jaar. Ze vertrouwen op hem om mee te 
sturen naar waar de nood het hoogst is. “We hebben ook regelmatig contact met hem, 
zo krijgen we stap per stap feedback van onze acties.”

Twinkling Stars richt zich op de kleine gemeenschap Somerset Village in de provincie 
Mpumalanga.  Zoals alle townships in Zuid-Afrika kampen zij met gebrekkige 
basisvoorzieningen. Het dorp ligt op amper een kwartiertje van het bekende 
Krugerpark, maar kan amper profiteren van het toerisme. 

Door corona kunnen de vier in België weinig acties ondernemen om hun vzw in de kijker 
te zetten. Anke en Frederic, die allebei hun carrière zijn gestart als leerkracht, zagen 
zo hun plannen in het water vallen om scholen bij ons warm te krijgen om elk jaar een 
goed doel steunen. “Maar mensen kunnen wel al naar onze website gaan en via die weg 
geld doneren”, roept Anke op. 
www.twinklingstars.org. 





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

Schilde, actieve dame 65+, 
niet roker zoekt attente man 
voor serieuze relatie. Tel 0496 
25 65 91 of email:  kleine.
karekiet@hotmail.be  Z152

Defensie springt bij in fort Molenheide

De bewoners van Molenheide in 
Wijnegem krijgen hun maaltijden op 
de kamer geserveerd door Belgische 
militairen. Die springen ook bij in 
de verzorging. Twee eenheden van 
Defensie zijn voor minstens twee 
weken neergestreken in het zwaar 
door covid 19-getroffen woon-
zorgcentrum om het personeel, 
waarvan een deel zelf thuiszit in 
quarantaine, bij te staan.

Het was gouverneur Cathy Berx die 
de eerste contacten met Defensie 

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & Cm

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

legde nadat Molenheide-directeur 
Nils Bursens aan de alarmbel had 
getrokken. Uit de resultaten van 
nieuwe testen was gebleken dat het 
coronavirus nog lang niet de aftocht 
heeft geblazen in het private woon-
zorgcentrum van de Vivalto Home-
groep dat normaal 150 residenten 
telt.

En die hulp is deze week gearriveerd 
vanuit verschillende kazernes in ons 
land. “Specialisten van het Militair 
Hospitaal in Neder-Over-Heembeek 

hebben maandag alle trappenhallen, 
gangen en andere delen van het 
woon-zorgcentrum die veelvuldig 
worden aangeraakt, gereinigd en 
gedesinfecteerd”, vertelt luitenant 
Yannick Van der Wee. 

Zijn eigen ploeg, met vijf 
hulpverleners-ambulanciers van de 
Tweede Eenheid Medische Interventie 
uit Leopoldsburg, arriveerde dinsdag 
om zorgkundige ondersteuning 
te bieden. Woensdag wordt nog 
versterking verwacht van vijf leden 
van het 29ste Bataljon Logistiek uit 
Grobbendonk om mee te helpen in 
de keuken van Molenheide en de 
maaltijden te verdelen op de kamers.

Bursens geeft nog mee dat sinds de 
uitbraak van corona in Molenheide 
drie weken geleden tot nog toe 
negen residenten gestorven zijn, 
die besmet waren met covid 19. “Al 
kan je de doodsoorzaak daar zeker 
niet exclusief aan toeschrijven”, 
relativeert hij. “De gemiddelde 
leeftijd van die mensen bedroeg 
95 jaar. Covid 19 was lang niet de 
enige bedreiging voor hun wankele 
gezondheid. Ze hadden te maken met 
een veelvoud van andere klachten.”



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

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

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

In het pand net voorbij De Schans en 
visvijver van De Zonnebaars in Schilde 
is te zien dat de antitankgracht snakt 
naar extra water. Schildenaar Peter 
Lembrechts maakt zich zorgen. “Het 
water staat echt veel te laag. Dat 
is niet alleen nefast voor de fauna 
en flora in de gracht, maar ook voor 
de omliggende natuur. Heel wat 
waterlopen in de omgeving zoals de 
Kleinebeek en ook de bomen in de 
omliggende tuinen en bossen zijn 
afhankelijk van dat water”, trekt hij 
aan de alarmbel.

De antitankgracht wordt ‘gevuld’ door 
het kanaal Dessel-Schoten, maar 
daar moet De Vlaamse Waterweg 
erover waken dat de scheepvaart niet 
in het gedrang komt. Onlangs werd in 
het stuk tussen Dessel en Rijkevorsel 
al een diepgangbeperking met 20 cm 
ingevoerd. “De normale voedingsbron 
van de antitankgracht is dus 
voorlopig afgesneden”, aldus Katrien 
Smet. “De recente baggerwerken in 
de gracht om het slib eruit te halen 

Waterlopen en vijvers kreunen onder de droogte

hebben zeker geen slechte invloed 
op de waterstand. Integendeel. Die 
werken worden in fasen uitgevoerd 
en het is de bedoeling dat ze ook in de 
toekomst worden verdergezet.”
In Schoten staat er nauwelijks nog 
water in de feeërieke vijver rond 
de kerk van OLV Koningin in de wijk 
Koningshof. Vissen liggen nog net 
niet op het droge, maar happen naar 
lucht. “Drinkwater toevoegen is geen 

optie . Dat zou verspilling zijn van een 
te kostbaar goed”, is te horen bij de 
milieudienst. “Maar we hebben de 
beluchtingsinstallatie zo ingesteld 
dat ze nu dag en nacht werkt om het 
water dat er nog rest zuurstofrijker 
te maken. Om het waterpeil ook 
zonder regen op te trekken, hebben 
we de bronbemaling van werven in de 
omgeving afgeleid naar alle grachten 
die uitkomen in de vijver.

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-In’t-Goor

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-In’t-Goor

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64



Jan en Martha 60 jaar getrouwd. 
Maar welke pillen nemen zij?

Op 25 juni waren Jan 
Bastiaensen (°19 juli 1936) 
en Martha Caers (°1 oktober 
1940) 60 jaar gehuwd. Dat 
werd in een Schotense 
brasserie gevierd omdat 
ook de jubilarissen al sinds 
vele jaren in de Ridder 
Walter van Havrelaan in 
diezelfde gemeente wonen.
Het echtpaar heeft een 
dochter, Ingrid, en een 
kleindochter, Julie Vangeel 
die al een paar jaar samen 
is met Alladin. “Dat is onze 
klusjesman van dienst”, zegt Ingrid, 
“want computeren en lampjes 
hangen kan hij vlug!”
Na de scheiding van Ingrid is er ex-
schoonzoon Luc die door Jan en 
Martha op handen wordt gedragen, 
pluskleindochter Naomi (gehuwd met 
Sven) en plusachterkleinkind, Livia.

Vlees en was
Ingrid: “Mijn vader heeft zijn 
beroepsloopbaan lang in de 
vleessector gewerkt als meestergast. 

Hij weet als geen ander hoe, wat en 
waar de mooiste stukken van het 
vlees aanwezig zijn in het dier. Mijn 
moeder heeft altijd in een wasserij 
gewerkt en heeft heel wat broeken 
en hemden gestreken. En dat doet 
zij nog steeds voor ons allen, want 
natuurlijk is zij al jaren op rust!”
“Wij vragen ons dikwijls af welke 
pilletjes mijn ouders nemen, want zo 
sportief en gezond als zij zijn; het is 
niet te geloven! We lachen er dikwijls 
mee want zulke pilletjes willen wij 
natuurlijk ook.”

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

Hulp nodig voor bejaarden bij u 
thuis?? Gezelschap? Verpleegster 
op pensioen biedt  je graag hulp, 
(dag – W.e.-nacht) veel ervaring 
0479.55.42.67 of 03.454.14.62  G5

Stones & Bones

Jeune Premier

Mooie 
boekentassen 
en toebehoren 
van Jeune 
Premier, 
Stones & 
Bones, 
Kipling, 
Eastpack, 
Jack 
Pierce.

www.framandi.be

Back 
to 

school

www.framandi.bewww.framandi.be
Alle boekentassen -10% korting

Bewegen 
Maar nee, bewegen is en blijft 
de boodschap, want elke zondag 
wandelen zij 7 à 8 km en om de drie 
dagen spelen vader en moeder 
tennis. Zelfs de jongere mannen 
kunnen de tennisballen soms niet 
aanpakken!”
Alsof dit alles nog niet genoeg is, 
gaan Jan en Martha ook regelmatig 
fietsen, waarbij afstanden van 60 
of 70 km geen uitzondering zijn. 
Maar als er daarna nog wat tijd rest, 
worden er graag boeken gelezen en 
kruiswoordraadsels ingevuld.
“Vader en moeder, nog vele gelukkige 
jaartjes samen en doe er nog 
zeker een aantal bij!” besluit Ingrid 
Bastiaensen namens haar familie en 
haarzelf.
Bent u zelf of kent u 
huwelijksjubilarissen? Laat het ons 
dan vooral snel weten en wij maken 
er graag een fijn stukje van! Mail 
naar: info@bodevanschoten.be

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Cm

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT



Cultuurcentrum Schoten 
gestart op 26 augustus       

Onlangs kreeg elke Schotenaar een krantje in de bus met het aardig 
gevulde programma van het cultuurcentrum Schoten. “We gaan ervanuit 
dat we al die concerten, theatervoorstellingen en andere activiteiten 
veilig kunnen laten doorgaan”, aldus een optimistische schepen van 
Cultuur Charlotte Klima (N-VA).

Het programma werd iets later dan anders verdeeld. Het overzicht wordt 
ook niet zoals gewoonlijk gepresenteerd in een boekje op dik papier en 
met veel foto’s en illustraties. “Om kosten te besparen en omdat we van 
niks zeker zijn natuurlijk, hebben we bewust geopteerd voor wat meer 
soberheid en een goedkopere uitgave”, aldus Klima. 

Te koop:Ebike Koga E-Nova 
Ladymaat 50,250W/25km 
t e l . 0 4 8 5 . 8 5 . 9 8 . 5 4 
-0498.46.57.60  I23

Te huur: app grens Merksem-
Schoten, 1 living, 1 slpk, kkn, 
1ste verd, vr alleenstaande 
tel 0497.87.59.12  I24

Te koop: fi ets Koga, nw 
pr 1.650 euro nu 650 euro 
tel 0497.87.59.12  I25

Te koop: 3 schilderijen van 
Bonnva, 1 van Jeanette 
West tel 0497.87.59.12  I26

Te koop: 2 nachtkastjes H=60 
cm, D=38 cm,Br=54 cm samen 
20 euro tel 0468.11.56.83  I27

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43

Het ontbreekt haar nochtans niet aan strijdlust om samen met het team 
van het CC, dat bergen werk verzette om een veelzijdig programma rond 
te krijgen, alles in het werk te stellen opdat podium en tribune van De 
Kaekelaar niet langer leeg zouden blijven.

“Cultuur verbindt mensen. We zijn trots op dit programma met onder 
meer Kommil Foo, Wim Opbrouck, De Beren Gieren, Skagen, Dimitri Leue en 
Kapitein Winokio. We kijken uit naar een veilige heropstart en starten de 
verkoop van onze tickets op woensdag 26 augustus om 19 uur, uiteraard 
alleen digitaal. Je kan per voorstelling maximum zes tickets reserveren. 
Op 13 september hopen we vrolijk te kunnen openen met een interbellum-
wandeling, activiteiten rond Open Monumentendag en een nog samen te 
stellen feestprogramma”, aldus Klima.

www.ccschoten.be



OPRUIMEN EN LEEGMAKEN van huizen, 
zolders,kelders, appartementen, winkels, 

magazijnen.
Kleine en grote werken,

ook opkopen van inboedels partijen.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

BNP Paribas Fortis 
verlaat Wijnegem         

Grootbank BNP Paribas Fortis sluit dit najaar haar kantoren in Putte-Kapellen, 
Wijnegem en Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. Eén en ander is het gevolg van 
de vorig jaar besliste inkrimping van het filialennetwerk.

Putte-Kapellen komt eerst aan de beurt. Dat gaat dicht op 23 september. 
Klanten worden verder geholpen in Kalmthout. Op 15 oktober volgt het kantoor in 
Wijnegem, op de hoek van de Turnhoutsebaan en Merksemsebaan de deuren. Die 
klanten worden voortgeholpen door het kantoor in buurgemeente Schilde. Wie 
gewend was voor zijn bankzaken naar het kantoortje op de Jan Van Rijswijklaan te 
trekken, moet vanaf 30 november naar Antwerpen-Gerechtshof op de Amerikalei.

TE KOOP: verrijkte teelaarde 
12M3 thuis geleverd in 

Schoten en omgeving e 
125 per vracht. Beperkt 
aanbod; tel 0495/237801 
voor verdere informatie 

en /of bestelling

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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



Waterpret op voorlopig nog droge 
weide vlakbij E10-plas         

Zwemmen in de E10-plas kan niet en is zelfs uitdrukkelijk verboden wegens gevaarlijk. 
Maar de gemeente Schoten heeft plannen voor een waterrecreatiepark vlakbij, op 
een onlangs aangekochte weide.

De E10-plas is op sommige plaatsen tot vijftig meter diep. Het water is ook berucht 
voor zijn gevaarlijke onderstromen. De motorboten van de waterskiërs zouden 
zwemmers kunnen overvaren. En er is geen toezicht. Maar de kans is groot dat er 
binnen afzienbare tijd toch waterpret te beleven zal vallen in de buurt.
Eerder dit jaar kocht de gemeente Schoten liefst acht hectare weidegrond tussen de 
waterplas en de Jachtwachtersdreef. Schepen voor Patrimonium Paul De Swaef (N-
VA) gelooft in de potentie van het gebied. “Dit kan een leuke speelplek worden voor 
onze jeugdbewegingen waar jongeren, maar ook wandelaars en fietsers zich kunnen 
verfrissen. Nee, er komt wellicht geen echt openbaar zwembad al liggen alle pistes 
nog open. We denken eerder aan een bassin 
met laagstaand water om te spelen en pootje te 
baden zoals in Park Spoor Noord bv. De site leent 
zich ook voor natuureducatie.”
De Swaef heeft veel respect voor de manier 
waarop de Schotense Waterskiklub zich 
integreert in de wijk Zwaan. “We willen de club, net 
als de buurtbewoners en zeker de wijkvereniging 
actief betrekken bij de toekomstplannen voor 
onze voorlopig nog droge weide. Volgend voorjaar 
brengen we alle partijen samen om concrete 
plannen te maken. We gaan ook bekijken of we 
de scholen hierbij kunnen betrekken. Mogelijk 
kunnen tuinarchitecten in spe ons helpen om hier 
iets heel mooi te creëren. “

 

ALLE TUINWERKEN.
Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke 

plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.

Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

TE KOOP: Schoten, 
Neerhoeve 35, Verzorgd 

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

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

www.tempobvba.be 03/663 66 38

Te koop gevraagd: 2de H. 
aanhangwagen, mag werk aan zijn, 
geen geremde, tel 0492.263.118

Appartement te Huur in De Panne. 
Modern, luxe hoekapp.120m2, 
terras 40 m2, gans de dag zon en 
zeezicht ! Enkele stappen van de 
zee op de Esplanade, verkeersvrij 
en rustig ! Grote LV, open KK 
met allerlei toestellen. 2 badk. 1 
met bad en 1 met inloopdouche, 
wasmachine en droogkast ! 
digitale TV en internet.2 wc’s, 3 
slpks met dubbele bedden 180 cm 
en kast, parkingplaats onder het 
gebouw. 5de verdieping, max 6 
pers. vrij vanaf 19 september 625 
euro alles inbegrepen per week. 
Oktober t/m april 2021 580 euro 
+ verwarming  Inl. 0479/44.35.15

Turnkring RUST ROEST
’s-Gravenwezel-Schilde 

turnjaar 2020-2021
WAAR?  Maandag:     09.00h-10.00h dames & heren
Turnzaal De Wingerd (ma-vrij) te ‘s-Gravenwezel  10.00h-11.00h seniorengym
Sporthal Vennebos (za) te Schilde  11.00h-12.00h seniorengym 
   17.00h-20.00h lager onderwijs
WANNEER?   20.30h-21.30h Fit & Fun
Vanaf 7 september 2020  Woensdag:	 14.00h-17.00h	 Multimove	kleuters

ONTDEKKINGSWEKEN?
Kleuters - Jeugd: Ma 7 sept 2020 t/m za 19 sept 2020 Donderdag:   09.00h-10.00h dames high impact 
Volwassenen- Senioren Ma 14 sept 2020 t/m do 24 sept 2020  18.00h-19.00h trampoline recr.    
   19.00h-20.00h trampoline (**)
INFORMATIE - INSCHRIJVINGEN?  20.30h-21.30h Fit & Fun
www.turnkring-rust-roest.be
Tel. 03 384 34 60 GSM 0495 48 80 12 Vrijdag: 09.00h-10.00h dames low impact    
   10.00h-11.00h seniorengym
TARIEVEN?   19.00h-20.00h Hip-hop(6-9j)
Jeugd/kleuters(1h)	 €	60.00	(*)	 	 20.00h-21.00h	 Hip-hop	(+9j)
Hip-hop/Trampoline	 €	75.00	(*)	 	 21.00h-22.00h	 Rithm	(+14j)
(*) inclusief T-shirt
Volwassenen/Senioren	 €	60.00	 Zaterdag: 09.20h-11.30h recrea turnen(2x1h)
Fit	&	Fun	 €	80.00	 	 11.30h-12.30h	 airtrack	en	toestelturnen	(**)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																		(**)	na	selectie
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appartement in skichalet met 
4 slpk/ 10 pers en 2 badk, 
sauna, hammam en groot terras, 
volledig privé, nog vrij in juli, 
augustus en september, foto’s op 
verzoek, tel 0495.52.19.13  Z135

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

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 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

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

Te huur: Frankrijk – Saint Sorlin 
S’Arves, bij col de croix de 
fer, direct v eig, mooi, nieuw Een 55-jarige motorrijder uit Wuustwezel kwam vorige week om het leven 

toen hij Schoten doorkruiste, samen met een vriend. In de Sluizenstraat in 
Schoten, ter hoogte van het dierenasiel, verloor hij plots de controle over zijn 
stuur en kwam hij zwaar ten val. 

Van overdreven snelheid zou geen sprake geweest zijn en ook de verraderlijke 
S-bocht daar zou niet de oorzaak zijn van het ongeluk.  Wellicht werd de man 
op z’n motor onwel en kon hij daardoor de machine niet meer op de baan 
houden.  De politie en medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de 
motard kon niet meer gereanimeerd worden. Hij overleed ter plaatse.

Motorrijder verliest leven 
in Sluizenstraat

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

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

maken van opritten Gsm 0477 261 353



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

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

Volg ons 
op Facebook

En de boer uit de buurt, 
hij ploegde voort      

In Buurderijen bepalen de landbouwers en ambachtelijke producenten zelf 
hun prijzen, waardoor zij een inkomen krijgen dat fair is voor hen én goed 
is voor de lokale economie. Corona of niet; de Buurderij in jeugdhuis Kaddish 
blijft wekelijks allerlei lekkers te koop aanbieden. 

“Net nu is een betrouwbare lokale bron voor je wekelijkse boodschappen en 
voeding des te belangrijker”, aldus organisator Sarah Ivens. “Onze leveranciers 
bieden deze oplossing met hart en ziel en we zijn dus meer dan alleen maar 
een alternatief voor de supermarkt.”

De Buurderij Schoten nam uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen 
om ieders gezondheid te garanderen. Daardoor zien de bijeenkomsten er 
iets anders uit dan normaal. Hou dus zeker de berichten met de actuele 
ophaalmaatregelen in de gaten als je een bestelling hebt geplaatst. Deze 
worden op maandag via Facebook, via e-mail en via de Boeren&Buren-

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.

W.W.

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

website gedeeld.

“We hebben twee keer politieagenten op de fiets op bezoek gehad die de 
Buurderij op het terras zagen staan ter controle en alles was dik in orde”, 
aldus een opgeluchte Sarah. “Zoals elk jaar hebben we momenteel ook weer 
een zomeractie. Onze Buurderij blijft tijdens de zomermaanden gewoon open. 
De oogst van de groenteboer valt immers niet stil, dus steek hem of haar 
een hart onder de riem en blijf ook in juli en augustus genieten van de meest 
smaakvolle en originele groentjes.”

De Buurderij verwelkomde zelfs tijdens de corona-periode nieuwe leveranciers 
(Madame Curry, Vegabytes, De Plantaardige Kok, Biolocal) en ook tal van 
nieuwe Buren/kopers. De hoeveelheid nieuwe Buren was vooral voelbaar 
tijdens de eerste maanden en we hadden vier keer zoveel bestellingen. 
Meer info: boerenenburen.be

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en 

warmwatertoestellen
Rioleringswerken 





DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, pannen leien of singels

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services 

en goede kwaliteit

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

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

Kort nieuws uit de regio        

BLOEMEN PLUKKEN TOEGESTAAN
Bij psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius is bloemen plukken toegestaan. 
Het domein beschikt over verschillende bloemenweides waar mensen zelf een 
boeketje mogen plukken, eventueel met een vrije donatie. De extreme hitte heeft de 
bloemen deze zomer wel geen goed gedaan. Daarom is het mogelijk dat bij het te perse 
gaan van dit nummer, de bloemenweides al gemaaid zijn. 

DORPCOMITÉ MOET DOOR CORONACRISIS OPNIEUW EVENEMENT SCHRAPPEN   
Vanwege de coronacrisis is de Dorpshappening van ’s-Gravenwezel, gepland op 14 
en 15 augustus, dit jaar niet kunnen doorgaan. Slecht nieuws voor het organiserende 
Dorpscomité ’s-Gravenwezel, dat in juni ook al de Dorpsdag van ’s-Gravenwezel moest 
schrappen. 

“Het was een harde noot om te kraken, want naar deze jaarlijkse Wezelse dorpstraditie 
kijken ieder jaar veel inwoners, handelaars en verenigingen uit”, klinkt het bij het 
Dorpscomité. “Gaandeweg verbeterde de situatie met een aantal versoepelingen 
in de coronabeperkingen vanuit de overheden als gevolg. Er leek dan ook weer 
perspectief te komen om activiteiten te organiseren, uiteraard binnen een streng 
kader van coronamaatregelen. Al bleef het tegelijk lange tijd onduidelijk wat er met 
de kermissen zou gebeuren. Dorpscomité ’s-Gravenwezel had in ‘pre-coronatijden’ 
al de contouren uitgetekend van de Dorpshappening 2020, die de organisatoren 
tijdens het Augustuskermis-weekend van 15 en 16 augustus planden te organiseren. 
Corona bracht dit concept ‘on-hold’, maar het bleef wel de intentie om een aan de 
coronasituatie aangepaste versie van dit evenement te organiseren, zij het dan zoals 
de voorgaande jaren ook gekoppeld aan de kermis op het Lodewijk De Vochtplein, 
en de wielerkoers en het dernyspektakel van KWAC Wezel Sportief in de Wezelse 
centrumstraten.”

Helaas trok de heropflakkering in de coronacrisis een streep door die plannen. 
Ook de wielerkoers en het dernyspektakel konden niet doorgaan. “Opnieuw diende 
Dorpscomité ’s-Gravenwezel dus een langverwacht event noodgedwongen van 
de kalender te schrappen. Het was wederom een moeilijke, maar wel een rationele 
beslissing. Maar ook al is het niet fijn om opnieuw gezellige activiteiten in het dorp niet 
te kunnen laten plaatsvinden, Dorpscomité ’s-Gravenwezel blijft achter de schermen 
verder doorwerken, met een positieve blik op de toekomst.”

Te huur: app.te Schoten 
Deuzeld 1e verd., geen lift, zeer 
rustige blok, 2 slpk, keuken, 
living, badkamer met bad en 
wc, aparte wc, berging, terras 
en garage, 780�/mnd, gsm 
na 16u 0472.45.00.55   I28

Ik zoek werk  als poetsvrouw, 
meer dan 6 jaar ervaring , ik 
ben een betrouwbare mevrouw, 
Anna tel 0465.20.75.82  I29

Te koop: bureautafel 80x140 

en bijzettafel 80x65 info 
tel 0485.63.07.62  I32

Te huur: Calpe, prachtig app., 
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig 
terras, zeezicht, TV Vl , Wifi , 
zandstrand, alle comfort, 
foto’s 03.326.13.87  Z160

Testing of therapie nodig voor 
uw kind: schrijfproblemen, fi jne 
motoriek, DCD, ADHD, ASS? 
http://www.elergo.be of 0474 
813 083  (particulier)  Z161

Hulp bij LATIJN, FRANS, 
NEDERL. : lic met jaren 
ervaring : 0485 39 61 58  Z162



Pensioensparen? 
Bij Argenta natuurlijk!

 Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta hoort bij de beste op de markt1.

 Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Dan kun je gratis overstappen naar Argenta2.

Start vandaag met pensioensparen. Zo kun je later voluit van je pensioen genieten dankzij het extra 
spaarpotje dat je opbouwde. En geniet je nu al een mogelijk belastingvoordeel.

Meer weten?

Maak een afspraak met je Argenta-kantoorhouder.  
Of ga naar www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen 

1 Totaalresultaten van de verschillende pensioenspaarproducten over de afgelopen vijf jaren (bron: Spaargids, 25 september 2019).
2 Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Je kunt het belegde bedrag kosteloos meenemen naar Argenta. Als je bank uitstapkosten aanrekent, betalen 
wij ze terug. Vraag naar de voorwaarden bij je kantoorhouder. Als je het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale gevolgen voor jou.

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018  Antwerpen | Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.be | RPR 
Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574 

v.u.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, ON-nummer 
0404.456.148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de 
takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

 
 
 
 
 

www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen 

Pensioensparen 
bij Argenta. 
Een slim idee.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

BBC36FF5-DDB4-492D-A3E5-C4511AB99957.indd   1 13/08/2020   11:24:15
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THEO MARYNISSEN
Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85
FSMA-nr:26827-ON: 0435696482

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

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

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN

Template_Advertenties2018_NEWSTYLE_T1_CS5.5_B5288.indd   1 28/09/2018   9:07:03

Pensioensparen? 
Bij Argenta natuurlijk!

 Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta hoort bij de beste op de markt1.

 Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Dan kun je gratis overstappen naar Argenta2.

Start vandaag met pensioensparen. Zo kun je later voluit van je pensioen genieten dankzij het extra 
spaarpotje dat je opbouwde. En geniet je nu al een mogelijk belastingvoordeel.

Meer weten?

Maak een afspraak met je Argenta-kantoorhouder.  
Of ga naar www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen 

1 Totaalresultaten van de verschillende pensioenspaarproducten over de afgelopen vijf jaren (bron: Spaargids, 25 september 2019).
2 Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Je kunt het belegde bedrag kosteloos meenemen naar Argenta. Als je bank uitstapkosten aanrekent, betalen 
wij ze terug. Vraag naar de voorwaarden bij je kantoorhouder. Als je het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale gevolgen voor jou.

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018  Antwerpen | Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.be | RPR 
Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574 

v.u.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, ON-nummer 
0404.456.148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de 
takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

 
 
 
 
 

www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen 

Pensioensparen 
bij Argenta. 
Een slim idee.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

BBC36FF5-DDB4-492D-A3E5-C4511AB99957.indd   1 13/08/2020   11:24:15





alle veiligheid te genieten van 
deze onbekende streek, alle 
info op www.casacormar.com 
of via info@casacormar.com en 
0032477201877 (Ivo)   Z146

Te koop: elektr. damesfiets 
Batavus, zo goed als nieuw, 
p.o.t.k. tel 0498.800.348  Z153

Te koop: vouwfiets met 
zak, als nieuw, 165 euro 
tel 0473.18.62.05  Z152

Te koop propere golfballen, 
50 euro voor 100 ballen, 
tel 03.658.10.88  Z153

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

WERINGEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

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

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

EN TERRASOVERKAPPINGEN

De magie van het drummen delen, dat is wat Annick Robberecht uit Sint-Job 
wil bereiken met haar nieuwe taikoclub Yorokai. Deze passie brengt ze samen 
met zes andere spelers dit weekend over op een promotour door Brecht. Vanaf 
september starten de lessen en workouts. 
Annick Robberecht raakt in 2014 verslingerd aan dit Japanse drummen. “Een 
vriendin had me uitgenodigd op een workshop ‘drummen’. Ik hield al van 
djembé, maar mijn eerste slag op de taiko sloeg in als een bliksem”, herinnert 
ze zich nog levendig. “Ik voelde meteen dat ik iets gevonden had waarvan ik niet 
eens wist dat ik ernaar zocht.” Haar man Egon Guilliams bevestigt dat: “Toen 
Annick van de eerste workshop thuiskwam was ze dolenthousiast.” Hij steunt 
haar ook ten volle in dit project dat Annick zelf ‘Taikonnection’ noemt. “Taiko 
spelen met anderen is mijn passie, maar anderen taiko leren spelen is mijn doel. 
Ik zie wat taiko teweegbrengt bij anderen en mezelf en dat is mijn grote drijfveer 
voor deze nieuwe club Yorokai. Wat overigens een verzonnen woord is, maar een 
samentrekking van het Japanse yorokobi voor vreugde en ikigai voor reden van 
bestaan.
Promotour
Vanaf september kun je het in Sint-Job leren. “Iedereen kan met een stok slaan. 
Enkele slagen zijn voldoende om de magie te voelen en na een uurtje kun je al 
een taiko-stukje spelen”, verzekert de oprichtster. Ook haar man die er eerst 
sceptisch tegenover stond, is er helemaal mee weg. “Eerst ging ik als de Muppet 
‘Animal’ te keer op de trommels, maar langzaamaan leerde ik de ruwe energie 
van taiko beheersen. Nu ben ik een semi-professionele taiko-performer”, 
bekent Guilliams. Wie ook taiko wil performen kan zich bij Yorokai inschrijven 
voor TaikoTeams. Maar je kunt het ook zien als een fysieke workout in de lessen 
TaikoNetix of als het bespelen van een muziekinstrument in TaikoTrails. 
www.yorokai.com, info@yorokai.com

Sint-Job – “De magie van taiko 
brengt mensen samen”  

Zowat de veiligste (en leukste) sport 
om in corona-tijden te beoefenen!

lessenpakket voor beginners: in uw eentje, met uw familie of vriendenbubbel!

START  TO GOLF

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

Vijf lessen van onze pro’s (golfballen op de driving-range inbegrepen) 
én 1 eigen gloednieuwe club (ijzeren 7 of 8) voor 175 euro/pp

(Eén les duurt 25 minuten. Indien u met twee komt, duurt de les 50 minuten,…)

U kiest zelf wanneer u de lessen volgt en tussendoor kan u komen oefenen op onze driving-range die 7 op 7 geopend is.

U kan zich op onze club inschrijven voor dit aantrekkelijke starterspakket en ook meteen uw eerste les boeken 
(alle dagen open van 08.00u tot 20.00u)

Te koop: bungalow 93m2 
Wechelderzande 2.800 m2 terrein, 
zeer rustig tel 0468.00.48.10  Z154

Te huur: op 15 km van de stranden 
van de Adriatische kust en 50km 
van het Sibillini gebergte vindt 
u in Petritoli (Italië, Le Marche-
Fermo) tussen de olijfbomen 
onze rustige B&B Casa Cormar 
met achthoekig zwembad, er 
zijn nog vrije periodes voor 
de zomer en het najaar om in 



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.

Een nieuwe ‘buitenkeuken’ 
voor de kleuters       

De kleuterleerkrachten van de Vrije Basisoefenschool in Wijnegem hebben niet stilgezeten 
tijdens de coronacrisis. Tijdens de lockdown werden plannen uitgewisseld om zelf een 
‘buitenkeuken’ voor de kleuters in elkaar te knutselen. 
De onderdelen bestaande uit paletten, gerecycleerde materialen en spullen uit de 
Kringwinkel waren vlug verzameld, met deze mooie buitenkeuken als resultaat. En zo 
stond de kleuters een leuke verrassing te wachten toen ze weer naar school mochten.

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

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be



Zinkende Cartouche geborgen 
onder grote belangstelling

Vorige week werd de Cartouche, een zinkend jachtvaartuig, geborgen uit het 
kanaal Dessel-Schoten. De grootscheepse operatie, waarvoor bij sluis 10 in 
Schoten heel wat volk samenstroomde, nam een halve dag in beslag.
De berging gebeurde in opdracht van De Vlaamse Waterweg. De kanaalbeheerder 
had nooit toestemming gegeven voor het aanmeren beneden bij sluis 10. De 
eigenaar is bekend, maar liet al een poos niks meer van zich horen. “Toen het 
bootje na de onweersbuien van vorig weekend water maakte en scheef kwam 
te hangen, moesten we wel optreden om het andere scheepvaartverkeer niet 
te hinderen en mogelijke vervuiling door brandstof of olie te vermijden”, aldus 
Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.
Die deed voor de berging een beroep op specialisten. K&C Diving uit Kallo 
stuurde een duikteam ter plaatse en vanuit Beervelde kwam een ploeg 
van De Groote met een gigantische hijskraan en aangepaste oplegger voor 
uitzonderlijk vervoer naar Schoten. Dat speciaal materieel was ook wel nodig 
want het betonnen bootje woog liefst 27 ton toen hij na uren voorbereiding heel 
precies uit het kanaal werd gehesen en op het jaagpad gezet. Die duurtijd was 
een gevolg van het feit dat de Cartouche vast zat in het slijk, eerst vrij gemaakt 
en leeggepompt moest worden.
De eigenaar van het bootje, dat voorheen blijkbaar een ligplaats had bij de 
Vrije Yacht Club Antwerpen in het Kempisch dok, mag zich verwachten aan een 
gepeperde factuur. Bij de operatie waren niet alleen kranen, vrachtwagens en 
andere technische hulpmiddelen betrokken, maar ook minstens tien bergers.

Man 54j, zoekt vrouw voor ernstige 
relatie, gelieve enkel serieuze 
reacties tel 0488.06.61.21  Z155

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

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

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

Nieuw fietspaden
voor Bredabaan

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus voert een aannemer in opdracht 
van het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit aan het fietspad van de 
Bredabaan (N1) op de grens van Merksem en Schoten. De werkzone situeert 
zich tussen de kruispunten met de Merksemheidelaan en de Horstebaan in de 
richting van Kapellen/Brasschaat.
Het fietspad van de Bredabaan tussen de kruispunten met de Merksemheidelaan 
en de Horstebaan is versleten en aan vernieuwing toe. Het huidige fietspad 
bestaat uit klinkers en ligt voornamelijk ter hoogte van de in- en uitritten van 
de winkelparkings erg oneffen. Dat biedt weinig comfort voor fietsers op dit 
drukke traject. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarom het oude fietspad 
opbreken en vervangen door een nieuw, comfortabel fietspad in asfalt.
Tijdens de werken is het fiets- en voetpad richting Kapellen/Brasschaat 
afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten via de overzijde van de weg 
passeren. Op de rijweg richting Kapellen/Brasschaat wordt de rechterrijstrook 
ingenomen. Gemotoriseerd verkeer passeert er dus tijdelijk over één rijstrook.
Alle handelszaken langs de Bredabaan blijven tijdens de werken steeds 
bereikbaar. De handelszaken gelegen aan Winkelstap Merksem blijven 
bereikbaar via de Merksemheidelaan. De handelszaken gelegen op de site van 
Carrefour Schoten blijven bereikbaar via de Horstebaan. De in- en uitritten naar 
deze sites langs de kant van de Bredabaan zijn niet toegankelijk.





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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN Handelslei 
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
        appartementen
  met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
- Lift tot in de kelder
- Zuiderterrassen
- Veilige in- en uitgang garage via Achterstraat
- Vrije keuze van afwerking
- Ventilatie type D
- Standaard vloerverwarming

VERKOCHT

VERKOCHT

SINT-ANTONIUS

vanaf D 265.000

Prachtig (ver)nieuwbouwproject met 3 appartementen 
gelegen in het centrum van Sint-Antonius met alle winkels 
op wandelafstand. Appartementen variëren tussen 105m2 
en 125m2, telkens met 2 slpks en terras. Alle appartementen 
zijn bereikbaar via de lift. Achteraan het gebouw zijn carports 
voorzien voor de bewoners.

DEURNE

D 699.740

Unieke instapklare 
moderne woning met 
lift, dubbele garage 
en zwembad op een 
terrein van 275m. Het 
glvl van de woning leent 
zich uitstekend voor de 
inrichting van een vrij 
beroep of praktijk in de 
medische sector. Verder 
zijn er 2 slpks en 2 badk. 
aanwezig, alsook een 
hyper geinst. kkn met groot 
kookeiland met inox plaat. 
Mog. om naastgelegen 
woning, met praktijkruimte, 
mee aan te kopen.

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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 449.000

BRECHT

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

SCHILDE

D 399.000

Luxueus duplex appartement 124m2, rustig gelegen 
op wandelafstand van het centrum van Schilde. Het 
appartement is zeer energiezuinig en afgewerkt met zeer 
hoogwaardige materialen en vloerverwarming. Verder heeft 
het 2 slpks, dressing, 2 badk. en een ruim terras van 41m2. 
Kortom, een top app. dat je zeker gezien moet hebben.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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

Vlaamse Waterweg sloopt huisjes 
aan Albertkanaal        

Vijf woningen op het einde van de Hippolyte Meeusstraat in Wijnegem, 
vlakbij de kanaaldijk, worden binnenkort afgebroken. Toch heeft De Vlaamse 
Waterweg voorlopig geen concrete plannen voor uitbreiding van het 
sluizencomplex.

Bijna tien jaar geleden kregen de bewoners van de Oude Turnhoutsebaan 
en Hippolyte Meeusstraat te horen dat tot zestig huizen onteigend gingen 
worden door de toenmalige NV De Scheepvaart om de bouw mogelijk te 
maken van een vierde sluis naast het bestaande sluizencomplex. Het was de 
start van een woelige periode. 

De ene studie volgde de andere op, maar mede dankzij de gemeente, die 
bemiddelde en op de rem ging staan, verdween het dossier uiteindelijk 
opnieuw in een lade in Hasselt, waar zich het hoofdkwartier bevindt van wat 
nu De Vlaamse Waterweg heet.

Onlangs was het even schrikken toen in de op het Albertkanaal doodlopende 
Hippolyte Meeusstraat plots toch gele affiches verschenen. Ze kondigen de 
afbraak aan vijf aansluitende leegstaande huizen. In één van de huisjes, die 
schijnbaar lang niet allemaal in slechte staat te verkeren, woonde tot voor 
kort de kunstenaar Pieter Mees. Geen uitbreiding van het kanaal.

Dat laatste wordt bevestigd door Liliane Stinissen van De Vlaams Waterweg. 
“We hebben ons voorkooprecht uitgeoefend toen de woningen onlangs 
te koop kwamen”, aldus de woordvoerder. “Ze voldoen niet meer aan de 
huurwetgeving. De verdere toekomst van het vrijkomende terreintje is 
onbekend. Voorlopig gaat alle aandacht naar de verhoging van de bruggen 
en in Wijnegem onder meer de bouw van twee nieuwe bruggen ter vervanging 
van de banaanbrug.”

Te koop: slaapkamer, diep-
vries, Liebherr, eetbestek, eet-
servies tel 0486.29.83.61  I1

Gevraagd: tuinhulp + al-
lerlei klusjes, handig, ge-
pensioneerd, omg Scho-
ten-Donk tel 0476.754.998  I2

Te koop: microgolfoven met gril, 
droogzwierder, alles als nieuw, 
p. o.t.k. tel 0476.75.49.98  I3



Kort nieuws uit Sint-Job

KUNST 2960 VINDT PLAATS ONDER STRALENDE HEMEL
Terwijl het overal afgelastingen regent door de uitbraak van het coronavirus, is voor 
Kunst 2960 de zon blijven schijnen. Niet alleen kreeg de organisatie van de gemeente 
de toestemming om, mits de nodige veiligheidsaanpassingen, het kunstenfestival in 
openlucht te laten plaatsvinden. Ook de zon was van de partij om er een stralende 
editie van te maken op 9 augustus. Zo kregen kunstminnende inwoners de kans om 
samen van kunst te genieten op het Lochtenbergplein en een praatje te slaan -op 
veilige afstand en mét mondmasker- met de kunstenaars zelf. 

STORM RAAST OVER REGIO EN RICHT VEEL SCHADE AAN  
Het onweer dat op dinsdag 11 augustus  over het land raasde, heeft onze regio stevig 
geteisterd.  De brandweer van Zone Rand, meer bepaald de post in Sint-Job, had de 
handen vol om de schade te ruimen. Onder meer in de Begionialaan en de Lindelaan 
braken verschillende 
taken van bomen af. 
Sommigen bleven 
daarbij hangen in 
de bovengronds 
elektriciteitsleidingen. 
Ook de Antitankgracht 
bleef niet gespaard. 
Diverse bomen 
raakten ontworteld en 
duikelden de gracht in. 

Kapper aan huis:  dames en 
heren Alle behandelingen 
aan kleine prijsjes 0471 
907 730 (particulier)  I16

SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

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

Te huur: Antw-Zuid, 2de 
verd, living, kkn, gr en kl 
slaapk, wc, badk, terras, 
kelder, geen dieren 700 euro/
mnd gsm 0483.36.52.76  I17

Te koop: bakstenen  2040 stuks 
18x8x5, 100 euro per pak, 1020 
stenen Laaglandlei 57 Schoten  I18

Ik zoek werk als poetsvrouw, 
wassen strijken, … tel 
0489.79.80.60  I19

Wij zijn op zoek naar een lieve 
dame voor naschoolse opvang in 
Brasschaat . Onze kids zijn 3, 7 en 
9 jaar oud. Indien interesse , graag 
bericht naar 0497 441 235  I20

Flexibele nanny ( oppas) 
gezocht . Liefst gepensioneerde 
die wat wil bijverdienen en 
zo goed als altijd beschikbaar 
is, indien nodig . Omgeving 
Schoten tel  0495.78.85.15  I22



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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Speeltuin voor 82 
soorten nachtvlinders    

Guy, Karen en hun twee kinderen 
Rafael (11) en Kristina (7) beleven 
deze zomer zoals bijna alle 
Vlamingen: thuis. “Vooral onze 
zoon Rafael houdt veel van dieren. 
Hij draagt goed zorg voor zijn 
baardagaam, een hagedissoort 
die normaal in ver afgelegen 
woestijngebieden leeft”, vertelt zijn 
moeder. “We vonden het wel boeiend 
om tijdens onze ‘staycation’ in te 
gaan op de uitnodiging van Bart 
Van Camp om eens na te gaan hoe 
het eigenlijk gesteld is met het 
dierenleven veel dichter bij huis; in 
onze eigen tuin. We doen ons best 
om die diervriendelijk in te richten, 
maar die pogingen leken niet zo 
succesvol. Buiten enkele meesjes 
zien we hier vooral kauwen, eksters 
en katten.”

Maar de natuur, in al zijn 
verscheidenheid, prachtige kleuren 
en vormen, laat zich duidelijk niet 
altijd zien of de mensen willen ze 
niet zien. “Maar ze is wel aanwezig”, 
weet Bart Van Camp zeker. De 
landschapsdeskundige heeft er zijn 
missie van gemaakt om de Vlaming 
te verlossen van zijn ‘selectieve 
blindheid’ als het over natuur en 
dierenleven gaat. Hij heeft daarvoor 
de nachtvlinder of ‘mot’ uitgekozen 
als symboolsoort. Was dat niet dat 
vervelende diertje dat je voeger in 
kleerkasten terugvond, dat zich 
overdag verstopt en eerder vale of 
onopvallende kleuren draagt? 
Alvast Guy, Karen en zoon Rafael, 
die de mottentelactie op de voet 
volgden, zijn nu overtuigd dat er 
in hun tuin veel meer leeft dan ze 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

durfden vermoeden. “Bart deed dat 
fantastisch. Wat een passie heeft 
die man voor de natuur zeg”, is 
Karen nog onder de indruk van het 
bezoek en veldwerk. “Hij doet dit 
als vrijwilligerswerk, maar kwam 
wel helemaal van Vlaams-Brabant 
’s avonds naar hier gereden en was 
’s anderendaags om 5 uur alweer 
paraat om samen met ons te kijken 
welke nachtvlinders in zijn ‘val’ 
waren geland. Prachtige beestjes 
met welluidende namen ook als 
Groot Avondrood, Peper en Zout en 
Gepluimde Snuituil.”
Die val is eigenlijk een lichtbak vol 
eierdoosjes waar de nachtvlinders 
op afkomen. “82 soorten is best een 
mooi resultaat”, evalueert kenner 
Van Camp. “Maar na een ‘topnacht’ 
(warm, zwoel, windstil en pikdonker) 
kan dat cijfer oplopen tot 150. Er 
zijn 2500 soorten nachtvlinders in 
België, en die hebben elk hun plekje, 
hun taak, hun ‘niche’ zoals dat heet 
in de ecologie. Ook in de stad vang 
ik regelmatig hoge aantallen: in 

Brussel onlangs nog honderd onder 
de VRT-toren.”
“Havenbedrijf Antwerpen heeft 
heel wat terreinen”, aldus de chief 
corporate affairs. “We werken voor 
het beheer van sommige daarvan nu 
al samen met Natuurpunt om onder 
meer broedplaatsen voor vogels 
te creëren. Ik ben van plan om 
ook mottenvanger Bart Van Camp 
onderzoek te laten doen naar de 
insecten in de uitgestrekte haven. 
Hier kan een mooie samenwerking 
uitgroeien, ook met bij ons actieve 
bedrijven.”

De bescheiden dorpstuin van Guy Janssens en Karen Van de Cruys aan de 
Lindenlei in Schoten blijkt ’s nachts een speeltuin voor de meest wonderlijke 
nachtvlinders. Liefst 82 verschillende soorten merkte kenner Bart Van Camp 
er op. De ‘mottenvanger’ wil met zijn tellingen mensen en liefst ‘decision 
makers’ of ‘influencers’ zoals Guy Janssens,  chief corporate affairs bij 
Havenbedrijf Antwerpen, de ogen openen voor de boeiende, diverse, maar ook 
miskende natuur vlakbij.



ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237 

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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd 

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

0484 02 64 31
TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:

MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 01.00U

PRIVATE-GIRLS
12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

BLONDINE
D-cup is op zoek

naar een man
sms MIRJAM naar 7722 

(2 euro verz/sms) 

Nog negen maanden hinder 
op Botermelkbaan           

De voorbereidende werken op de Botermelkbaan zijn bijna afgerond. In september 
start de aannemer met de aanleg van de fietspaden. En daar was het de Vlaamse 
overheid en gemeente om te doen op deze lange verbindingsweg tussen Brasschaat, 
Schoten en ’s-Gravenwezel.

De werf lijkt zich maar traag voort te bewegen over de Botermelkbaan. Maar schijn 
bedriegt enigszins want de werfzone strekt zich uit over liefst anderhalve kilometer. 
Het is al een huzarenstukje dat het verkeer meestal in beide richtingen door kan.
In augustus ondervonden onder meer de uitbaters van restaurant De Linde en andere 
bewoners van de Alice Nahonlei de meeste hinder. Die straat bleef enkele weken 
afgesloten van de Botermelkbaan. De aanleg van de betonnen fietspaden, waarvoor 
langs beiden zijden van de gewestweg eerder 422 bomen gekapt werden, start in 
september.
 
De aannemer start hiermee aan de even zijde van de Botermelkbaan ter hoogte van 
de Sint-Ludgardisschool en werkt verder in de richting van ’s-Gravenwezel. Vervolgens 
wordt de overzijde aangepakt. Daarna volgt overzijde opnieuw vanaf Sint-Ludgardis 
richting kanaal Dessel-Schoten. Het fietspad ter hoogte van domein La Garenne wordt 
als laatste aangelegd. 

Doorgaand verkeer kan deze werfzones steeds passeren, zo belooft de gemeente, en 
wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Gemeente en Vlaamse overheid hopen 
dat de fietspaden in april 2021 ingereden kunnen worden. Kort daarvoor worden 
ook de kruispunten met respectievelijk de Dennenlei, Zilverstraat, Alice Nahonlei en 
Wezelsebaan nog heraangelegd. 

Voor dat laatste en veel besproken kruispunt is er nog geen ontwerp. Het staat al 
wel vast dat er straks alleen nog uitgaand verkeer richting ’s-Gravenwezel gebruik 
van mag maken. Het kruispunt met de Alice Nahonlei wordt veiliger en overzichtelijker 
gemaakt met verkeerslichten. Er verandert ook wat aan de dicht bij elkaar gelegen 
kruispunten met de Dennenlei en Zilverstraat, vlakbij de Sint-Ludgardisschool. 
De auto’s worden daar na herinrichting alleen nog toegelaten via de Dennenlei. De 
kruising met de Zilverstraat zal enkel voor fietsers toegankelijk zijn. 

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certificaat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

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

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

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



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

Te huur: garage te Schoten, 
Cordulaplein ondergronds 
tel 03.658.10.88  Z159

Man van 78j. zoekt vrouw 60-80jaar, 
ik hou van wandelen, dansen, 
reizen, kaarten, graag wil ik u leren 
kennen tel na 18u 03.651.72.81  I32

Gezocht: Enthousiaste Nederlands 
sprekende oppas voor 2 kinderen, 
11 en 7 jaar. 4 dagen in de week 
(ook mogelijk 1 op 2 weken). Taken: 
ophalen van school, begeleiden bij 
huiswerk en kleine huishoudelijke 
taken. Op woensdag ook 
naar hobby’s brengen. Regio 
Schilde. Bij interesse graag een 
seintje op 0473 99 02 11  I33

Te huur: garagebox Deuzeldlaan 
14 Schoten, tel 03.646.57.85 
of 0479.12.16.19  Z163

Ik zoek werk voor tuinonderhoud, 
schilderen en bezetten tel 
0465.71.30.86  (particulier)  I30

Ik zoek werk in de tuin of schilderen 
tel 0466.36.65.57  (particulier)  I31

Te koop: Mini eco scooter 
opvouwbaar. Nieuw = miskoop.
Niet geschikt voor ouderen 
500e tel.0478 902 194

DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Overstock Home nestelt zich met nieuwe grote toonzaal langs Bredabaan       

Overstock Home nam aan de Bredabaan in Schoten een 1500 vierkante meter 
grote nieuwe toonzaal in gebruik. De West-Vlaamse interieurspecialist heet al 
lang niks meer te maken met de verkoop van meubelen die opgepikt worden uit 
faillissementen.
Overstock Home is een Belgische meubel- en interieurspecialist met 
13 showrooms in heel Vlaanderen. “Het is onze missie om kwalitatieve 
designmeubelen tegen een sterke prijs én snelle levertermijn uit eigen magazijn 
naar elk gezin te brengen”, aldus commercieel directeur Pros Heirman. “We 
beschikken in onze hoofdzetel Oostkamp over een eigen designstudio en we 
staan bekend om moduleerbare ontwerpen van zitbanken, tafels, stoelen, 
tapijten, kasten, verlichting en woonaccessoires. Qua prijsklasse zitten we net 
boven Ikea, maar op het vlak van kwaliteit en service zitten scoren we een pak 
beter.”
De nieuwe showroom in Schoten, waar Monique Dekkers de winkel beheert, is 
de eerste die volgens een nieuwe concept werd ingericht. “We presenteren hier 
achttien  volledig ingerichte leefwerelden om de consument onder te dompelen 
in een totale interieurbeleving voor elke stijl. Wij dicteren geen vaste stijl, maar 
geven iedereen de ruimte om die zelf in te vullen en bieden hierbij de nodige hulp 
dankzij ons professionals”, aldus Dekkers. 
De centrale functionele zone is opgedeeld in een sofaplein vooraan, een tafel- 
en stoelenplein achteraan en een klantenservice- en kassacomplex in het hart 
van de ruimte. In deze laatste zone kan de consument stalen ontdekken van alle 

zachte materiaalopties en al dan niet onder begeleiding van een adviseur zijn 
favoriete interieur samenstellen. De showroom toont per product een maximaal 
aantal opties verdeeld over de verschillende sfeermodules. Met haar eigen 
meubellijn Bristol toont Overstock Home haar veelzijdigheid. 
Verderop op de Bredabaan behoudt de Belgische meubelmaker nog haar 
tuinafdeling Overstock Garden. 
Conceptstore Overstock Home Bredabaan 1203 2900 Schoten 03/808.69.84.

publi

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

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

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64



Notarisassociatie 
Luc DE FERM en 

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

Extra wachttijd aan sluizen        

Door de droogte en lage waterstand van de Maas, is ook het waterpeil van het 
Albertkanaal flink gezakt. Om erger te voorkomen en spaarzaam om te gaan met water 
zet De Vlaamse Waterweg nu grote pompen in en wordt er in Wijnegem pas versluisd 
wanneer de schutkolk vol ligt. Schippers en rederijen tonen begrip voor de maatregel. 
“Zonder water kunnen we niet varen hé”, klikt het vanuit de stuurcabine.

Minstens 50 cm staat het water in het Albertkanaal nu al onder haar normale peil. Je 
ziet het aan de kaaimuren waar een deel van de altijd onder water zittende algengroei 
nu duidelijk te zien is. Eind vorige week begonnen de lichten in de kantoren van 
kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg in Hasselt te knipperen. 

“We zijn afhankelijk van de regen die in de Ardennen en Noord-Frankrijk valt. Die bepaalt 
het waterpeil van de Maas en vervolgens ook van het Albertkanaal en de Kempense 
kanalen”, vertelt Liliane Stinissen van kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg. “Zolang 
de droogte aanhoudt, moeten we de ideale diepgang voor de scheepvaart, die 3,4 meter 
bedraagt, op een andere manier in stand zien te houden.”
Hoe dat gebeurt, is sinds kort goed te zien aan het grote sluizencomplex van Wijnegem. 
De waterkrachtcentrale ligt er stil. In de plaats daarvan wordt met grote buizen continu 
water verpompt van het lager naar het hoger gelegen deel van het kanaal. Het gaat om 
een enorme watermassa. Het debiet van de mobiele installatie bedraagt 1,45 kubieke 
meter water per seconde per pomp. Momenteel draaien al drie pompen. De capaciteit 
kan worden verdubbeld indien nodig.

Door het overpompen van al dat water zijn nu slechts twee van de drie sluizen in gebruik 
in Wijnegem. Om bijkomend water te besparen, probeert de sluisbedienaar zoveel 
mogelijk schepen in één keer te versassen. “Normaal kan een schip altijd wel meteen 
een sluiskolk invaren. Nu moeten de kapiteins soms even geduld oefenen tot de ideale 
bezetting bereikt is. Pas dan wordt het ‘schuttingsproces’ in gang gezet. Dat duurt ook 
met een volle sluiskolk maar twaalf minuten. De wachttijd voor schippers proberen we te 
beperken maar kan in het slechtste geval vier uur bedragen.”

Belangrijker dan de tijdelijke wachttijd aan de zes sluizencomplexen op het Albertkanaal, 
is dat De Vlaamse Waterweg sinds begin dit jaar ook op zondag schepen schut, zonder 
daarvoor kosten aan te rekenen of voorafgaande rompslomp. Kwam je vroeger na 22 uur 
toe op zaterdag, moest je sowieso 24 uur voor anker.
Om het waterpeil niet te fel te laten zakken, is drinkwatermaatmaatschappij Water-
Link langs het Albertkanaal in Oelegem overgestapt naar een grotere spreiding van de 
tijdstippen waarop het water vanuit het kanaal naar haar productiecentrum afleidt. De 
drinkwaterproductie komt niet in gevaar.
En er is nog meer. “We roepen op om het onttrekken van water te beperken tot het 
strikt noodzakelijke minimum. De vaste watervangen van Natuur en Landbouw op het 
Albertkanaal en de Kempische kanalen werden op 27 juli voor 80% dichtgedraaid”, aldus 
Liliane Stinissen. 

Op de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten, Dessel-Kwaadmechelen en Bocholt-Herentals, 
eveneens afhankelijk van de Maas, werd al wel een diepgangbeperking van 20 cm 
ingevoerd op sommige vakken.

ALLE DAKWERKEN.
Pannen, leien, roofing. Kleine en grote herstellingen,

volledig nieuw dak. Schouwen repareren, rooster 
plaatsen tegen vogels.

Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

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.

G.L.O.

Goedkoop verwijderen van bo-
men, hagen, coniferen, gratis 
offerte tel 0487.715.534  I11

Tuinwerken, schilderen tel 
0485.54.55.94 (particulier)  Z156

Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp, dagen/uren overeen te 
komen gsm 0476.76.74.22 of mai-
len naar alexje0711@live.be   Z157

Zaaien van nieuwe gazons, gra-
tis offerte tel 0487.715.534  I10

Herenfiets merk L’Avenir in 
zeer goede staat, 21 ver-
snellingen Shimano, Ledver-
lichting vooraan. Prijs : 120 
euro. Gsm 0473 210 236  I6

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan

Bestel tijdig dan is uw hout 
droog tegen komende winter.

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet 
Tel: 052 22 56 43
       052 22 53 81

www.vdstraeten.be

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182



Ik zoek werk als schilder, kl 
reparaties, tuinwerk, prijs 
14 euro/u, ik spreek Fr. tel 
0485.174.294 (particulier) Z158

Opruiming van inboedels 
met gratis taxatie en extra 
service voor uw waardevolle 
spullen, van kelder tot zolder, 
van garage tot tuinhuis, voor 
gratis offerte bellen naar 
0474.325.213 (particulier)  Z159

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, laurier, en afvoeren, 
gratis offerte tel 0487.715.534  I12

Ik zoek werk als poetsvrouw, 
wassen strijken, … tel 
0489.79.80.60  I19

Wij zijn op zoek naar een 
lieve dame voor naschoolse 
opvang in Brasschaat . Onze 
kids zijn 3, 7 en 9 jaar oud. 
Indien interesse , graag 
bericht naar 0497 441 235  I20

Flexibele nanny ( oppas) 
gezocht . Liefst gepensioneerde 
die wat wil bijverdienen en zo 
goed als altijd beschikbaar 
is, indien nodig . Omgeving 
Schoten tel  0495.78.85.15  I22

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

GEZOCHT

KEUKENHULP of KOKKIN
halftijds

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

Gevraagd: MARKT-VISHANDEL - Antwerpen
HELPSTER VERKOOPSTER (20 tot 50 jaar)
5 dagen/week (ma-di-wo-do-vr) WEEKEND VRIJ

Perfect Nederlandstalig - EIGEN VERVOER
Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

BILJARTCAFE 

DE DEKEN  
Merksem

zoekt

DIENSTER
met ervaring

0494 91 10 83



Mawipex in Schoten is een verdeler van  
Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM), vooral  

aan de Belgische Hout- en bouwhandel.  
Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende  

holding Tectum Group. Om onze commerciële 
binnendienst te ondersteunen, zijn wij op zoek 

naar een parttime bediende.

Parttime Bediende  
voor de binnendienst

Takenpakket:
 Bestellingen van onze klanten ingeven in  
onze ERP systeem.

 Opvolgen van de leveringen vanuit onze  
magazijnen in Rilland (NL) en Genk (BE).

 Telefonisch contact met onze klanten m.b.t. 
leveringen en bestellingen.

 Opmaken van offertes.
 Het bijhouden van data in ons CRM systeem.
 Algemene administratie zoals post, brochures, 
technische fiches, …

Wat zoeken we:
 Bachelor opleiding of enkele jaren actief in  
een gelijkaardige functie (ervaring is niet  
noodzakelijk).

 Goede PC en software kennis. (Zeker Office, 
kennis van Dynamics is een plus)

 Geen schrik om telefoon op te nemen, zowel  
in het Nederlands als het Frans!

 Klantgericht zijn.
 Zelfstandig kunnen werken, maar ook in een 
klein team. 

Maar vooral iemand die graag en goedlachs 
zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en 
ambitieus bedrijf.
 
Wat bieden we

 Een leuke, aangename werkplek in modern 
kantoor met alle mogelijke technische en 
ergonomische werkmiddelen, gelegen in een 
groene omgeving. We voorzien je dagelijks van 
verse koffie, water, frisdrank, fruit en soep!

 Een goede verloning is basis. Daarnaast kan  
je ook genieten van heel wat extra legale 
voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, 
ADV dagen, verzekering, …

 We zorgen voor een zeer goede balans 
werk-privé.

 En uiteraard zorgen we ook voor een  
afwisselend, interessant en uitdagend  
takenpakket in een bedrijf dat heel wat  
groeimogelijkheden kan bieden.

 
Heb je interesse, stuur je cv naar  

dmo@mawipex.be
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werft aan

TECHNIEKER-MECHANIEKER
Als mechanieker sta je in voor het algemeen onderhoud en 
depannages van het machinepark. 
Je verzorgt het preventief/algemeen onderhoud en voert de 
nodige herstellingen uit.
 
Profiel:
-  Diploma binnen een technische richting of gelijkaardig  
 door ervaring
-  Je bent werklustig, kwaliteitsbewust, ordelijk en stipt op  
 een veilige manier
-  Je spreekt en begrijpt goed nederlands
-  Je kan vlot zelfstandig en alleen werken
-  Je bent flexibel en hands-on ingesteld
 
Aanbod:
Voltijds gevarieerde job in dagdienst, met ruimte voor 
initiatief.
Na een succesvolle inloopperiode maak je kans op een 
vast contract. 

CHAUFFEUR 
VOOR BETONMIXER

RIJBEWIJS CE (OPLEGGER)

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

R E N T

Bij interesse, gelieve contact te nemen via 
mail: rb@ribarent.be of ib@ribarent.be

of per telefoon 03/313.81.40

Profiel:
-  je staat in voor het telefonisch en persoonlijk contact met  
 de klanten
-  je geeft advies en biedt de beste verhuuroplossing
- opvolging van openstaande klanten
-  klasseren van documenten
-  Flexibiliteit: kunnen werken aan verschillende opdrachten  
 voor verschillende diensten op zelfde tijdstip
-  samen met het hele team help je mee aan de uitbouw van  
 het Riba Rent filiaal

Aanbod: 
-  U bent communicatief en discreet
-  Stressbestendig
-  U bent administratief en organisatorisch ingesteld
-  U heeft een goede kennis Nederlands, Frans is een 
 pluspunt
-  Enige relevante ervaring is een troef
-  U neemt initiatief en denkt mee met het bedrijf
-  U werkt in een team met shiften (38u/week) 
-  U bent bereid beurtelings op zaterdag te werken 
 (deze dag in de week te recupereren)

Bij interesse, gelieve contact te nemen
via mail: rb@ribarent.be 

of per telefoon
0496/27.81.40 of 03/313.81.40
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MAATSCHAPPELIJK WERKER
Contractueel –  Voltijds –  B1-B2-B3

Je biedt als maatschappelijk werker ondersteuning aan de  
algemene sociale dienst. Daarbij kan je met specifieke vragen 
steeds terugvallen op collega’s. Je staat in voor de individuele 
hulpverlening op verschillende gebieden. Via gesprekstech- 
nieken kan je de hulpvraag grondig analyseren. Je maakt  
sociale verslagen en hulpverleningsplannen op. Je gaat out- 
reachend te werk: je wacht niet op nieuwe cliënten of een hulpvraag, 
maar gaat hier ook actief naar op zoek.  

Ik ben geïnteresseerd

Zin om ons team te komen versterken? Dan ontvangen we je 
kandidatuur graag uiterlijk op 6 september 2020. Solliciteren 
kan via het invulformulier op www.schoten.be/vacature. Daar 
vind je ook een uitgebreide informatiebrochure en functie- 
beschrijving. Opgelet! Enkel volledige kandidaturen worden in 
aanmerking genomen. 

Jouw functie

Jouw profiel

Aangezien netwerken binnen deze functie enorm belangrijk 
is, ben je van nature een sociaal persoon en leg je gemakkelijk  
contacten met burgers en partnerorganisaties. Een empathi-
sche en mensgerichte ingesteldheid is cruciaal: anderen helpen 
zit in jou! Je neemt uit eigen beweging initiatieven om je doel-
stellingen te bereiken. Je bent geen opgever, je blijft positief en 
probleemoplossend denken, ook wanneer je geconfronteerd 
wordt met tegenslag. Je beschikt over een bachelordiploma 
in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk 
assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Houders van 
een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg (of daar-
mee gelijkgesteld diploma) komen ook in aanmerking voor deze 
functie. 

Ons aanbod

Omdat je alles geeft om onze werking te verbeteren, krijg je 
van ons:
• Een aanvangswedde met een minimum brutomaandloon 

van 2.524,45 euro (B1). Beroepservaring uit de overheids-
sector wordt meegenomen.

• Een contract van onbepaalde duur.
• 35 dagen vakantie per jaar en glijdende werktijden.
• Maaltijdcheques van 8 euro.
• Bijkomende extralegale voordelen zijn gratis hospitalisatie-

verzekering,  fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer én ruime  
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Meer informatie over de functies en de selectieprocedure op 
www.schoten.be.

Te koop: scootmobiels 
gsm 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

Alpha Heating is een toonaangevend bedrijf in het 
ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels 

& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in 
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

Je profiel:
• Eerlijke, stipte, goede werker, flexibel, bereid om al doende te 

leren.
• Een verzorgd uiterlijk, vriendelijke houding en ordelijk werk 

zijn belangrijke eigenschappen om klantgericht te kunnen 
functioneren.

• Ervaring met het plaatsen van Gyproc-wanden en stukadoorwerk 
is een sterke troef.

• Je beschikt over een rijbewijs B.

We bieden:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met correcte verloning.
• Werken in een dynamisch team met modern denkende 

zaakvoerders en mogelijkheden om mee te ontwikkelen binnen 
een sterk groeiend bedrijf.

• Goede opleiding “on the job”.

Interesse?
Bel Danny Daniels op 03 644 68 88 tijdens de kantooruren of mail 
naar danny@alpha-heating.be.

ikhouvanvuur.be

Alpha Heating
haarden & interieur

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)

Z   EKERS in de BODE
hun rendement blijft verbazen.

O

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 schilder- en 
tuinwerken, 13 euro/uur, Eng. tel 
0496.064.221 (particulier)  Z155

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



GEMEENSCHAPSWACHTEN-VASTSTELLERS
Contractueel –  Voltijds –  C1-C2-C3

Als gemeenschapswacht-vaststeller houd je toezicht op het 
openbaar domein van Schoten en voer je veiligheids- en 
preventieopdrachten uit. Je informeert en sensibiliseert 
burgers met als doel overlast en ongewenst gedrag aan te 
kaarten en te voorkomen. Waar nodig treed je repressief op 
zodat criminaliteit wordt bestraft en voorkomen. Je aanwezig-
heid in het straatbeeld draagt bij aan het veiligheidsgevoel van 
de burger. 

Ik ben geïnteresseerd

Ben jij de persoon die mee ons team van enthousiaste ge-
meenschapswachten wilt komen versterken? Dan ontvangen 
we je kandidatuur graag uiterlijk op 6 september 2020. Sollici-
teren kan via het invulformulier op www.schoten.be/vacature. 
Daar vind je ook een uitgebreide informatiebrochure en 
functiebeschrijving. 

Opgelet! Enkel volledige kandidaturen worden in aanmerking 
genomen. 

Jouw functie

Jouw profiel

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die integer en 
correct handelt. Je wilt je inzetten voor een veilige en een aan-
gename leefomgeving en bent voldoende assertief ingesteld. 
Je durft op burgers afstappen en optreden. Een flexibele inge-
steldheid is noodzakelijk omdat je regelmatig buiten de kan-
tooruren zal moeten werken. Je kan je vlot verplaatsen met 
de fiets en/of de wagen en langere afstanden te voet afleggen. 
Voor een volledige lijst van vereisten kijk je op onze website: 
www.schoten.be/vacature. 

Ons aanbod

Omdat je alles geeft om onze werking te verbeteren, krijg je 
van ons:
• Een aanvangswedde met een minimum brutomaandloon 

van 1.965,88 euro (geen ervaring). Beroepservaring uit 
de overheidssector wordt meegenomen.

• Een contract van onbepaalde duur.
• 35 dagen vakantie per jaar en glijdende werktijden.
• Maaltijdcheques van 8 euro.
• Bijkomende extralegale voordelen zijn gratis hospitalisatie-

verzekering,  fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer én ruime  
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Meer informatie over de functies en de selectieprocedure op 
www.schoten.be. @verteren

doet renderen!

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 binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47  
(particulier)  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 koop: scootmobiels 
gsm 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

BAKKER (m/v)
VOLTIJDS

met ervaring
Nederlandstalig



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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

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

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

BRIGADIER/VOORMAN MONTAGE

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

Profiel:
• Je bent een meewerkend voorman
• Je hebt coachend leiding gevende capaciteiten (je wordt hierin ondersteund door HR)
• Je kunt zelfstandig werken
• Je houdt van afwisseling
• Je werkt nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Kwaltiteit is erg belangrijk voor jou
• Je aarzelt niet om problemen aan te pakken en te analyzeren, je vindt praktische oplossingen voor de gestelde
   problemen

Opleiding en toekomstmogelijkheden

1X CONVENTIONEEL DRAAIER : SCHOOLVERLATER

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

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

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

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

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

SLUIZENSTRAAT 105 • 2900 SCHOTEN • BELGIE 
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GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan
beden, gezegend en geheiligd wordt 
door heel de wereld in de eeuwen der 
eeuwen, amen.
Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9 
dagen en uw gebeden zullen verhoord 
worden, zelfs indien dit onmogelijk 
lijkt. Vergeet niet het H. Hart te be
danken met de beloften dit bericht te  
publiceren voor de bekomen gunst.

L.W.

Biker Boy Olivier Godfroid uit Schilde 
kroont zich ‘Roi du Mont Ventoux’       

Schildenaar Olivier Godfroid (25) verwezenlijkte deze zomer een stunt die menig 
wielrenner met verbazing sloeg. Hij klom op één dag niet alleen drie keer, maar 
ook nog eens razendsnel naar de top van de Mont Ventoux en klopte daarbij alle 
snelheidsrecords op de populaire sportapp Strava. Hijzelf en zijn begeleider Kurt 
Geuens zijn trots.

Olivier Godfroid, die eerder al faam maakte in de triatlonsport, heeft nog nooit in zijn 
leven deelgenomen aan een wielerkoers. Deze zomer verbleef hij met zijn makkers 
van de Schotense Biker Boys club, een vriendenfietsclubje gesponsord door Garage 
Postiaux, in Frankrijk. Er werd elke dag gefietst. Vooral voor de fun, maar ook omdat 
Olivier, de meest competitieve van de bende, in niet-coronatijden deelneemt aan 
halve triatlons.
Olivier, oud-speler van voetbalclub 
KSK-’s-Gravenwezel-Schilde, zit dus 
nog maar een goeie drie jaar op de 
koersfiets. “In 2018 nam ik meteen 
deel aan het wereldkampioenschap 
in Zuid-Afrika en eindigde ik op plaats 
24.” In deze tijden gaan er bijna geen 
Ironman-triatlons door omdat het een 
heel internationaal gebeuren is. Olivier 
houdt zichzelf dan maar in vorm met 
extra trainen.
“Ik hou wel van een uitdaging, dus 
dacht ik dat het leuk zou zijn om me 
te wagen aan de Cinglé Ventoux.” De 
Cinglé Ventoux is een drievoudige 
beklimming van de Mont Ventoux langs 
drie verschillende wegen. Goed voor 
meer dan 4.300 hoogtemeters over 
een afstand van 137 kilometer.

Ondanks zijn record, is Olivier van plan om het op triatlon te houden en niet echt in 
de slipstream van Wout Van Aert te gaan fietsen.

Klok stuk?
Alle merken GRATIS 

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69Te koop: microgolfoven met gril, 

droogzwierder, alles als nieuw, 
p. o.t.k. tel 0476.75.49.98  I3

Te Koop: 2 gaskachels Nestor 
Martin 100 euro /stuk, Trap-
lift Thyssen Krupp in prima 
staat bj 2016 .H 4.00m+70cm 
1500 euro ,zwarte wandkast 
+ovale tafel en 6stoelen.100 
euro Tel.0472 21 35 54  I4

Te koop:  scootmobiel type In-
vacare  comet pro 4W Bouw-
jaar okt 2017 zeer goede staat 
weinig gebruikt Vraagprijs 600 
euro GSM 0486 526 992  I5

Te koop: Honda CB 500 
s, bwj 2002, goede staat, 
tel 0486.73.29.75  I9

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



Dankzij Robine is er verleden, heden en toekomst

“Sinds april van dit jaar telt 
onze familie een vrouwelijk 
viergeslacht”, schrijft Katrien Van 
Elsen. “Het zou fijn zijn mocht dit 
nieuws een plaatsje in ‘Bode van 
Schoten’ krijgen, want we wonen 
ook allen in Schoten.” We geven 
uiteraard maar wat graag gehoor 
aan dit verzoek, ‘hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde’ indachtig.
“Wij zijn verheugd en trots om 
deze foto in ‘Bode van Schoten’ 

te mogen publiceren en aldus het 
goede nieuws van de geboorte 
van Robine te kunnen meedelen”, 
zegt de vader van Katrien. “Robine 
(°23 april 2020) is het eerste kindje 
van Tom en Lien (°1993). Zij zorgt 
meteen voor een vier op vier, 
want kersverse mama Lien is de 
dochter van Katrien (°1969) die 
zelf mama zegt tegen Els (°1941). 
Verleden, heden en toekomst, vier 
generaties vrouwen op één rij; ze 

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

J.J.

Te huur te Deurne: benedenverdie-
ping 55m2, in te richten als win-
kel, magazijn, bureel, showroom.., 
afsluitbaar met automatische 
rolluiken, niet als woonst mo-
gelijk, Jos Scheurweghstraat 60, 
onmiddellijk beschikbaar, 400 
euro/mnd tel 0495.23.78.01  Z111

stralen van geluk en zullen wat 
graag en met veel liefde Robine 
helpen opgroeien in het warme 
nest van de hele familie.”
Zuster Alberta
Mama Lien Braspenningx is juf van 
een derde leerjaar, oma Katrien 
Van Elsen is docent aan een 
Hogeschool en ooit oprichtster 
van kinderkribbe ‘Pimpernel’, 
waar Robine binnenkort naartoe 
zal gaan. Beide hebben zingen in 
een zangkoor als hobby. 
Elza Bijnens is altijd huisvrouw 
geweest en kwam destijds 
helemaal vanuit Gent naar 
Schoten gereden om toch maar 
bij zuster Alberta te kunnen 
bevallen en dicht bij de familie en 
vrienden te zijn. Nadien verhuisde 
het gezin naar Schoten, waar 
het viergeslacht in de wijken 
Geuzenvelden en Berkenrode 
woont.
Hebt, kent of maakt u dus zelf deel 
uit van een m/v viergeslacht? 
Vertel het ons meteen (info@
bodevanschoten.be) en wij maken 
er graag een fijn stukje van!







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

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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678Netwerk Palliatieve Zorg

Noorderkempen v.z.w.:
advies en hulp rond palliatieve zorg

coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

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

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106






