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Toch proclamatie Annuntia Wijnegem

Op bootcamp in Brecht

Een nieuwe Schotense Leeuw

Afscheid Lauren in Schilde

Schotenaren Karen en Koen 
emigreren naar Umbrië (I) 

en beginnen B&B             
Eind juni trokken Karen Van Bauwel en Koen Van Elsacker de deur van hun 
mooie huis in de Kasteeldreef voor goed achter zich dicht. Uitgerekend net 
voor corona toesloeg, besloten ze met hun gezin te emigreren naar Italië om er 
in Umbrië een agriturismo uit te baten. “Toch hebben we nooit getwijfeld over 
dit avontuur”, kijken de twee uit naar een nieuw leven op hun Poggio Le Stalle.

Meer geboren en getogen in Schoten dan Koen en Karen vind je ze nauwelijks. 
“Ik ben zelfs door zuster Alberta op de wereld gezet”, lacht Koen (49), gewezen 
voorzitter van volksdansgroep Gelmel, gids bij Hello! Schoten en medezaakvoerder 
van het bekende verzekeringskantoor Kolum. Ook Karen (47) woonde nooit elders. De 
tuinarchitecte danste bij Jan Pirrewit, speelde viool bij Gelmel en deed tot voor kort 
zomerbar Schoten Bad draaien. 
“Dit is geen vlucht”, vertelt Koen in het nu zo goed als leeggemaakte huis in de 
mooiste straat van Schoten. “We zien Schoten en al onze vrienden hier nog heel 
graag. Ik heb ook geen ruzie met de andere leden van het Kolum-team. We willen 
gewoon meer tijd maken voor elkaar en aan een iets lager tempo, anders gaan leven 
en anderen daarvan mee laten genieten.”

“Uit onze vele reizen hadden we wel een idee hoe onze bed & breakfast er moest 
uitzien”, pikt gastvrouw Karen in. “Na enkele jaren zoeken in Spanje en Italië hebben 
we op een heuvel in de omgeving van Amelia, een ommuurd stadje in Zuid-Umbrië 
met duidelijke sporen uit de Etruskische tijd, gevonden wat we zochten. De reeds 
verbouwde stallen liggen er heerlijk vlakbij een natuurpark. Ons domein heeft 
een eigen olijfboomgaard. Er groeien zelfs truffels, de delicatesse waar Umbrië zo 
gekend voor is. Koen is een uitstekend kok en kijkt er naar uit om aan de slag te 
gaan met die en andere lokale producten zoals paddenstoelen, wilde asperges en 
everzwijn. Vlakbij liggen trouwens de wijngaarden van Orvieto en andere bekende 
huizen.”

Ik associeerde de opstart van een B&B in het buitenland met de chaotische scènes 
uit de Nederlandse televisiereeks ‘Ik vertrek’. Maar niks daarvan bij Karen en Koen. 
Zelfs de uitbraak van het coronavirus, nota bene met dramatische gevolgen voor 
Italië, zorgde nauwelijks voor vertraging of onzekerheid. “Dankzij de goede zorgen 
van de vorige eigenares, een Ierse vrouw met vijf kinderen, was onze Umbrische 
droom al zo goed als realiteit. Zelfs het grote zwembad lag klaar voor plons. Na 
vijf minuten vertoeven op het domein van de oude stallingen, wisten we dat we 
gevonden hadden wat we zochten. Umbrië werd trouwens nauwelijks getroffen door 
corona.”
Zelfs Tom (17) en Lode (11), de twee zonen van ‘I Belgi’ van Amelia, zien geen graten 
in het verlaten van hun vertrouwde omgeving. Lode is ingeschreven in een lokaal 
schooltje en heeft al vriendjes gemaakt waarmee hij net zo fanatiek kan voetballen 
als hij deed bij Simikos. Tom blijft nog een jaartje op kot in Antwerpen om te studeren, 
maar zal de rest van het gezin daarna vervoegen in de groene heuvels van Umbrië.

Poggio Le Stalle, Agriturismo, Amelia Italië. www.poggiolestalle.com
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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 

 ZOERSEL                                    € 424 000

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

 
UC 1691037 - EPC 578 kWh/m² 

Vg Wp Gvkr 

 SCHOTEN                     € 280 000

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

Wp Gvg Gvv Gvkr

 HALLE                                   € 279 000

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

  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

   MERKSEM                                         € 159 000

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

 UC 2279141- EPC 195 kWh/m²    
Wg Vg Gvkr 

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

 SCHOTEN                                        € 258 000                

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

UC 2106516 - EPC 481 kWh/m²  
Vg Wg Gvkr

EN ANDERE PLAATSEN

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

Meester Piet Bocken geridderd 
door Vlaamse verenigingen      

Natuurlijk verliep ook de 11 juli-viering in Schoten deze zomer anders dan anders. 
Maar dankzij een samenwerking tussen het gemeentebestuur en het plaatselijke 
11 juli Komitee werd het toch een feestelijk gebeuren en werd met ereadvocaat en 
Vlaams voorvechter Pieter Bocken een nieuwe ridder in de Orde van de Schotense 
Leeuw aangesteld en gehuldigd. 

De Kaekelaar liep voor de academische zitting naar aanleiding van de Vlaamse 
Feestdag zo vol als toegelaten door de coronaregels. Honderd mensen genoten 
eerst van de toespraak door plaatselijk schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-
VA). Zij schetste de evolutie van de Vlaamse ontvoogding en wees op de variatie in 
het cultureel aanbod van Schoten. Zij stelde een steen te willen verleggen voor de 
ontsluiting van het eigen muzikale erfgoed. 
                                                                                                    
Bart Fierens, voorzitter van 
het 11 juli Komitee Schoten, 
maakte een analyse van de 
huidige politieke toestand of 
beter gezegd stilstand. “Er 
wordt meer onderhandeld dan 
geregeerd”, stelde Fierens 
vast. 

Als apotheose werd meester 
Piet Bocken tot achtste Ridder 
in de Orde van de Schotense 
Leeuw geslagen. Het gele 
lint werd hem overhandigd 
door Burgemeester Maarten 
De Veuster. De laudatio werd 
uitgesproken door zijn zoon 
en professor Inigo Bocken, 
zeer erudiet, filosofisch en 
warm. De academische zitting 
werd muzikaal opgeluisterd door Maya Descheemaecker, studente gitaar aan het 
conservatorium van Gent en gepresenteerd door Marleen Suy. De Vlaamse Leeuw 
werd voor de gelegenheid niet luidkeels meegezongen maar coronaconform in groep 
geneuried.

KRAAN 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 27





Ontploffing en felle brand schrikken 
industriezone Wijnegem op      

Op een bedrijventerrein in Wijnegem ontstond eind juni een grote brand. Die werd 
voorafgegaan door verscheidene luide ontploffingen en de rookpluim was vanop grote 
afstand te zien.

De ontploffingen deden zich voor bij het bedrijf Gouda Vuurvast Belgium aan het 
Vosveld, dat gespecialiseerd is in vuurvaste bekledingen voor onder andere de 
petrochemie.

Brandweer Zone Antwerpen kwam massaal ter plaatse. Het vuur sloeg over op een 
achterliggend bedrijf, maar de brand raakte daarna onder controle. Door het warme 
weer waren het voor de brandweerlui zware werkomstandigheden. Daarom werden 
voldoende manschappen en extra drinkwater ter plaatse gebracht.

Eén persoon raakte lichtgewond: hij had last van oorsuizingen. Hij werd ter controle 

naar het ziekenhuis gebracht.  Het aanpalende textielbedrijf CWS liep flink wat schede 
op. Toch konden zowel Gouda Vuurvast als CWS een dag later de werkzaamheden 
hervatten.

Te Koop: 4 autobanden 
195/65R15 op velg tegen aanne-
melijk bod tel. 0477.670.856  G10

Te Koop: van particulier; 8 
klass. eetkamer stoelen groen 
damast bekl.+ oud Holl.secré-
taire +Ant.Victoria chaisse lon-
gue gr. damast. Foto op aan-
vraag,  T.b.v. 0477.76.56.62  G11

We zoeken een lieve en enthou-
siaste dame om mijn 2 schatten 
van kinderen (9 en 11 jaar) op 
te vangen, naar school te bren-
gen en op te halen, koken daar-
naast licht huishoudelijk werk 
te doen. Dagen/uren in over-
leg .Eigen wagen vereist. Regio 
Schilde. Tel 0479.48.61.82  G12

Strijken ... geen zin of geen 
tijd? Ik kom je strijk halen en 
netjes terug brengen. 25 euro/
mand. Snel klaar. 0477/29 
60 79 (particulier)  G13

Te koop: TV Phillips, Type 
5362, weg. overlijden, prijs 
o.t.k. tel 0470.01.11.42  G15

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182





Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp.Dagen/uren overeen te 
komen. GSM: 0476 76 74 22 of 
mailen naar alexje0711@live.be  G1

Te koop wegens verhuis: 
droogkast Bosch met afvoer, 
Crosstrainer Kettler, 2 Per-
zische tapijten, massage Ei-
rtive, tel 03.384.22.16  G2

Te huur: garagebox 29,  Gr. J. 
De Pretstraat / R.W.  Van Ha-
vrelaan Schoten, 75 euro/
maand, tel 03.685.01.01  G3

Uit dank voor de bekomen gunst 
Dat het Heilig Hart van Jezus wordt 
aanbeden, gezegend en geheiligd 
door de hele wereld in de eeu-
wen der eeuwen amen. RDC  G4

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

Junior-bioloog Stan bekroond als 
junior-journalist       

Schotenaar Stan Van de Vyvere (13) staat het liefst op zijn skatebord. Door z’n 
verrekijker naar vogels turen, doet hij ook graag. Met taal heeft hij naar eigen 
zeggen weinig. Toch werd Stans verhaal over een verzonnen buurmeisje, drie 
mussen en de nieuwe postbode zopas bekroond als allerbeste van de hele 
provincie Antwerpen.

Ook dit jaar stuurden weer duizenden kinderen een tekst naar het Davidsfonds 
in het kader van de schrijfwedstrijd Junior Journalist. In Schoten alleen al 
namen onder impuls van lokale ambassadeurs Hilde Rombouts, Magda 
Segers, bibliothecaris Liesbeth Van Camp en auteur Pascale Perard dit 270 

leerlingen deel. Allemaal schreven 
ze in hun vrije tijd een fictieverhaal 
rond het jaarthema ‘Buren’. “En 
al voor het derde opeenvolgende 
jaar wint één van ‘onze’ jongens 
en meisjes een hoofdprijs in zijn of 
haar leeftijdsgroep”, aldus Perard, 
die voor een mooie prijzentafel had 
gezorgd. 
Stan Van de Vyvere volgt 
wetenschappen-wiskunde op 
het Sint-Michielscollege en wil 
later graag bioloog worden. Hij 
praat een mondje Latijn en is ook 
sportief, vroeger als voetballer 
en tegenwoordig als skater. Maar 

Stan voelt zich het meest in zijn sas wanneer hij samen met papa Peter 
natuurgebieden verkent in de Antwerpse haven of de Ardennen. 

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



www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Restauratie reinigen van schil-
derijen op doek of paneel, ver-
gulden en herstellen van de 
omlijsting en andere kunst-
werken, tel 03.658.71.20 
of 0474.59.02.62  Z002

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

Lauren verlaat speelpleinwerking
na zeven jaar       

De kinderen van Schilde hebben deze 
zomer afscheid genomen van Lauren 
Somers. Op vrijdag 10 juli stond zij voor 
de laatste keer op het speelplein van 
Schilde. “Lauren heeft ons zeven jaar 
versterkt waarvan de laatste jaren als 
hoofanimator. Vandaar dat we haar deze 
week feestelijk wilden bedanken voor 
de vele leuke tijden die ze de kinderen 
in onze gemeente heeft bezorgt”, zegt 
schepen van Jeugd Kathleen Krekels

(N-VA), die haar  in de bloemetjes kwam zetten. 
In Schilde is de speelpleinzomer goed ingezet. Voor beide speelpleinen, één 
in Schilde aan De Wip en één in ’s-Gravenwezel op het scoutsterrein, zijn elf 
vrijwilligers present om kinderen van vier tot elf jaar een fijne zomervakantie 
te geven. Door corona mogen elke week maximaal vijftig dezelfde kinderen 
komen spelen.

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



EPC 201 kWh/m2 - UC3150
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 283 kWh/m2 - UC2281254
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

SCHOTEN
Karaktervolle villa in aangename, groene woonlei op 
1.664m².  Prachtig geïntegreerd poolhouse doorlopend 
naar terras en aangelegde tuin met zwembad. 3 
ruime slpk. met elk een aanpalende badkamer.

SCHOTEN

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

SCHOTEN

Landhuis op riant domein van 8.981m² met volledige 
privacy en vlakbij invalswegen en centrum ‘s 
Gravenwezel. De woning biedt tal van mogelijkheden 
aangezien het over afzonderlijke inkomhallen, 
woonkamers en badkamers beschikt.

MERKSEM

Verzorgd 2 slaapkamer appartement van 99m² met terras 
in groene woonstraat. Inkomhal met toilet, woonkamer 
37m² aan open keuken met bar-tablet, terras, ruime 
berging/wasplaats, badk., 2 slpk. waarvan één met 
balkon. 

€ 1.275.000

€ 509.000

€ 890.000

€ 225.000EPC 116 kWh/m2 - UC2294600
stedebouwkunidge info in aanvraag 

EPC 958 kWh/m2 - UC2291740
stedebouwkunidge info in aanvraag

Villerslei 14
2900 Schoten

T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be  

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

Gezocht: Nederlandstalige 
poetsvrouw voor gang ap-
partement , 2 verdiepen, te 
Schoten. 1x p/w. interesse bel-
len na 17u 03/646.17.69  G6

Te koop: Garagebox (droog), extra 
veiligheidspoort in doorrit met af-
standsbediening, gelegen achter 
app. complex in Rodeborgstraat 
Schoten. 25.500 euro. Te zien na 
afspraak tel. 0472/406335.  G7

Eerlijke verantwoordelijke vrouw 
zoekt werk  als poetsvrouw: 
0488629960 of 0483320048  G8

Te  huur : app. 1° verdiep 
L.Weijtenlaan 23 Schoten 2 slk-
ps + garage O475.84.09.63  G9

Burgemeester 
Marnixschool 
verandert in 
bouwwerf en 
breidt uit met 

piano-paalwoning       

De Burgemeester Marnixschool sloot het 
voorbije vreemde schooljaar extra vroeg 
af. Dat had niks te maken met corona, 
maar alles met het grote bouwproject 
dat intussen van start ging. “We krijgen 
er zes zwevende klaslokalen bij. Die zullen 
op 1 september nog lang niet klaar zijn, 
maar onze leerlingen zullen tijdens de 
werken nauwelijks hinder ondervinden”, 
belooft directeur Annick Verstuyft.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

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
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SCHOTEN

VP 449.000 euro 

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

EPC 172 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

ANTWERPEN

VP 325.000 euro

TOPLIGGING Vol. geren. authentiek gebouw best. uit 4 app: Laatste 
app. te koop • Glvl app 118m² , ruime leefk., ing kkn, eetk. /bureau, 
terras, ruime slpkr met bad, via een trap komt U op het duplexgedeelte 
dat bestaat uit een badk. en een slpk. Bekijk het volledig 3D Scan 
https://my.matterport.com/show/? m=5VL6WQxvgXm&brand=0.

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

DEURNE

VP 185.000 euro 

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

EPC 150 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 189.000 euro 

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

EPC 178 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

WUUSTWEZEL

VP 184.900 euro 

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

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 535.000 euro 

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

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 259.000 euro 

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

EPC 506 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 699.000 euro 

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

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

VP 399.000 euro 

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

EPC 390 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

VP 339.000 euro 

Paalstraat 17, NIEUWBOUW 
LAATSTE LOT:- Ruim app. op 
een 2de verd met lift ,inkomhal, 
wc apart, grote leefruimte 
omgeven door glas, ing kkn, 
badk, 2 mooie slpks , berging 
en groot terras achteraan. 
VP 339.000 euro + kosten/
btwVoor meer informatie: 
info@markt21.be Het app. 
wordt volledig afgewerkt naar 
Uw keuze.

SCHOTEN

VP 1.240.000 euro 

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

EPC 27 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SINT-JOB

VP 242.000 euro 

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

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

Laatste app. te koop

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

Markt 21   •   2900 Schoten   •   03 658 95 58   •   info@markt21.be
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Scheldeprijs rouwt om oudste winnaar
Met Roger Decock overleed op 31 mei de oudste nog levende winnaar van de 
Ronde Van Vlaanderen en de Scheldeprijs. Hij werd 93 jaar oud en kwam tot op 
hoge leeftijd nog naar Schoten om de koers te volgen, op uitnodiging van de 
organisatie.

Nieuwe infoborden maar 
geen evenementen
De gemeente Schoten plaatste op 
diverse plekken nieuwe houten 
kaders om infoborden in te bevestigen 
en evenementen aan te kondigen. 
Jammer genoeg moesten die alleszins 
de eerste weken leeg blijven. Door de 
coronacrisis is zowat alles afgelast.

Kort nieuws uit Schoten

Verdienstelijke Schotense Vlamingen herdacht op 
begraafplaats
In aanloop naar de officiële Vlaamse Feestdag herdacht het 11 juli Komitee 
enkele recent overleden verdienstelijke Vlamingen uit Schoten. Voorzitter Bart 
Fierens trok er met een vijftigtal genodigden voor naar de begraafplaats, waar 
de drie onlangs een laatste rustplaats kregen. Op die manier werd ook vanuit 

de Vlaamse beweging hulde gebracht aan festivalpionier Siegfried Verbeelen, 
Wilfried De Man en priester Flor Stes, die alle drie het voorbije half jaar overleden.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63





Slisseploeg houdt sabbatjaar       

De Schotense Slisseploeg heeft, omdat de strijd tegen Covid-19 nog verder 
woedt, en na gesprekken met het Gemeentebestuur én het checken van de 
evenementenmatrix , besloten om haar voorstellingen voor 2020 te cancelen. 

Teneinde het financiële verlies te beperken, heeft het gezelschap ook besloten om 
dit stuk volgend jaar, in 2021 dus, te hernemen in september-oktober, tenzij het 
Coronavirus zó gunstig evolueert dat ze toch kunnen terugkeren naar februari-
maart. Deze laatste keuze zal in oktober gemaakt worden. 

Al wie nog tickets heeft, kan die dan volgend jaar inruilen voor nieuwe. 

De Slisseploeg hoopt dat de gewaardeerde en trouwe Slisse-kijker begrip kan 
opbrengen voor deze beslissing. Hou dus je Bode in de gaten voor de verdere 
evoluties.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

Te koop: TV Phillips, Type 
5362, weg. overlijden, prijs 
o.t.k. tel 0470.01.11.42  G15

Arbeider zoekt werk: renovaties, 
afbraak, enz…. prijs o.v.t.k. gsm 
0486.18.31.07 (particulier)   G16

Inboedels:  leegmaken + oprui-
men van inboedels van kelder tot 
zolder. Wij bekijken met u vrij-
blijvend wat de mogelijkheden 
zijn. Wij ruimen alles op. GSM : 
0497.77.99.19 (particulier)  Z144

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

Te huur: op 15 km van de stran-
den van de Adriatische kust en 

50km van het Sibillini geberg-
te vindt u in Petritoli (Italië, Le 
Marche-Fermo) tussen de olijf-
bomen onze rustige B&B Casa 
Cormar met achthoekig zwem-
bad, er zijn nog vrije periodes 
voor de zomer en het najaar 
om in alle veiligheid te genie-
ten van deze onbekende streek, 
alle info op www.casacormar.
com of via info@casacormar.com 
en 0032477201877 (Ivo)   Z146

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



EXCLUSIEVE VERDELEREXCLUSIEVE VERDELER
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

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

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

Elke woensdagavond steak aan € 16,90
Elke donderdagavond spareribs 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
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Louis en Josephina vieren samen 
60 gelukkige cinemajaren     

Wanneer men eind juni de Laaglandlei in Schoten kwam ingereden, kon men het 
onmogelijk niet opmerken: de grote voor- en zijtuin en een huisvoorgevel waren 
prachtig versierd met wimpels en een erehaag ballonnen. Naast de voordeur 
prijkte een kleurrijk aanplakbiljet met de mededeling waar het allemaal om ging: 
Louis en Josephina 60 jaar getrouwd.
“Nadat we woensdag terugreden na een bezoek aan onze dochter, merkte ik al 
van ver de versiering op. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Kijk, bij de buren lijkt iemand 
jarig te zijn.’ Maar het was voor ons!” lacht Louis.
Goed overweg
Precies op 25 juni 60 jaar geleden kozen Schotenaren Louis Vlemincx (°2 april 
1935) en Josephina Smits (°18 december 1933) voor een leven met en voor 
elkaar. Sinds 1968 wonen zij in hun gezellige huis met bijzonder grote, mooi 
onderhouden tuin aan de Laaglandlei. “Tuinieren is dan ook al heel mijn leven 
mijn belangrijkste liefhebberij”, vertelt Josephina. Daarnaast bestierde zij altijd 

START SOLDEN 
1 AUGUSTUS

www.framandi.be

het huishouden voor haar man en kinderen: Linda (°21 juli 1962) en Ronald (°29 
mei 1964). Op hun beurt schonken die hun ouders de kleinkinderen Ellen (33) en 
Lawrence (29) en achterkleindochters Louise (7) en Kato (2).
“Het is onze grootste vreugde dat onze kinderen en kleinkinderen allemaal zo 
goed met elkaar overweg kunnen”, verduidelijkt Louis. “Zo heeft onze zoon er 
bijvoorbeeld voor gezorgd dat ons huis heel mooi versierd werd, terwijl onze 
dochter een overheerlijke taart voor ons bakte waarvoor onze kleindochter 
haast hemel en aarde bewoog om die prachtig te versieren.”
De Moedige Bijters
Terwijl Louis carrière maakte als vertegenwoordiger van fijne vleeswaren bij 
slagers en supermarkten (‘Wij hebben nooit ruzie gemaakt. Want ’s morgens 
heel vroeg was Louis al de baan op om ’s avonds laat thuis te komen. Wij hadden 
simpelweg geen tijd of gelegenheid om ruzie te maken!’ lacht Josephina), is hij in 
Schoten en wijde omtrek veel bekender als stichter en voorzitter (34 jaar lang) 
van Hondenschool De Moedige Bijters.
“Toen we nog jong waren, woonden Josephina en ik dicht in elkaars buurt in 
Schoten”, aldus Louis. “Ik ontmoette Josephina dankzij haar zus. Op een 
keer trokken we met zijn allen naar de cinema en op onze beurt hebben ook 
Josephina en ik daar cinema gespeeld.”
Voorbij gevlogen
Vanwege het Covid-19-virus en de daarmee gepaard gaande beperkingen, 
kregen de jubilarissen nog niet de gelegenheid om hun 60ste verjaardag gepast 
te vieren, maar dat familiefeest zit er binnenkort aan te komen. “Ge staat er 
nooit bij stil, maar zestig jaren, … die zijn echt voorbij gevlogen”,  besluit Louis. 
Namens directie en medewerkers van ‘Bode van Schoten’ feliciteren wij van 
harte dit fijne, vrolijke echtpaar!
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

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



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: SPANJE - Benissa, direct v. 
eig. mooie, ruime Spaanse vakantie-
villa 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

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

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

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

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

Gratis geleverd vanaf 5m3 
(binnen straal van 15 km)

Tel. 0474 87 05 09

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Leerlingen en collega’s Sint-Eduardus 
bezorgen directeur mooi afscheid  

Een grote geweven snor. 
Een beter afscheids- 
cadeau hadden collega’s-
leerkrachten en leerlingen 
van de basisschool Sint-
Eduardus in Schoten echt 
niet kunnen verzinnen voor 
Piet Bellens (62). Na 27 jaar 
zit de onderwijsloopbaan 
van hun ‘directeur 
Kiekeboe’ erop. Esther Van 
den Hout en Rob Van den 
Berghe volgen hem op.

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





Te koop: snijmachine, 
plooimachine, baguetmachine, 
sanitair materiaal, prijs overeen 
te komen tel 0477.31.08.18  Z132

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

Bakker Guido Meesters heeft op 
28 juni de deur van de bakkerij op 
de hoek van de Vaartstraat en de 
Eyndovensteenweg achter zich 
dicht getrokken. 25 jaar lang heeft 
hij inwoners verwend met broden, 
pistolets en patisserie.

In februari vorig jaar had hij het 
al aangekondigd, maar het was 
niet evident om een overnemer te 
vinden. “Ik ben nu 54 jaar en heb 37 
jaar broden gebakken. Het is goed 
geweest. Sowieso zou ik deze maand 
stoppen, ook al doe ik het nog graag. 
Het was moeilijk om een geschikte 

Brecht – Bakker Meesters-De Prins vindt na een jaar 
dan toch overnemer in Bert Meeussen 

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

overnemer te vinden. Er zijn wel meer 
dan dertig kandidaten langs geweest, 
maar het plaatje klopte nooit”, vertelt 
Guido Meesters. Tot Bert Meeussen 
uit Wuustwezel voor de deur stond. 
Hij heeft al sinds 2009 een winkel 
annex koffiebar in de Dorpsstraat 59. 
“De afgelopen tien jaar zijn we sterk 
gegroeid en zitten al enkel jaren te 
krap behuisd. In Wuustwezel hadden 
de we in 2013 de productiecapaciteit 
al eens uitgebreid, maar we zitten 
daar nu aan onze limiet. In huis 
wordt patisserie gemaakt, brood 
en pistolets worden aangeleverd. 
Maar daar willen we nu verandering 
in brengen”, legt Meeussen uit. 
“We hebben verschillende pistes 
bekeken om de productie te kunnen 
uitbreiden. Hier in de bakkerij in 
Brecht kunnen we dat en ook zelf 
brood gaan bakken. De extra winkel is 
een groot pluspunt, want kunnen we 
ook meer klanten bereiken en onze 
omzet vergroten.”



Ik zoek een fiets jaren ’70, of 
onderdelen, er mag (veel) werk 
aan zijn, kijk een keer in uw kot 
en bel me op 0488.604.478  Z102

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

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

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

De parochiegemeenschap van 
Schilde-bergen had grootse 
plannen opgevat om dit gouden 
priesterjubileum te vieren.  Een 
feest-comité werd opgericht en 
alles werd in gereedheid gebracht 
voor een plechtige dankmis op 19 
juli, gevolgd door een receptie in de 
tuin van de pastorie. Hierop zouden 
kerkelijke en burgerlijke overheden 
en heel de parochiegemeenschap 
worden uitgenodigd. Helaas kwam de 
coronacrisis roet in het eten gooien. 
Een viering “in mineur” is doorgegaan 
op zondag 19 juli met een dankmis 
om 11uur. Het officiële feest werd 
uitgesteld tot latere datum.

Marc Christiaens werd in 1942 in 
Sint Niklaas geboren. Hij volgde een 
wetenschappelijk voorbereidingsjaar 
aan het Sint-Amanduscollege te 
Gent en slaagde in de toelatingsproef 
voor burgerlijk ingenieur. Toch 
begon hij een kandidatuur in wis- en 
natuurkunde in Leuven. Inmiddels 
aangetrokken tot de dominicaanse 
levenswijze waar studie, gebed 

50 jaar priester, maar geen groot feest door Corona

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

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

en verkondiging evenwaardig 
samengaan, trad hij in 1963 in bij de 
Dominicanen in Gent. Na filosofische 
en theologische studies werd hij op 15 
juli 1970 werd tot priester gewijd in het 
Dominicanenklooster van Oostende. 

In 1975 haalde hij ook een licentie 
in de Familiale en Seksuologische 
Wetenschappen, waarin hij in 1978 
doctoreerde. In de zeventiger jaren 
was hij lid van de redactie van het 

tijdschrift “Kultuurleven” en hij gaf 
decennialang les aan de universiteit 
van Nijmegen. Op 9 oktober 1992 
werd hij benoemd tot moderator van 
het pastoraal team van de parochie 
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-
Opgenomen te Schilde-Bergen, eerst 
als halftime functie, achteraf als 
fulltime pastoor.





Geen activiteiten 
tijdens zomerintpark

(el+wa+tv+int+zwembad+airco 
inbegr) 500m van strand 
mail roxane.peeters@telenet.
be  of 0479.45.49.42  Z167

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z03

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

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

Vakantie in Spanje nabij 
Murcia vanaf 200 euro/week, 

Ondanks corona gaat ook dit jaar Zomerintpark door in de Oranjerie van het 
park Schildehof. Organisator Ummagumma heeft wel beslist dat er geen 
optredens of andere activiteiten kunnen doorgaan. Tussen zaterdag 4 juli en 
zondag 30 augustus is iedereen wel welkom om elk weekend van 13.00 tot 19.00 
iets te komen drinken en genieten van de natuur.  

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

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire VOF

BEZOEK ONZE SHOWROOM
BRECHTSEBAAN 459 C, 2900 SCHOTEN

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

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

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

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

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

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

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels

• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

Industriepark 20 – unit 6
2900 Schoten

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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 
firma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

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

atelier
           riq

Interieurschrijnwerk
Maatkasten

Keukens - Badkamers

0475/ 23 23 33
voor info of offerte

Frilinglei 37 - 2930 Brasschaat

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

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

TE HUUR Garagebox
R.W.Van Havrelaan 

260 Schoten
e60 Tel. 0475 529 444 



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

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

Te huur: Durbuy huis  8p, 4 slpk, 
2 badk, tuin bbq, garage, rust, 
stilte,  www.fijnverlof.be  Z50
 
Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op zonnig 
pleintje in Knokke- Heist (De 
Kinkhoorn), op 50 meter van 

Op 29 mei werd Hailey Janssens geboren, een schattig 48 cm klein meisje met 
een gewicht van 2,750 kg. 
Haar fiere mama is Kaylie Horemans (°23 maart 1999) die als zorgkundige 
in een woon- en zorgcentrum werkt. Daarnaast is zij erg verslingerd aan 
kunstschaatsen.
Grootmoeder is Daphne Debie (°17 augustus 1979). Zij woont in Brecht en werkt 
als kinderbegeleidster. Zij houdt van wandelen met de honden, te fietsen en 
te winkelen. Haar voornaamste toekomstplan? Veel te babysitten op haar 
kleindochter.
Ingrid Boden (°13 juni 1962) is de overgrootmoeder van Hailey. Wanneer zij niet 
druk bezig is met haar huishoudelijke taken, is zij meestal in het Gemeentepark 
van Schoten te vinden. Want lopen is immers haar lust en haar leven. Ingrid 
hoopt dan ook om nog vaak aan marathons deel te mogen nemen en zich ook in 
het ultralopen verder te bekwamen.
Inge Kabisch (°23 december 1937) mag zich bet overgrootmoeder noemen 

REAL ESTATE

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

ONZE TROEVEN 

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

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

E E N SCHATTI NG & ADVI E S

T  03  385  88  88  |

EEN GRATIS SCHATTING & ADVIES

Charlotte Robberechts biv 507809
Marc Robberechts biv 202329

Bet overgrootmoeder in vrouwelijk 
vijfgeslacht dankzij Hailey 

en woont, net als Hailey, Kaylie en Ingrid, in Schoten. Haar grootste passie is 
deelnemen aan rommelmarkten. 
Mama Kaylie besluit: “Naast veel tijd doorbrengen met mijn dochtertje, wil ik 
mijn opleiding nagelstyling afronden en dan halftijds als nagelstyliste aan de 
slag gaan.”
Hebt, kent of maakt u zelf deel uit van een m/v vier- of vijfgeslacht? Vertel het 
ons meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!



03.353.18.51 of 0477.72.36.30  Z46

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

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

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 

De gemeente Zoersel en Toerisme Zoersel hebben een nieuwe fietsroute 
ontwikkeld die lokale producenten uit Zoersel op de kaart zet en duurzaamheid 
promoot.

Toerisme Zoersel wil meer inzetten om toeristen uit eigen dorp aan te trekken. 
De gemeente zelf wil dan weer het belang van eerlijk, duurzaam en lokaal 
consumeren onderstrepen. Beide combineerden deze aspecten en zorgden 
voor een duurzame fietsroute van 27 kilometer, die de natuur van Zoersel laat 
samengaan met lokale lekkernijen.

Zo passeert men langs het Zoerselbos, de Vorse Beemden en het Dwergenbos, 
maar ook de Oxfam Wereldwinkel, de lokale spelotheek en een lokale ijsmakerij. 
Het college fietste de nieuwe route eind juni zelf in.

Nieuwe fietsroute zet duurzaamheid 
en lokale producenten op de kaart

Verder zorgde Toerisme Zoersel voor vier nieuwe fietsroutes die allemaal 
vertrekken vanuit het Lindepaviljoen, de nieuwe thuisbasis voor Toerisme 
Zoersel vzw. De dagfietstochten gaan naar Herentals, Lier, Turnhout en 
Hoogstraten, Ook tien oudere fiets- en wandeltochten werden herbekeken en 
verbeterd. De nieuwe fietsroutes zijn te bekijken op de website van Toerisme 
Zoersel en als folder te verkrijgen in het Lindepaviljoen in Zoersel.

WWEEGGEENNSS  SSTTOOPPZZEETTTTIINNGG  
BRU LEDERWAREN MERKSEM 

TTOOTTAALLEE  UUIITTVVEERRKKOOOOPP  
BREDABAAN 536-538-540 

--7700%%  
vanaf  01/07/2020 

--5500%%  
LLAAAATTSSTTEE  DDAAGGEENN!!  

RREEIISSKKOOFFFFEERRSS    SSCCHHOOOOLLBBEENNOODDIIGGDDHHEEDDEENN    RRUUGGZZAAKKKKEENN    BBOOEEKKEENNTTAASSSSEENN    HHAANNDDTTAASSSSEENN    PPAARRAAPPLLUUSS    
LLAAPPTTOOPPTTAASSSSEENN    BBOOOODDSSCCHHAAPPPPEENNWWAAGGEENNTTJJEESS    KKLLEEIINNLLEEDDEERRWWAARREENN    CCEEIINNTTUURREESS    

SSAAMMSSOONNIITTEE    KKIIPPLLIINNGG    GGUUEESSSS    EEAASSTTPPAAKK    SSUUPPEERRDDRRYY    LLIIUU--JJOO    AAMMEERRIICCAANN--TTOOUURRIISSTTEERR    OO’’NNEEIILLLL    DDAAKKIINNEE    KKNNIIRRPPSS    DDEELLSSEEYY    TTUUMMII      
VVIICCTTOORRIINNOOXX      TTHHEE--BBRRIIDDGGEE    YYVVEESS--RREENNAARRDD    CCLLAAYYMMOORREE    PPLLEEVVIIEERR    OOSSAAKKAA    GGIIGGII--FFRRAATTEELLLLII    AARRTTHHUURR&&AASSTTOONN    RRUUIITTEERRTTAASSSSEENN    FFMMMMEE  
RREEIISSEENNTTHHEELL    HHEERRSSCCHHEELL    FFJJAALLLL--RRAAVVEENN    AANNDDEERRSSEENN    IISSOOTTOONNEERR        BBEELLLLUUGGAA    MMOOCCCCAA    HHEEXXAAGGOONNAA    XXDD--DDEESSIIGGNN    SSEECCRRIIDD    HHEEDDGGRREENN    

JJEEUUNNEE--PPRREEMMIIEERR    TTHHEE--CCHHEESSTTEERRFFIIEELLDD--BBRRAANNDD    BBOOOO        LLAAUURREENNTT--DDAAVVIIDD    BBOOMMBBAATTAA    QQUUIIKKSSIILLVVEERR    TTOONNYY--PPEERROOTTTTII    CCAARRRRYY--OONN    JJUUMMPP......  





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

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

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

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
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Kantoren in uw regio



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

Kort nieuws uit Brecht      

SPORT- EN JEUGDVERENIGINGEN KRIJGEN SNELLER STEUN

Elk jaar kent de gemeente subsidies toe aan sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. 
Dat zal dit jaar niet anders zijn, alleen zal de berekening anders gebeuren. Het 
huidige subsidiereglement geldt even niet meer en de gemeenteraad heeft 
ingestemd met een gewogen gemiddelde. “Door de coronacrisis is de normale 
werking van verenigingen verstoord sinds maart. Hierdoor zullen vele verenigingen 
subsidies mislopen. De reglementen zijn immers gebaseerd op een normaal 
activiteitsniveau. Om hieraan tegemoet te komen, wordt aan verenigingen het 
gemiddelde bedrag uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije drie werkjaren 
hebben ontvangen”, legt cultuurschepen Frans Van Looveren (CD&V) uit. 
“Concreet telt voor de subsidie voor het werkjaar 2020 die van 2019 voor 50 %, van 
2018 voor 30 % en van 2017 voor 20 % mee. Voor de jeugd- en sportvereniging zal 
die financiële steun ook in plaats van eind van het jaar ten laatste eind augustus 
worden uitbetaald, voor de start van een nieuw werkjaar in september.”

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z99

Ik zoek werk als bejaardenzorg, 
thuiszorg, schoonmaken, ik heb 
ervaring tel 0465.97.95.19 Ela  Z107

Te koop gevraagd: 
postzegelverzameling, alles 
welkom, contante betaling 
tel 03.542.09.96  Z109

Te huur: Leuven moderne 
studentenstudio, Kapucijnenvoer 
67, rustig gelegen tegenover de 
Kruidtuin 38m2, huur 700 euro 
alle kosten inbegrepen, email 
w.michiels@telenet.be  Z121

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

GROENE AANPLANTINGEN ‘T CENTRUM VALLEN IN DE PRIJZEN

De vereniging voor openbaar groen heeft de aanplantingen aan het nieuwe 
ontmoetingscentrum ’t Centrum bekroond met een prijs. Brecht trekt dit jaar nog 
ruim 20.000 euro uit om 196 bomen te planten.

Sowieso heeft de gemeente voor dit jaar 20.479,20 euro, inclusief btw, 
ingeschreven voor het aanplanten van 196 bomen. Die komen in alle drie de 
deelgemeenten. Onder meer in Sint-Job vooral langs de grote hoofdassen. De 
trage weg bij de welzijnscampus in Brecht-centrum is proper gemaakt en ook 
daar komen nog bomen. Verder onder meer aan het speelplein en wadi in de 
Mieksehoevedreef en aan de nieuwe woonontwikkeling in de Tabakshoevedreef 
is er in boomaanplantingen voorzien. Maar we doen veel meer. Overal waar er 
opportuniteiten zijn willen we het groene karakter van de gemeente in de verf 
zetten. Denk maar aan de nieuwe hoogstamboomgaard op domein De Merel en 
onder meer aan het park in de Leewerk in Sint-Lenaarts dat stilaan meer vorm 
krijgt. Deze aanplantingen zijn niet bij de 196 bomen gerekend.



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

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

COSTA DEL SOL / Benalmadena 
Pueblo Te huur : luxe app. max 4 
pers. fantastische enrustige ligging, 

Iedereen is opnieuw welkom in de Schotense buurtrestaurants ’t Dorp en 
Cogelshof om aan te schuiven voor een lekker driegangenmenu. Het team 
van uitbater Sense staat klaar om je met de glimlach én in de meest veilige 
omstandigheden te ontvangen. Zo kan je weer genieten van een lekkere en 
betaalbare maaltijd in je favoriete buurtrestaurant, dat draait op initiatief van 
de gemeente.
Buurtrestaurant ’t Dorp (Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten) is open van 
maandag tot en met zondag van 12.00 tot 13.30 u. Cafetaria open maandag tot 
en met zondag van 13.30 tot 17.00 u.
Buurtrestaurant Cogelshof (Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten) ontvangt je van 
maandag tot en met zondag van 12.00 tot 13.30 u. Cafetaria open maandag tot 
en met zondag van 13.30 tot 17.00 u.

Schotense buurtrestaurants 
serveren opnieuw dagelijks 

goedkope maaltijden

Liefste Lauren, zou je graag uitnodigen voor een etentje 
bij Selsation (of ergens waar je liever zou gaan) dat we 
oorspronkelijk gepland hadden in maart maar dat spijtig 
genoeg niet heeft kunnen plaatsvinden wegens de lockdown. 
Zou het geweldig vinden om dit alsnog samen met jou te 
kunnen beleven. Veel liefs, Herman 0479 77 79 34

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

0475 52 94 44

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 huur: Nieuwpoort Zeedijk, 
modern appartement, 1 slpk, 
tot 5 pers, 4de verd (met lift) 
prachtig zeezicht, zomer 650 
euro/week tel 03.449.94.66  Z73

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



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

Kort nieuws uit de regio         

ITALIAANSE MODE IN LEEGSTAANDE BAKKERIJ JACOBS

Bijna drie jaar na de sluiting 
van bakkerij Marc Jacobs in 
Wijnegem, is er eindelijk terug 
leven in het ruime winkelpand 
van de Annonciaden. De 
Zwitserse ondernemer Pierre 
Schmidt opent er eind juni 
de hoofdzetel en showroom 
voor professionelen van zijn 

distributieketen van luxe Italiaanse kledingmerken. 

CAMERANETWERK ROND SCHOTEN SLUIT ZICH

Met de plaatsing 
van slimme 
camera’s in de 
Schijnparklaan, 
Victor Frislei en 
W i j n e g e m b a a n 
rondt de lokale 
politie Schoten 
de vijfde fase af 
van de uitrol van 
haar grote ANPR-
netwerk. Weldra kijken al 26 camera’s toe of passanten niet gelinkt 
kunnen worden aan misdrijven. 



zoek ik een brommertje om 
wat aan te sleutelen en wat 
bij te leren. U mag me steeds 
opbellen. 0498.189.014  G18

Ik zoek werk: poetsen, strijken, ik 
heb ervaring, ik spreek Duits en 
Nederlands tel 0486.15.94.52  G19

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, 
vanaf 3/08/2020 tel 0486.35.76.52 
of 0485.91.83.16  G17

Oude brommertjes gezocht:  
heeft u nog een oude brommer 
in de garage staan waar u niets 
meer mee doet? Als jonge gast 

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
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

Met een verrassend harmonieuze uitvoering van ‘Bad guy’, de hit van Billie 
Eilish, heeft Takjes Worden Boomen, het harmonieorkest uit Schilde,  opnieuw 
een stunt gerealiseerd. In de clip spelen liefst 103 muzikanten uit heel de 
wereld netjes in de maat. “Hopelijk vindt de zangeres het zelf ook mooi”, aldus 
voorzitter Gergory  Delbrouck.
Begin april oogstte TWB veel positieve reacties naar aanleiding van de 
uitvoering van de Gloria Gaynor-klassieker ‘I will survive’ door vijftig 
muzikanten uit vijftien verschillende muziekbands. Dat smaakte naar meer. 
“We hebben er zopas een internationale dimensie aan toegevoegd”, aldus een 
trotse Delbrouck. “We stuurden uitnodigingen de hele wereld rond en kregen 
heel wat feedback. Dat heeft geleid tot een multiculturele harmonie van 103 
muzikanten. Sommigen leverden hun bijdrage vanuit Portugal, Spanje en 
Brazilië. We verwelkomden ook weer heel wat onbekende collega’s uit eigen 
land.”
Met veel engelengeduld en een goeie technische bagage slaagde Brenda 
de Clerck er opnieuw in om alle individuele bijdragen als één geheel te doen 
klinken. “Een huzarenstukje”, vindt de voorzitter.  “Het is een plezier voor 
elke muzikant om zichzelf te horen omringd door alle andere instrumenten 
waardoor de eigen ingespeelde partij plots deel uitmaakt van een groter 
harmonisch geheel.”

Takjes Worden Boomen vormt 
wereldorkest voor uitvoering van 

‘Bad guy’ van Billie Eilish

Geen parkplezier in het Zoerselse Halle Hof dit jaar, maar toch zal er een 
maand muziek doorgaan. Tijdens vier optredens komt er een veilig en 
gevarieerd openluchtaanbod voor jong en oud.

Tijdens de ‘cirkelconcerten’ kunt u in uw eigen bubbel genieten van de 
optredens. Hiervoor worden op het terrein 75 cirkels aangebracht, met een 
diameter van drie en een halve meter, die elk plaats bieden aan vier tot zes 
personen, waarvan maximum vier personen ouder dan achttien jaar. Voor 
een veilig concert moet iedereen tijdens het optreden in de cirkels blijven, 
die op voldoende afstand van elkaar liggen.  

En de muziek? Op het programma staan The Bony King of Nowhere en 
Meskerem Mees (vrijdag 7 augustus), Buurman en Stoomboot (zondag 9 
augustus), Team Latino in samenwerking met Wereldraad Zoersel (vrijdag 14 
augustus) en Rupelsoldaten en lokaal talent (zaterdag 22 augustus).

Tickets zijn te koop via webshop.zoersel.be/tickets/overview, telefonisch via 
03 2980 0 00 of per mail naar gemeente@zoersel.be.

Festival kan toch, 
als het maar in bubbels is



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 

Raissa en Joyce de Haas (30) hebben een ‘grote vis’ aan de haak geslagen 
als aandeelhouder en medebestuurder van hun Double Dutch Drinks. De 
familie Heineken – jawel die van het bekende Nederlandse biermerk - neemt 
een minderheidsbelang in het tonicmerk van de succesvolle Wijnegemse 
tweelingzussen.
Dat de bekende geldschieter en raadgever uit Nederland komt, is niet helemaal 
toevallig. De zussen de Haas werden er geboren, maar groeiden op in ons land, 
in kasteel Belvedère in Wijnegem. Vader Leo de Haas is vastgoedmakelaar en 
best vermogend, maar hij en zijn echtgenote stonden erop dat de dochters hun 
toekomst zelf in handen zouden nemen, zonder hulp van thuis.
En daarin zijn de zussen aardig gelukt. In 2015 richtten ze in Londen hun eigen 
softdrinkmerk op als eindwerk aan de universiteit, maar de thesis groeide al snel 
uit tot een succesvolle onderneming. De tweelingzussen werden reeds door Richard 
Branson opgemerkt als meest beloftevolle startup en vorig jaar verwierven ze een 
plaats op de prestigieuze Forbes 30 under 30 Europe 2019 lijst. 
“Onze drankjes worden inmiddels in 26 verschillende landen verkocht worden in 
winkels, bars en restaurants. We zijn trots dat onder meer de Koninklijke Familie in 
Groot-Brittannië Double Dutch serveerde op Buckingham Palace tijdens de ‘royal 
wedding’ van prins Harry en Meghan Markle ”, vertelt Raissa vanuit Londen, dat 
sinds de start van het Double Dutch-avontuur hun uitvalsbasis is gebleven. 

Heineken laat oogje vallen op 
Wijnegemse tweelingzussen 

Raissa en Joyce de Haas

Uw leverancier voor het 
leveren, herstellen en 
onderhouden van uw 

traplift.

Merksemsebaan 2 | 2110 Wijnegem

Contacteer ons op het gratis nummer

0800 75 222

www.hf-trapliften.be | trapliften@hf-liften.be

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

START  TO GOLF
OPENDEURDAG 

ZONDAG 30 AUGUSTUS
ELKE DEELNEMER KRIJGT GRATIS EEN INITIATIE VAN 50 MIN. ONDER 

BEGELEIDING VAN ONZE LERAREN & EEN BEGELEIDE WANDELING VAN 45 
MIN OVER DE GOLFBAAN MET DE NODIGE UITLEG OVER  DE GOLFSPORT.
DAARNA STAAN ER NOG VRIJWILLIGERS KLAAR OM U TE LEREN PUTTEN 

(KORT SPEL)

INSCHRIJVEN KAN  PER MAIL NAAR: INFO@BRASSCHAATGOLF.BE
GELIEVE UW VOORKEUR VAN TIJDSBLOK  DOOR TE GEVEN 

ALSOOK HET AANTAL DEELNEMERS
10 TOT 12 u /11 TOT 13 u / 12 TOT 14 u / 13 TOT 15 u / 14 TOT 16 u

 WEGENS COVID-19 ZIJN HET KLEINERE GROEPEN ZODAT SOCIAL DISTANCE 
KAN GERESPECTEERD WORDEN 

BIJ HET BOEKEN VAN EEN GOLFSCHOOLPAKKET TIJDENS 
DEZE OPENDEURDAG KRIJGT U 20 € KORTING

op Mar Menor, vrij in juli – augustus 
600 euro/14d, december 625 euro 
te bevragen 0497.35.08.67  Z136

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

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

In 2019 werden er maar liefst 1.992 GAS-boetes uitgeschreven in de Voorkempen. 
Dat is niet alleen dubbel zoveel tegenover 2018, maar vooral te wijten aan 
foutparkeren. Er zijn maar liefst 1.780 boetes uitgeschreven voor inbreuken op 
het parkeren in een blauwe zone.  

De inbreuken betreffen het verstrijken van de maximum parkeertermijn of 
het niet leggen van de parkeerschijf. Schilde steekt er met 793 overtredingen 
bovenuit. “Een echte rechtstreekse reden waarom dit probleem in Schilde blijft 
bestaan, is moeilijk te geven. Weliswaar is de zone waar de blauwe schijf moet 
gelegd worden in Schilde veel groter dan de zones in de andere gemeenten. Je 
hebt enerzijds Schilde-centrum en anderzijds ’s Gravenwezel-centrum. Beide 
centra kampen met een drukke doorgangsweg en in Schilde-centrum is er heel 
wat middenstand. Het is dan ook deze zone die het grootste aandeel heeft in 
het aantal vaststellingen”, reageert het diensthoofd verkeer van de politiezone. 
“In Schilde blijft het aantal vaststellingen tegenover andere jaren ongeveer 
status quo. Het vermelde aantal 793 betreft grotendeels overtredingen blauwe 
schijf, maar ook hinderlijk parkeren op het voet- en fietspad zijn hier ook 
in opgenomen. Alle overtredingen inzake stilstaan en parkeren zijn immers 
voorzien in het politiereglement en hiervoor worden dus GAS-pv’s opgesteld.” In 
Zoersel waren er 372 overtredingen, in Malle 304 en in Brecht 311. 

Voorkempen – Foutparkeren blijft 
groot probleem in politiezone



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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

VERKOCHT

VERKOCHT

SINT-ANTONIUS

D 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 479.000

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.

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22  • www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 
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Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

BVS-2020-92x75Hoog-website-2020.indd   1BVS-2020-92x75Hoog-website-2020.indd   1 23/06/20   16:0223/06/20   16:02Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certi� caat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

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

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

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

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

Brecht – Sportievelingen 
op eerste bootcamp in openlucht     

Elke maandagavond is het zweten geblazen in het gemeentepark. Al is dat dan niet 
door de volkstoeloop tijdens de Parkhappening. Die is afgelast. Op de eerste avond 
vonden al dertien sportievelingen de weg naar het eerste bootcamp in openlucht. 

“In onze gym in Sint-Lenaarts hebben we dit al twee jaar achter elkaar gedaan 
en dat sloeg erg aan. Voor het eerst trekken we nu coronaproof naar buiten. Het 
gemeentepark is centraal gelegen en de setting is prachtig”, legt personal trainer 
Wout Geysen van WOOO (Work Out Of Office) uit. “Het is een total body workout. We 
werken hier zowel op conditie als kracht, het evenwicht en de lichaamshouding. Het 
concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Ideaal om de coronakilo’s er af 
te werken en de algemene conditie te verbeteren. Opwarmen en afkoelen doen we 
in groep, daartussen werkt iedereen op eigen niveau een parcours krachttraining af. 
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.” 

Deelnemen kan elke maandagavond om 20u tot eind september en kost 8 euro. Je 
hoeft vooraf niet in te schrijven.

wout@wooo.be.

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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







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

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

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

VOOR AL UW COMMUNIE-EN 
FEESTDRUKWERK

BON bij bestelling van gepersonaliseerde kaarten
van 50 stuks of 100 stuks.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestellingGRATIS STICKERS

Villerslei 50 - 2900 Schoten 
03 685 01 01
www.bodevanschoten.be  
info@bodevanschoten.be

✁

Lucas

Variaties mogelijk zoals foliedruk, 
herinneringskaartjes, chips-doosjeswikkels, 
bellenblaaswikkels, vierkante doosjes, 
menukaarten, placemats enz... 

Variaties mogelijk zoals foliedruk, 
herinneringskaartjes, chips-doosjeswikkels, 
bellenblaaswikkels, vierkante doosjes, 
menukaarten, placemats enz... menukaarten, placemats enz... 
VRAAG 
ERNAAR!

LENTEFEEST
L

S

10 MEI 2020

UITGESTELD COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

9
PHILLIPE

10 MEI 2020

10 MEI 202010 MEI 2020 LEVER JE 
EIGEN FOTO 
AAN EN WIJ 
MAKEN HET 
ONTWERP

Bekende Schotenaren Jos en Livina 
vormen een gouden echtpaar

Vanaf 8 augustus 2020 mogen Jos Van Tichelt (°20 februari 1946) en Livina 
Heulens (°6 september 1947) zich een ‘gouden echtpaar’ noemen. 

man zijn: tuinieren en het verzorgen van ons  groentetuintje en de volière, waar 
vogels en kippen rondvliegen en lopen. Zelf heb ik enkele jaren in de leiding van 
de meisjes-Chiro gezeten, nadien sloot ik mij aan bij de ‘Vrouwengilde’ en bij 
‘Ziekenzorg’, nu ‘Samana’, waar ik momenteel het voorzitterschap van onze 
afdeling op mij heb genomen. Mijn belangrijkste liefhebberijen zijn: lezen en 
cake en taart bakken, natuurlijk met eieren van onze eigen kippen!”
Klaarmeester van afvalwater
Jos werkte als industrieel ingenieur bij Petrochim, een bedrijf dat sindsdien 
enkele keren van naam veranderde. Livina: “Dankzij die onderneming volgde 
Jos de opleiding ‘Klaarmeester van afvalwater’. Als passagier moest hij vanuit 
een helikopter regelmatig nazicht houden of er geen onregelmatigheden 
gebeurden in de nabijheid van pijpleidingen. Dat hij zijn werk ernstig nam, werd 
me zeer duidelijk wanneer we een fietstocht maakten. Jos had dan steevast 
meer aandacht voor de pijpleidingen dan voor de natuur; zelfs tijdens een 
vakantie in Oostenrijk!”
Na het volgen van een opleiding als verpleegkundige, gaf Livina les en 
stagebegeleiding aan toekomstige verpleegkundigen in Merksem en Antwerpen. 
Het echtpaar heeft drie kinderen, Kristel, Koen en Steven, en drie kleinkinderen, 
Ferre, Rune en Merel.
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.

“Jos is de oudste uit een gezin met 5 
kinderen en ik ben de oudste van 4 
kinderen”, vertelt Livina.  
Beiden zijn geboren en getogen in 
Schoten en wonen gezellig samen in 
de Sint-Filippusparochie waarvoor zij 
zich ook vele jaren lang actief hebben 
ingezet.
Na regen komt zonneschijn
“Op 8 augustus 1970, onze 
huwelijksdag dus, regende het al 
van ’s ochtends vroeg pijpenstelen”, 
herinnert Livina zich als de dag van 
gisteren. “Maar de priester, E. H. 
Boeckx zaliger, begon de homilie met 
de woorden: ‘Regen voor 10 uren blijft 
niet duren’. En inderdaad, wat later 
op de dag werd het heel zonnig weer!”
Nadat beiden een fijne tijd bij de Chiro 
hebben beleefd, nam Jos 4 jaar lang 
de taak van ‘volwassenbegeleider’ 
van de jongens-Chiro op zich. Later 
vervoegde hij het parochieteam, 
werd lid van het zaalcomité en 
voorzitter van de ‘K.W.B.’
“De belangrijkste hobby’s van mijn 



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

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

N-VA Schoten trakteert leden 
op zoektocht

Schotens N-VA-afdelingsvoorzitter Kim De Hondt trakteerde alle leden van 
de partij naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op een leuke fiets- of 
wandelzoektocht doorheen Schoten. “Grote manifestaties zijn zoals bekend 
verboden, maar we wilden onze mensen toch graag iets aanbieden. Dankzij een 
zoektocht, af te leggen per fiets of te voet, zijn we daar afgaand op de vele 
leuke reacties toch in geslaagd”, aldus De Hondt. 

Ruim vijftig deelnemers gingen op pad door Schoten en ontdekten zo heel wat 
plekjes waarvan ze het bestaan niet afwisten. “In het mooie routeboekje zaten 
ook op te lossen vragen. Na verbetering zullen we de winnaars na de grote 
vakantie belonen met een prijs”, kondigt De Hondt aan.

De lokale voorzitter dankt 
gemeenteraadslid en partijgenoot 
Walter Brat voor het vele werk om 
de zoektocht ineen te steken. Brat 
zelf verwijst even dankbaar naar 
vrienden Suzanne Verbijlen en Marc 
Leemans voor de hulp daarbij.

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

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

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

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

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

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

- 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.                     G.V.M.

@verteren
doet renderen!



Zomergem Wijnegem

Jos Lenaerts durfde enkele weken niet te hopen dat hij Zomergem op 26 juni 
had kunnen openen. Toch zijn de voorbereidingen vorig weekend begonnen. 
“We willen met onze zomerbar meer dan ooit de Wijnegemnaren zelf een 
vakantiegevoel aanbieden”, aldus de ‘burgemeester’ van Zomergem.
De zesde editie heeft lang aan een zijden draadje gehangen. Lenaerts dankt 
de gemeente dat ze hem toch het vertrouwen schenkt om Zomergem ook 
in dit coronajaar te organiseren. En dat uitgerekend met woonzorgcentrum 
Rustenborg op een steenworp afstand.
  
Speciaal voor 65-plussers die Zomergem graag bezoeken, richt Lenaerts een 
aparte ruimte in. “De foyer voor de bar wordt hun terrein”, toont Lenaerts 
hun bubbel. “Gezinnen krijgen buiten hun zone. Niemand van de jongere 
bezoekers mag een voet binnenzetten bij onze kwetsbare senioren. Buiten 
mag je alleen aan een tafel plaatsnemen. Een praatje slaan praten met het 
gezelschap aan een andere tafel, is niet toegestaan. Onze studenten komen 
met mondmasker de bestellingen opnemen en afleveren. We verdelen onze 
drank in flesjes, in nieuwe glazen of in glazen die in onze speciale horeca-
vaatwasser zijn schoongemaakt aan 65 graden Celsius.”

Sweets & Coffee zal elke namiddag een extra attractie vormen in de meeste 
huiselijke der zomerbars. Mee te maken nog tot 31 augustus, op het terras van 
’t Gasthuis, het gemeenschapscentrum van Wijnegem.

Ik zoekt werk: schilderwerken, 
tuinwerken, helpen op de 
boerderij, laat me iets weten tel 
0465.74.05.91 ( particulier)  Z147 

Te huur: Calpé, prachtig app, 
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig 
terras, zeezicht, TV Vl, Wifi, 
zandstrand, vrij vanaf sept, alle 
comfort, tel 03.326.13.87  Z148

Dame zoekt werk als poetsvrouw, 
ook strijken, werk heel 

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

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

netjes, heb goed ervaring, 
spreek Engels en Frans, enkel 
serieuze aanbiedingen a.u.b. 
tel 0488.83.59.96  Z149

Te huur garage Deuzeldlaan 20 
- 2900 Schoten tel 036465865

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ce

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Schooljaar eindigt ook 
nu met een fietsexamen 

Onlangs kon je in de Sint-Jobse straten heel wat jonge fietsertjes met 
fluohesjes spotten. Zij legden hun fietsexamen af. Dat is elk jaar zo dus 
eigenlijk niets bijzonders? Door de coronacrisis was het schooljaar op het eind 
nog erg kort,  maar voor veiligheid in het verkeer werd er toch de nodige tijd 
uitgetrokken. Heel wat fietsertjes waren wat zenuwachtig bij de start, maar 

iedereen legde het parcours veilig en 
wel af. 



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

Kort nieuws uit Schoten         

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

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

0487/ 715 534

Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp.Dagen/uren overeen te 
komen. GSM: 0476 76 74 22 of 
mailen naar alexje0711@live.be  G1

Te koop wegens verhuis: 
droogkast Bosch met afvoer, 
Crosstrainer Kettler, 2 Per-
zische tapijten, massage Ei-
rtive, tel 03.384.22.16  G2

Te huur: garagebox 29,  Gr. J. 
De Pretstraat / R.W.  Van Ha-
vrelaan Schoten, 75 euro/
maand, tel 03.685.01.01  G3

Uit dank voor de bekomen gunst 
Dat het Heilig Hart van Jezus wordt 
aanbeden, gezegend en geheiligd 
door de hele wereld in de eeu-
wen der eeuwen amen. RDC  G4

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

Gezocht: Nederlandstalige 
poetsvrouw voor gang ap-
partement , 2 verdiepen, te 
Schoten. 1x p/w. interesse bel-
len na 17u 03/646.17.69  G6

Te koop: Garagebox (droog), extra 
veiligheidspoort in doorrit met af-
standsbediening, gelegen achter 
app. complex in Rodeborgstraat 
Schoten. 25.500 euro. Te zien na 
afspraak tel. 0472/406335.  G7

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

DE KAEKELAAR DECOR VOOR POLITIEK SCHOUWSPEL

Na enkele vergaderingen van achter het computerscherm, vond de 
Schotense gemeenteraad eind juni gelukkig weer in het openbaar plaats. 
Omwille van de geldende coronamaatregelen werd uitgeweken naar een 
zaal waar niet alleen de raadsleden, maar ook het publiek en pers op 
voldoende ruime afstand van elkaar konden plaatsnemen. En zo bood 

De Kaekelaar, bij gebrek aan toneel- en andere cultuuropvoeringen, 
eind juni voor het eerst een forum voor een politiek schouwspel. Over de 
kwaliteit van de ‘acteurs’ en ‘het stuk’ spreken we ons hier niet uit, maar 
het staat buiten kijf dat voor iedereen toegankelijke gemeenteraden en 
het live vergaderen met pittige debatten een goede en belangrijke zaak 
zijn voor de lokale democratie. Proficiat aan zij die dit mogelijk maken, in 
de gekende moeilijke omstandigheden.

TOM VAN GRIEKEN WORDT VADER

Politicus Tom Van 
Grieken wordt voor 
het eerst papa. Dat 
heeft de in Schoten 
wonende Vlaams Belang-
voorzitter (33) zelf 
bekendgemaakt onder 
meer op zijn Instagram-
account. Als alles 
goed gaat, bevalt zijn 
Nederlandse echtgenote 
Félice (28) eind oktober 
van hun eerste kindje, 
een jongen. 



ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

0484 02 64 31
TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:

MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 01.00U

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

BOERIN
zoekt leuke vent voor 

vaste relatie 
sms TESSA naar 7773 

(2 euro verz/sms) 

Brecht – Kind&Gezin verhuist naar 
moderner pand op welzijnscampus    

Als alles volgens plan loopt, kan Kind en Gezin nog dit najaar verhuizen naar de 
welzijnscampus. De gemeenteraad heeft de aankoop van de voormalige ACV-lokalen 
in de Gasthuisstraat 3 goedgekeurd. Het gaat om een investering van bijna 250.000 
euro. De christelijke vakbond ACV heeft een tijd geleden de deuren in Brecht gesloten. 
Brechtenaren moeten voortaan naar Kalmthout. “Toen de lokalen daar vrij kwamen, 
bood er zich een grote opportuniteit aan om de welzijnscampus verder te ontwikkelen”, 
zegt schepen van Sociale Zaken Luc Aerts (CD&V). “Het pand grenst aan de site van 
de welzijnscampus. De panden daarnaast had de gemeente eerder al aangekocht en 
zijn intussen afgebroken omdat ze in erg slechte staat waren. De vrijgekomen ruimte 
is heringericht als personeelsparking. Daar was immers nood aan.” 
Bus voor de deur
Volgens de technische dienst zijn er geen al te ingrijpende verbouwingen nodig om 
de ACV-lokalen om te toveren tot degelijke ontvangstruimtes voor Kind en Gezin. 
Thuiszorg Villers verhuist mee naar de ondergrondse verdieping. Die ruimtes zijn 
helemaal ingericht. Groot voordeel is ook dat de lijnbussen voor de deur stoppen. 
Inwoners van de deelgemeenten Sint-Job en Sint-Lenaarts kunnen dus makkelijk in 
Brecht geraken. Zo kunnen we de dienstverlening alweer verbeteren.”
Het is verder nog niet duidelijk wat er met het pand in de Gasthuisstraat 32 zal 
gebeuren. “Daarover buigt het gemeentebestuur zich nog. We kunnen het verkopen, 
maar afbreken kan ook omdat er op die ruimte dan een directe en veilige toegangsweg 
kan worden aangelegd tussen de site van het gemeentehuis en de welzijnscampus.” 

Alle snoeiwerken, aanleg van 
gazon & rolgazon, vellen van bo-
men & frezen van stronken, aan-
leg van dollemiet, verticuteren tel 
0498.144.085 (particulier)  Z100 

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

Schilderwerken binnen en buiten 
tel 0486.76.68.47  (particulier)  Z95

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

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

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

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

TE KOOP ZETEL
228cm x B 83 cm x H 100cm
2x poef Kastanjekleur - leder

prima staat
03 644 21 59 - Schoten
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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.

A.D.B.

We zoeken een lieve en 
enthousiaste dame om mijn 
2 schatten van kinderen (9 
en 11 jaar) op te vangen, 
naar school te brengen en 
op te halen, koken daarnaast 
licht huishoudelijk werk te 
doen. Dagen/uren in overleg 
.Eigen wagen vereist. Regio 
Schilde. Tel 0479.48.61.82  G12

Strijken ... geen zin of geen 
tijd? Ik kom je strijk halen en 
netjes terug brengen. 25 euro/
mand. Snel klaar. 0477/29 
60 79 (particulier)  G13

Gevraagd: tuinhulp + allerlei 
klusjes, handig, omgev. 
Schoten – Donk, gepension. 
tel 0476.75.49.98  G14

Annuntia gunt alle afzwaaiende
zesdejaars toch 

feestelijke proclamatie       

De zowat honderd afzwaaiende zesdejaars van het Annuntia-Instituut in 
Wijnegem en hun ouders beleefden eind juni dan toch hun proclamatie. Dankzij 
de inzet en creativiteit van ‘regisseur’ Kris Van Tendeloo en andere leerkrachten 
en de medewerking van de weergoden, kreeg die zelfs de allures van een heuse 
Oscar-uitreiking.

De rode loper lag uit op de speelplaats van het Annuntia-Instituut. Langs weerszijden 
stonden breeduit de stoelen opgesteld. Links mochten de alumni plaatsnemen, zoals 
overal op anderhalve meter van elkaar. Rechts zaten al even netjes uitgedost als 
dochter of zoon de trotse ouderparen. Die waren zichtbaar gelukkig dat ze dit mooie 
moment in het leven van hun kind na zes jaar van hard werken en studeren mochten 
mee beleven vanop de eerste rij.

In heel wat scholen verliep de proclamatie gezien de omstandigheden in mineur. 
“Dat dreigde bij ons niet anders te zijn”, aldus leerkracht Spaans Kris Van Tendeloo. 
“Door de coronabeperkingen was de speelruimte dan ook bijzonder klein, maar we 
hebben er toch alles proberen uit te halen. Normaal is dit een massa-event met 
zowat vijfhonderd mensen. Dat kon natuurlijk niet. We hebben het opgelost door niet 
één, maar zes proclamaties na elkaar te organiseren, zo mogelijk nog feestelijker 
dan anders en erg persoonlijk met een programma afgestemd op de klas in kwestie.”

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 

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 69



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

Breda     •    jvkdaken.be
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Voor al onze Belgische werken zijn wij op zoek naar een BELG!

Ervaren Dakwerker / Chef kantoor België
met zowel praktijk - als managementervaring op het gebied

van ambachtelijke dakwerken in zink, koper, lood, natuurleien,
alsmede platte (bitumen-epdm) en hellende (lei-pannen) daken.

Uw functie voort u deels uit op het dak en deels in het management
van uw eigen Belgische afdeling.

- Samen met een collega of geheel zelfstandig stuurt u een ploeg van 5
 dakwerkers/vaklieden aan vanuit ons prachtige nieuwe kantoor aan
 de E19 te Breda op amper 5 minuten van de grens.
- Uitvoering, service, opname bij de klant, marketing en acquisitie op
 alle fronten, calculaties, offertes en verkoop via onze Belgische bvba
	 (u	blijft	dus	de	Belgische	loonfiche	en	voorwaarden	behouden).
- Het betreft hier dakwerken van een hoger niveau, zowel op het dak
 als op kantoor. De combinatie vakman op het dak, correctheid, 
 ervaring en commerciële vaardigheden zijn een vereiste.
- We bieden u een gigantische uitdaging, zeer goed salaris, goede
 secundaire arbeidsvoorwaarden en een voertuig van de zaak.

Pak je kans en bel naar 0031-6-12646899 of stuur een e-mail naar
jurgen@jvkdaken.nl voor uitgebreide toelichting en meer informatie.

www.jvkdaken.be

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

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

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

Schrijnwerker met fi jne afwerking 
maakt ing kast, specialiteit, 

dressings, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 
0470.600.182 (particulier)  Z18

Gezocht werk: poetsen, strijken, 
ik ben verantwoordelijk, 
eerlijk werk heel netjes 
tel 0465.75.44.71  Z89

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

Schilderwerken binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47  
(particulier)  Z95 

Zomeravonden op speelplaats 
zonder toog maar mét 

muzikale pareltjes       

We vieren deze zomer massaal vakantie in eigen land. Zo ook in Schoten, waar de 
vrijetijdsdiensten de koppen bij elkaar staken om een alternatief zomerprogramma 
in elkaar te steken. Hun missie? Op een veilige manier een mooie zomer in Schoten 
organiseren. “De afgelopen weken en maanden gingen we van plan A, naar plan B, naar 
plan C… om uiteindelijk uit te komen bij plan S oftewel ‘plan Schoten’”, aldus schepen van 
Cultuur Charlotte Klima (N-VA).
Dat de Schotense zomer ondanks alle opgelegde beperkingen toch heel wat in petto 
heeft, werd al enkele keren bewezen in de kleine concerttent op de speelplaats van de 
oude gemeenteschool en huidige kunstacademie aan de Vordensteinstraat. 

Daar zijn geregeld leuke optredens. De spits werd afgebeten door contrabassist en 
componist Joris Vanvinckenroye (Aranis/Flairck) en fluitiste Jana Arns die samen het 
contrabasorkest ‘BASta!²’ vormen. Joris en Jana waren slechts met twee, maar klonken 
toch als een heus orkest. Met elementen uit klassieke muziek, rock, jazz en folk genoten 
de toehoorders van een meeslepende soundtrack. 
Intussen passeerden ook Billy & Bloomfish en Little Chris al. The Bonnie Blues (volzet), 
Cream Colored Ponies en een unieke samenwerking tussen Michaël Pas en Vlad 
Weverbergh heb je nog te goed. Locatie: op de speelplaats Academie Schoten campus 
Vordensteinstraat 47. Verplicht inschrijven t via www.schoten.be/zomer Omdat de 
gemeente zelf geen catering aanbiedt, breng je best een eigen drankje mee. Hou het 
proper en neem nadien je afval terug mee.

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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

















Nichtjes dankbaar voor 
‘massale donaties”            

Lila Muller (17) en Paulien Van Molle (18) willen iedereen die de afgelopen 
jaren geld gedoneerd heeft, bedanken voor hun steun. De nichtjes uit 
Schoten zijn sinds 2015 de trotste oprichters van Heart of Gold. Op 
amper dertienjarige leeftijd kwamen ze toen in het nieuws, omdat 
ze geld inzamelden om de wensen van kinderen die lijden aan een 
ongeneselijke ziekte tot werkelijkheid te maken.

“Je hebt wellicht de afgelopen jaren eens een geldpotje van ons 
zien staan, en wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie 
massale donaties”, klinkt het bij Lila en Paulien. “Door de jaren heen 
hebben wij acties gedaan zoals rosse centjes ophalen, rommelmarkten 

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

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

en koekjes bakken. Dankzij deze inzamelacties hebben we al een 
lach op vele gezichtjes kunnen toveren. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
spullen gedoneerd aan moeders voor moeders, de kinderen van het 
Paola-ziekenhuis overspoeld met speelgoed, en gepersonaliseerde 
cadeautjes gegeven aan opvangtehuis de Kiosk en nog zo veel meer.”

Naast een bedankje willen de nichtjes nog kwijt dat hun actie nog 
steeds loopt. “Neem zeker eens een kijkje op ons Instagram account 
@vzwheartofgold!”



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

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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

Scheutist Theo Wynants opvolger 
van wijlen pastoor Flor Stes

Nu het tijdperk Flor Stes voorbij is, 
maakt de parochie Sint-Cordula 
zich op voor de toekomst. Dat wordt 
er één met voortaan nog slechts 
twee misvieringen per weekend. Op 
zaterdagavond is er om 18 uur een 
gebedsdienst. De ‘hoogmis’ volgt 
zondagochtend om 9.30 uur. Op 
Moederdag zaterdag 15 augustus 
is er om 9.30u een feestelijke 
eucharistieviering. Vrijdagavond 14 
augustus is er voorafgaand om 18 uur 
al een woord- en communieviering. 
De pastorale Eenheid Veronica, waar 
Sint-Cordula en de andere Schotense 
parochies sinds enkele jaren deel van 
uitmaken, vaardigt nu Theo Wynants 
af als pastoor naar Schoten. Wynants 
woont in Schilde en is scheutist. Als 
pater bracht hij meer dan dertig jaar 
van zijn leven door als missionaris in 
Indonesië.

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

Tel.: 03 233 56 51
Vrijdagavond tot maandagmorgen
www.wachtdienst-dierenarts.be

 Wachtdienst
 dierenartsen






