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Langverwachte renovatie
170 jaar oud Gelmelenhof
Ten laatste tegen de zomer van 2021 start de renovatie van de Schotense
centrumgebouwen, die allemaal een culturele bestemming krijgen.
De grote werf start met de aanpak van het Gelmelenhof. Dat wordt
klaargemaakt voor een nieuwe toekomst als academie voor beeldende
kunsten. “We verlossen dit lusthof van de littekens uit het recente
verleden”, aldus architect Joeri Carion.

Inza weg uit Schoten

Nieuwe bruggen voor Wijnegem

In 2014 kocht de gemeente de Forumgebouwen aan de Markt over van
de parochie. Het Gelmelenhof
staat na het vertrek van
de lokale politie intussen al
tien jaar leeg, al doet het nu
tijdelijk dienst als noodopvang
voor de kleuters van de SintCordulaschool. Aan goede
voornemens en wilde plannen
voor een herbestemming was er
nooit gebrek. Maar om diverse
redenen bleven die altijd wel
ergens haperen.
Nu er een omgevingsvergunning is voor de renovatie van het eclectische
Gelmelenhof, inclusief plaatsing van een nieuw hedendaags volume
rechts van het lusthof, kan het eindelijk vooruit gaan. Het Gelmelenhof
werd in 1850 gebouwd door heer Charles Ullens als buitenverblijf. In een
meer recente geschiedenis deed het in gemeentelijk beheer dienst als
oorlogsziekenhuis, kraamkliniek, bibliotheek en politiebureau.
“De academie bloeit en dus hebben we om iedereen plaats te geven ook
een nieuw gebouw voorzien naast het Gelmelenhof. De nieuwe buur zal in
stijl noch qua volume de confrontatie aangaan met het monument, maar
er via een glazen gang wel mee verbonden zijn. De houtachtige materialen
die we gebruiken zullen het Gelmelenhof in z’n geheel opnieuw beter
integreren in het nabijgelegen parkje.”
De werken starten normaal in het voorjaar van 2021. “Het budget van 2,6
miljoen euro, zonder btw, is alleszins voorhanden”, aldus schepen van
Patrimonium Paul De Swaef (N-VA). Die is blij dat de trein van gemeentelijke
bouwprojecten nu eindelijk vertrokken lijkt.

Fiets centraal bij OMD Schilde

Vernieuwd Kempuseum in Brecht

MEER DAN 25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

Tel. 03 383 45 56
GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be
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Terrazza Pure
Het kubistisch e glazen terrasdak

Ik schilder wat je wenst, zowel
op muren, op hout, ramen, als op
canvas. Realistisch of karikaturaal.
Info: http://www.karikatuur.net of
0498.120. 090 (particulier) Z179
Man zoekt werk: renovaties,
schilderen
binnen
en
buiten,
parket
bewerken,
keukenkastjes hangen, helpen
bij de verhuis, enz.. tel
0466.41.06.91 (particulier) Z180

662,incl. 21% BTW

BIJ AANKOOP VAN EEN WEINOR TERRASDAK

GRATIS WEINOR
TERRASVERWARMER

GELDIG VAN 01.10 - 31.10.2020

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook advies
dyslectische leerlingen , gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z173

Gezocht werk: poetsen, strijken, tel
0486.71.05.41 (particulier) Z181

Alleen bij uw
weinor Top-Partner

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING - SCREENS - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - TERRASOVERKAPPINGEN
AUTOMATISEREN
ROLLUIKEN
- INSECTENHORRENROLLUIKEN
- SECTIONAAL
POORTEN
VAN GORP
PROJECTS, VAN
STERKBESTAANDE
IN ZONWERING,
TERRASOVERKAPPINGEN,
EN RAAMDECORATIE

Actieperiode: 01.10.
– 31.10.2019
HANDELSLEI 224 I B-2980

Alle
schilderwerken
binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen,
tel
0496.63.79.78
of
0496.08.41.68
Z184

Terrazza Pure
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€ 662,–

nu € 0,– kunstenaar
incl. 21 % BTW
Boom wordt Wijnegems
Jef De Cock bijna fataal

Kunstenaar Jef De Cock kreeg onlangs een boom op zich in het park van
Wijnegem. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar
ondertussen is zijn toestand stabiel.
Jef De Cock woont volgens de politie al zo’n dertig jaar in het park. Zaterdag was
hij met een kameraad bomen aan het uitdoen. Een van de bomen kwam slecht
neer en belandde op het slachtoffer.

Actieperiode: 01.10. – 31.10.2019

“De brandweer kwam ter plaatse om de man onder de boom vandaan te halen”,
zegt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos. “De man werd in
levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.” Zijn kameraad bleef ongedeerd.
Intussen zou de toestand van het slachtoffer stabiel zijn.
Jef De Cock (71) woont al heel lang in een huis in het park van Wijnegem nabije

Bij aankoop van een
weinor terrasdak gratis:

Nederlandstalig, gratis prijsofferte
referenties , tel 0496.63.79.78

de speeltuin. Hij geniet een
* zie www.weinor.nl/
sterke reputatie
als specialist
garantiebepalingen
in
beeldsmeedwerk
of
‘boetseren met metaal’ zoals
hij het zelf noemt. Een van
zijn bekendste werken zijn zes
bronzen engeltjes die op de
straatlantaarns staan op het
Astridplein in Antwerpen.
Hij maakte ook een bolvorming
kunstwerk dat werd aangekocht
door de gemeente waarin hij al
zijn hele leven woont en werkt.
Het staat in de binnentuin
van het gemeentehuis van
Wijnegem.

Terrazza Pure
Het kubistische glazen terrasdak

SCHILDE

Alsnog kermis in
’s-Gravenwezel in 2020

€ 535 000

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

‘Grote kermis’ van augustus verplaatst naar 3 tot en met 6 oktober

UC 2287563 - EPC 354 kWh/m²
Vg Wg Gvv Gvkr

ZOERSEL

Van 15 tot en met 18 augustus 2020 was het normaal kermis geweest in
’s-Gravenwezel. Voor het eerst in jaren kon de traditionele ‘Grote kermis’ – die
normaal steevast in het weekend waarin de zondag na 15 augustus valt plaatsvindt
– echter niet doorgaan, daar de coronasituatie in de provincie Antwerpen op dat
ogenblik de gemeente Schilde noodzaakte om evenementen en activiteiten die
mensen samenbrengen te verbieden.
Niet alleen voor veel inwoners, die naast de kermis ook de Dorpshappening, de
wielerkoers en het Internationaal Dernyspektakel in augustus en de kermis, de
Dorpsdag en de wielerkoers in juni niet zagen doorgaan, maar zeker ook voor de
kermisuitbaters was dit een gemis en een aderlating.

€ 395 000

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

€ 249.000

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

NIJLEN

€ 385 000

Recente rijwoning in Tuinwijk bestaande uit inkomhal
met toilet, living met open keuken, berging en
inpandige garage. 4 slaapkamers waarvan één
met dressing, badkamer. Zolder met vaste trap die
mogelijkheid geeft tot extra slaapkamers. Centraal
gelegen, instapklaar, tuinhuis.
UC2293132 - EPC 324 kWh/m²
Wg Vg Gvv Gvkr

SCHOTEN

Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen van Schilde om
de ‘Grote kermis’ alsnog te laten plaatsvinden, zij het in een ‘uitgesteld relais’.
Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober zal het Lodewijk De Vochtplein dus
alsnog het toneel zijn voor een Wezelse dorpskermis. Uiteraard zullen alle nodige
coronamaatregelen worden toegepast, zodat de kinderen en hun familie op een zo
veilig mogelijke manier kunnen genieten van de kermisattracties.
Dorpscomité ’s-Gravenwezel, dat naast de jaarlijkse Dorpsdag ook de
Dorpshappening in augustus organiseert, is alvast opgetogen dat er weer wat
activiteit in het centrum van ’s-Gravenwezel mogelijk is. De organisatie besliste wel
om aan deze uitgestelde kermis geen omkaderende activiteit te koppelen. Daarvoor
vindt men de coronasituatie nog niet ‘gunstig’ genoeg.

€ 280 000

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

Wp Gvg Gvv Gvkr

HALLE

€ 279 000

‘Grote kermis’ ’s-Gravenwezel
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober vanaf 14u tot 20u30 (of mogelijks later)
Maandag 5 en dinsdag 6 oktober vanaf 15u30 tot 20u30 (of mogelijks later)
Meer info: marktleidster Kristel WAGEMANS, kristel.wagemans@schilde.be; 03 380 14 83

Dakappartement met groot terras in het centrum van Halle
(Zoersel). Hall, ruime lichte living met toegang naar terras
van 63m², geïnstalleerde keuken, badkamer, apart toilet,
2 slaapkamers, technische ruimte. Autostaanplaats (nu
garagebox met kantelpoort).
UC 2221915 - EPC 251 kWh/m²
Wg Vg Gvv Gvkr

SCHOTEN

1/95/95/1
100/91/0/0

€ 935 000

Luxe duplex dakappartement in parkdomein
“Iepenburg”: op 3e verd. Living met gashaard,
eetkamer met zuid- west terras, goed uitgeruste kkn,
bureel, gastentoiilet, berging. 2e verd.: hal, Slpkr 1 met
dressing en badkamer, slpk 2 met dressing, slpkr 3
met douche. Badk. met vloerverwarming. Garagebox
en autostaanplaats.

UC 2130197 - EPC 144 kWh/m² jaar
Vg Wp Gvkr Gvv

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

Te koop: gemeubelde woonst op
de dijk van Oostende, zeedijk,
160.000 euro tel 0485.52.15.61 K26

WELKOM IN ONS NIEUWE WASSALON
AAN DE TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 111 - 2900 SCHOTEN

BIJ ONS KAN U SNEL EN PROFESSIONEEL WASSEN
Bent u het ook beu om UW KOSTBARE tijd en
welverdiende weekend aan uw was te spenderen
STOP ermee en VERWEN UZELF en wij ontzorgen
Service enkel
u van deze tijdrovende en vervelende klus.

WIJ BIEDEN EXTRA SERVICE VOOR

H
H

op afspraak
Van maandag
tot vrijdag
tussen 8-12u

HORECA wassen – drogen en netjes opgevouwen

ophaal - breng en strijkdienst op aanvraag
vandaag opgehaald en morgen teruggebracht
PARTICULIEREN wassen – drogen en netjes opgevouwen.

7 KG VOOR SLECHTS € 12
14 KG VOOR SLECHTS € 16
Zelfservice in het wassalon voor onze klanten

OPEN 7/7 - 6 TOT 21U.

Onze extra service is voorlopig op afspraak daarna komen er vaste openingstijden.

TEL: 0468 42 00 64

Ruza Pesic (74) krijgt origineel
verjaardagsgeschenk van kleinzoon
Verjaren in coronatijden verloopt altijd
een beetje in mineur. Zo ook voor Ruza
Pesic uit Brecht. Zij werd op 21 augustus
74 jaar, maar kon dit niet vieren met de
familie. Haar jongste kleinzoon Thijs Van
Dijck verraste zijn grootmoeder dan maar
met een foto in de Bode Van Schoten als
verjaardagsgeschenk.
“Thijs staat elk jaar wel met een verrassing
klaar, maar dit had ik nooit kunnen
vermoeden”, lacht ze. Maar het doet haar
deugd. “We hebben de hele tijd afstand
gehouden en elkaar weinig gezien.
Normaal zouden we zondag 23 augustus
feest vieren met de hele familie, zo’n 17

mensen maar dat kan natuurlijk niet in
deze tijd.” Ruza en haar man René Van
Dijck hebben samen vier kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen. “Het jongste
is zelfs geboren in maart jl. en hebben we
enkel nog maar achter glas gezien.”
Ruza en René wonen al 52 jaar in de
Gemeenschapslaan. Hoewel ze vloeiend
Brechts spreekt, is ze eigenlijk afkomstig
van Kroatië. “Mijn ouders zijn in 1956 uit
Kroatië moeten vluchten en zijn in SintLenaarts beland. Ik was de oudste van

Te
koop
gevraagd:
opbrengsteigendom in Wijnegem
of omgev tel 0484.93.70.61 K27
Gezocht: lieve persoon voor
naschoolse opvang van onze
2 schoolgaande kinderen en
baby. Gemiddeld 2 keer per
week, tot max 18u30. Wij
wonen in Schilde. Rijbewijs
noodzakelijk, 0499.55.78.21 K28

Garageverkoop:
op
zondag
4
oktober
vanaf
8u30,
Wijngaardstraat 12 Wijnegem,
brocant,
retro,
schilderijen,
kantwerk
enz..
K29

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

Tel. 0495 52 95 27

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Vanderstraeten Johan
VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT
Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.
Per m 3gestapeld
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
negen kinderen en toen 10 jaar. Ik heb
het heel bewust meegemaakt. Ze liep
school in de Sint-Leonardusschool maar
dat was aanvankelijk niet evident. Ik
sprak en begreep de taal niet, maar dat
leer je als kind wel snel. Ik ben getogen
in Brecht en voel me ook een echte
Brechtenaar. Normaal zouden we deze
maand (september) met mijn dochter
en twee kleinkinderen naar Kroatië op
familiebezoek gaan, maar dat hebben we
geannuleerd door corona.”
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SCHOTEN

SCHOTEN
Mooie open bebouwing met prachtige ruimtes en zwemvijver.
4 grote slpks waarvan 1 met eigen terras, kantoor of 5de slpk
met inbouw kasten, 2 bdks, ing. eetkeuken met aanpalend
ruime wasplaats, bew. opp. van 279m², grote carport.
KIJKDAG 26/9 REGISTRATIE VERPLICHT. MAAK JE AFSPRAAK

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.
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ANTWERPEN

vanaf 242.000 euro
SCHOTEN

h/m

te k

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.

SINT-JOB

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

VP 449.000 euro

VP 610.000 euro
p.
e ap

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

Nieuwbouwproject bestaande uit 6 energiezuinige app. met
1-2 of 3 slpks, tuin of terras, carport en / of autostaanplaats,
volledig afgewerkt naar keuze, start bouwwerken oktober 2020.
Vanaf199.000€ (+ registratiekosten en BTW)

vanaf 199.000 euro

VP 325.000 euro

2.990 euro
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deze maand VERKOCHT

•
•

VP 1.240.000 euro
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SCHOTEN

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

deze maand VERKOCHT

2900 Schoten
2900 Schoten

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

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.

2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

DEURNE

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

VP 238.500 euro

2

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

!!

SCHOTEN

Schoten : centrum , Paalstraat.Ruim appartement 165m² met
3/4 slpks, grote ing kk, living met OH en aparteberging, geen
algemene onkosten, te renoveren, 23m breed. Inpandig terras
mogelijk mits verbouwing. Garagebox mogelijk bij te kopen.
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VP 699.000 euro
k
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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.

TE HUUR

Goed gelegen handelspand
met een opp. van 244m² in
de winkel- wandelstraat van
Schoten op 50m van de Markt
(parkeergelegenheid). Aan
de achterzijde van de winkel
(te bereiken via Binnenweg)
kunnen leveranciers moeiteloos
lossen via de poort of deur,
grote mooie etalage. Het
pand wordt casco verhuurd
aansluitingen voor CV en
elektr. zijn voorzien.

vg,wg,gdv,gvkr,gvv

SCHOTEN

Ridder Walter van Havrelaan: leuk gerenoveerd 2 slaapkamer
app., ruime woonkamer met aanpalend keuken, bdk met ligbad,
lavabo in meubel en aansluiting voor wasmachine/droogkast.

VERKOCHT binnen de week

Like us on facebook
Like us on facebook

03 658 95 58
03 658 95 58

•
•

info@markt21.be
info@markt21.be
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Man 78 jaar zoekt vrouw voor
latrelatie, tussen 60-80 jaar,
gaan wandelen, kaarten en
reizen tel na 18u 03.651.72.81 K1
Te huur: appartement Merksem,
Sijsstraat 4 : grote living, 2
slpk, aparte kkn, lift, bergplaats,
tel
0468.50.92.93
K2
Te koop wegens ziekte: Peugeot
108, autom., bordeaux, 1.300km,
12.5.2017 gekocht, prijs 9.450
euro tel 03.354.09.47
K3
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ROLLUIKEN

SCREENS .
SCREENS .

Knikarmschermen
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SCREENS .
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SCREENS .
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Te huur: app.te Schoten Deuzeld 1e verd., geen lift, zeer
rustige blok, 2 slpk, keuken,
living, badkamer met bad en
wc, aparte wc, berging, terras
en garage, 780 /mnd, gsm
0472.45.00.55 na 16u
K4

.

.

.

.

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

T. 0474 71 53 97

Burgemeester
Marnixschool
flink gegroeid
tijdens vakantie
De 245 leerlingen van de Burgemeester
Marnixschool in Schoten trokken grote
ogen toen ze op de eerste schooldag
arriveerden. Hun vertrouwde school
had tijdens de grote vakantie een flink
groeischeut gekregen en er zomaar een
verdieping bijgekregen.
“Onder leiding van Jens Verheyen van
hoofdaannemer PIT werd inderdaad flink
doorgewerkt”, beaamt Sven Devroye,
deeltijds meester van groep 8 en
deeltijds werfleider voor de school. “De
ruwbouw is eigenlijk al zo goed als klaar
en ook het dak ligt er op. Maar er moet
natuurlijk nog heel wat gebeuren. Eind
dit jaar hopen we af te ronden. We hopen
vervolgens tijdens de krokusvakantie te
kunnen verhuizen zodat we onze piano,
zoals deze uitbreiding noemen omwille
van de kenmerkende wit-zwarte gevel,
in het laatste trimester al in gebruik
kunnen nemen.”

Man 78 jaar zoekt vrouw voor
latrelatie, tussen 60-80 jaar,
gaan wandelen, kaarten en
reizen tel na 18u 03.651.72.81 K1

‘t Krekeloord
‘ s - G r ave n we z e l

Te huur: appartement Merksem,
Sijsstraat 4 : grote living, 2
slpk, aparte kkn, lift, bergplaats,
tel
0468.50.92.93
K2
Te koop wegens ziekte: Peugeot
108, autom., bordeaux, 1.300km,
12.5.2017 gekocht, prijs 9.450
euro tel 03.354.09.47
K3
Te koop: Garagebox (droog),
extra
veiligheidspoort
met
afstandsbediening
in
doorrit, achter app. complex
Rodeborgstr.
Schoten 26.000
euro.
0472.40.63.35
K5

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Wij
makenr
ze voo
u!

Luxueus en stijlvol wonen in hartje ‘s-Gravenwezel
Toondichter Lodewijk De Vocht, ereburger van ‘s-Gravenwezel, liet in 1934 zijn ‘Krekeloord’
bouwen. De componist en dirigent zou hier tot het einde van zijn leven wonen & werken.
Op deze plek kwamen zijn meesterwerken tot stand.
‘ s -gerenoveerd
G r ave n we zen
e l vormt het middelpunt van dit nieuwe
De Vochts woning zal volledig worden
woonproject.
‘ s - G r ave n we z e l
Het project omvat een gevarieerd woonaanbod van 15 luxe appartementen met 1,2 of 3
slaapkamers, verdeeld over 3 woonvolumes. Alle appartementen hebben ruime zuid-zuidwest
- voor meer info georiënteerde terrassen.

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Blik op het
verleden vanop
gloednieuw
fietspad
Het nieuwe fietspad op de Brasschaatsebaan/Gillès de Pélichylei, tussen Schilde
en ’s-Gravenwezel, stond op zondag 13 september in de kijker tijdens Open
Monumentendag.
Elk half uur vertrok er een gegidste fietstocht vanuit het Heemhuis De Drie Rozen
in ’s-Gravenwezel en vanop de parking van het gemeentehuis in Schilde. De
gids vertelde allerlei historische en andere wetenswaardigheden over de weg,
zijn fietspad en de omgeving. Onderweg was er een stand met oude fietsen en
fietstoebehoren en kwam men oude foto’s van beide dorpen en hun fietsperikelen
tegen. Leden van de lokale fietsersbond gaven meer uitleg over de problematiek
van fietspaden en fietsers.
Het fietspad op de verbindingsweg tussen de dorpskern van Schilde en
deelgemeente ’s-Gravenwezel liet jarenlang op zich wachten. Eind 2018 konden
dan toch de werken beginnen. De oorspronkelijke deadline, 1 september dit jaar,
werd niet gehaald, al was de infrastructuur toen wel al grotendeels in orde. Op 26
september zou echt alles afgewerkt moeten zijn.
De activiteit tijdens Open Monumentendag was een samenwerking van de

‘t Krekeloord
‘t Krekeloord
- voor meer info -

Kerkstraat 7 - 2970 ‘s-Gravenwezel
03 / 658 03 30 - info@immogy.be
Kerkstraat 7 - 2970 ‘s-Gravenwezel
03 / 658 03 30 - info@immogy.be

Werkgroep Erfgoed Schilde, Fietsersbond Voorkempen, een lokale groep
enthousiaste fietsverzamelaars, Heemkring De Drie Rozen, Heemkring Scilla en de
dienst cultuur van Schilde.

Koningshof blijkt onvermoed
openluchtmuseum
Koningshof, bijna honderd jaar oud, staat bekend voor zijn lommerrijke dreven,
maar de Schotense wijk blijkt bij nader toezien een heus openluchtmuseum te zijn.
Naar aanleiding van Open Monumentendag nam architect en kenner Erik Block
liefhebbers in twee sessies mee langs veertien pareltjes.
De wijk Koningshof kent een bijzondere geschiedenis die start in 1926. “Twee
spilfiguren in waren de in Antwerpen geboren Benedictijn Dom Constantinus
Bosschaerts, ooit secretaris van Mgr. Angelo Roncalli, de latere paus Johannes XXIII,
en Victor de Beukelaar, eigenaar van de gekende gelijknamige chicoreifabrieken”,
aldus Erik Block.
Het was de Beukelaar die de wijk verkavelde. Erik Block: “De diepgelovige Victor
de Beukelaar zag een toekomst voor
Koningshof als katholieke en Vlaamse
gemeenschap. In tegenstelling tot de
oudere verkaveling Schotenhof, waar
een aardig mondje Frans gesproken werd
en de villa’s oorspronkelijk in cottageen art-nouveaustijl werden gebouwd,
gingen ze in Koningshof vooral voor de
toen opkomende bouwstijl modernisme
of interbellumarchitectuur.”
In de jaren dertig van de vorige eeuw
ontwierpen de meest toonaangevende
architecten van die tijd villa’s voor
bewoners van de nieuwe wijk. De meest
in het oog springende architect is de

Vlaamse katholieke architect Huib Hoste. “Hoste (1881-1957) wordt beschouwd als
één van de markantste figuren van de Belgische avant-garde uit het interbellum”,
aldus Block. “Hij bouwde niet minder dan zes gebouwen in de wijk, met onder
meer het vroegere clubhuis van de wijk, vandaag sterk verbouwd en gekend als
restaurant Villa Dente. Of de woning van de schrijver August Van Cauwelaert, broer
van Antwerpens oud-burgemeester Frans Van Cauwelaert.”
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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de
Lot (Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te
huur
te
Deurne:
benedenverdieping 55m2, in
te richten als winkel, magazijn,
bureel, showroom..., afsluitbaar
met
automatische
rolluiken,
niet als woonst mogelijk,
Jos
Scheurweghstraat
60,
onmiddellijk beschikbaar, 400
euro/mnd tel 0495.23.78.01 Z111
Vakantie
in
Spanje
nabij
Murcia vanaf 200 euro/week,
(el+wa+tv+int+zwembad+airco
inbegr)
500m
van
strand
mail
roxane.peeters@telenet.
be
of 0479.45.49.42
Z167
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa,
enz... tel 03.663.65.70
Z83

Verbertstraat 28
2900 Schoten
T. 03 658 26 19
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

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

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

Tuinders dragen
zorgen voor hun
complex
Ook bij VELT gebruikten ze de mooie nazomerdagen
om hun tuinencomplex aan de Sluizenstraat in
Schoten wat op te kalfateren. Heel wat van de 45
leden kwamen meehelpen en oogstten meteen de
appels in de boomgaard. Het seizoen loopt stilaan
ten einde. Nu al staat vast dat het traditionele
vuurfeest, waarmee ze bij Velt traditioneel het
plant- en oogstjaar afsluiten begin november
omwille van corona niet kan plaatsvinden.

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

Clic !

Little David
Mat 20

van 1 tot 10 oktober: 10%

korting op gans de collectie

Reserveer uw favoriete paar op www.framandi.be

Natuurpareltje ‘t Asbroek
toe aan onderhoudsbeurt
Te
koop:
Balance
20mt,
splinternieuw
euro tel 0478.277.485

boog
1.600
K21

Te koop gevraagd: cirkelzaag
op tafel, diameter 39 à 40cm,
zeer dringend, Kotsbosweg 24
Schilde, tel 0470.47.48.01 K22
Gezocht te Schilde: Lieve nanny
met hart voor kinderen die vanaf

Twaalf Natuurpunt-vrijwilligers staken
naar goede gewoonte de handen
uit de mouwen tijdens een werkdag
in natuurdomein ’t Asbroek, aan de
Amerlolaan. Dit gebeurde uiteraard
volledig Coronaproof door de nodige
afstand te bewaren, mondmaskers en
ontsmettingsmiddelen voor personen
en het gebruikte materiaal.
Kris Van den Eede, buurman maar ook
beheerder van dit kleine maar fijne
stukje ongerepte natuur, legt uit wat
er allemaal is gebeurd. “We hebben het
wandelpad vrij gemaaid. Daarnaast zijn
er ook weer al te fel woekerende exoten
verwijderd zoals de reuzenbalsemien

en de Amerikaanse vogelkers. Ook
onze houtwal met streekeigen
groen hebben we tot aanvaardbare
afmetingen teruggesnoeid”, aldus de
beheerder.
Maar er werd ook constructief
gewerkt. Infoborden en wegwijzers
werden teruggeplaatst. Door de
grote droogte staan de twee poelen
– oude bomkraters uit de Tweede
Wereldoorlog – momenteel droog. Kris
en co hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de bodem vrij
te maken van takken zodat kikkers,
salamanders en andere amfibieën er
straks weer meer plaats hebben.

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

jan op ma, di & vrij onze dochter
van 2.5j van school kan halen +
wat lichte huishoudelijke taken wil
doen (koken, opruimen) (15u30 18u30). Hopelijk lange termijn.
Interesse? 0473.44.29.23 K23
Te koop gevraagd: bouwgrond
met vijver tel 0484.93.70.61 K24
Te huur: app. 1ste lijn frontaal
zeezicht op jaarbasis, Tenerife, 1
slpk, wifi, sat Tv 750 euro, alles incl.
voor meer info tel 0483.25.07.92
of spainfunsun@gmail.com K25

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke
2slpk, zeezicht
winterverhuur
van okt tot maart
voor 6 maanden
3000 euro
tel 0474.37.56.29

Wij verbouwen - metsen - vloeren - bezetten en tegels
roofing dakwerken - schouwen - plastiek- riolering en beton
20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

Ben Bogaerts BVBA

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

Te huur: app.te Schoten Deuzeld 1e verd., geen lift, zeer
rustige blok, 2 slpk, keuken,
living, badkamer met bad en
wc, aparte wc, berging, terras
en garage, 780euro/mnd, gsm
0472.45.00.55 na 16u
K4
Te koop: Garagebox (droog),
extra
veiligheidspoort
met
afstandsbediening
in
doorrit, achter app. complex
Rodeborgstr.
Schoten 26.000
euro.
0472.40.63.35
K5
Te
koop:
Fryer
Friteuse
Domo,
nieuw,
prijs
50
euro tel 03.658.95.03
K6

Alleenstaande
man
van
71 jaar, uit een beter milieu
wenst kennismaking met
alleenstaande dame tussen 5075 jaar voor een ernstige relatie.
Graag Nederlandstalig met
rijbewijs. Interesse in reizen,
optredens, muziek, ea. Ik woon
in Sint-Antonius - grens Schoten
Tel. 0475 80 69 63
net als de horeca waar je de formulieren
van de zoektochten kon ophalen en
binnenbrengen.” Financieel steunen kan
nog tot eind oktober.
Elke deelnemer engageert zich om
geld in te zamelen voor de partners
van Broederlijk Delen. Het was onze
tweede deelname. Dit smaakt dit
naar meer en we kijken al uit naar een
volgend fietsevent. Hartelijk dank aan
de sponsors en alle deelnemers en
sympathisanten”, wil Vermeiren nog
graag benadrukken.
Steunen kan tot eind oktober op
BE13 0000 1171 1839
mededeling 000 0027 77533

Brecht – Verzopen talenten worden
pedaalprinsessen
Jaarlijks organiseert de wielerclub ’t Verzopen Talent een retrokoers ten voordele van
het goede doel. Door corona kon dat deze zomer niet doorgaan. De dames van de ploeg
zochten en vonden een alternatief met een fotozoektocht. Deelnemers konden een
vrijwillige bijdrage geven en deden dat ook. De tocht bracht al 1.215 euro op.
De dames hadden twee tochten uitgestippeld, het Kleipikkers- en Steenbakkerspad
voor groot en klein. “Er kwamen heel wat antwoordformulieren en positieve reacties
binnen. Mensen mochten een vrijwillige bijdrage leveren. Zo kunnen we nu al 1.215
euro schenken aan Broederlijk Delen”, stelt Greet Vermeiren van ‘t Verzopen Talent.
Intussen zijn de winnaars van de tochten bekend en die ontvangen een mooi gevuld
mand met lokale producten. “Zo steunen we de lokale middenstand een klein beetje,

30820.indd 1
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Weliswaar
zonder
grote
feestelijkheden of springkasteel
zoals de voorbije jaren, maar ook bij
de Schotense volleybalclub Sveka
Schoten zijn ze vol goede moed
gestart aan het nieuwe seizoen.
Er stonden in sporthal De Zeurt
testwedstrijden op het programma,
waarbij onder meer starters en de
bewegingsschool aan hun trekken
kwamen.
“Heel wat spelers, maar ook wij
als club hebben deze test goed
doorstaan. Want de gemeente heeft
ons heel wat covid-regels opgelegd
en die proberen wij natuurlijk zo
nauwkeurig mogelijk te volgen”, aldus
bestuurslid Dirk Wouters. Die ontving
WVDK_9087_weekendvdklant_2020_A3_130820.indd 1

Blue B,
Scalini,
Hype,
Fobie,
Nous Deux,
Shirtcenter,
Lana,
Rosas,
I Am Unik,
Laura,
Imagin,
LouiX,
Lies,
e.a.
14/08/2020 08:25

14/08/2020 08:25
14/08/2020 08:25

Sveka Schoten meldt zich ambitieus
voor nieuw coronaproof seizoen
14/08/2020 08:25

14/08/2020 08:25

met zijn entourage op deze startdag
trouwens niet alleen volleybalteams
uit de onmiddellijke omgeving, maar
ook uit Bouwel, Kieldrecht en zelfs
Ternat. “Deze ploegen waren zeker
positief verrast door de tegenstand
die we gaven en vooral door de goede
omkadering zowel vooraf als op de
dag zelf”, blikt Wouters terug.
Wat de sportieve verwachtingen
betreft, kijken ze bij Sveka Schoten
vooral uit naar de damesploegen. Er
is versterking bijgekomen in zowel het
eerste als tweede team, waardoor
een plaats binnen de top vijf tot de
mogelijkheden kan behoren. Heren
2 moeten het waarmaken in een
herwerkte 2 promo reeks.

Te koop: Ebike Koga E-Nova
Ladymaat
50,250W/25km
tel.0485.85.98.54
-0498.46.57.60
Z163

uw bril met glazen aan een vaste prijs

wat als de zOn schijnt ?
bril met enkelvoudige glazen
€ 110 of € 150
bril met multifocale glazen
zonnebrillen
€ 290, € 380 of € 460

Te koop: electr scootmobiel 4
wiel, mandje & lader incl, in
zeer goede staat, gratis thuis
geleverd, nwpr 3.800 euro, weg v
1.600 euro tel 0478.037.516 Z165
Dame zoekt gezelschap met
verzorgde heer, leeftijd 70-75J ,
voor gezellig wandelen, kaarten
enz.. tel 03.284.42.73
Z166

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

€ 70 - € 90

zonnebrillen
op sterkte
superontspiegeld
€ 150
kraswerend
antistof

turnhoutsebaan 278 schilde

open op do-vr-za
10u-18u

HONDENVERZORGING

turnhoutsebaan 278 schilde
0475 78 15 14

Jachtwachtersdreef 312

www.opticbox.be

www.opticbox.be

Lodewijk De Vocht leeft verder in ’t Krekeloord
Het lang met afbraak bedreigde
huis in ‘s-Gravenwezel waarin
de bekende componist-dirigent
Lodewijk De Vocht (1887-1977) leefde
en werkte wordt gerestaureerd
en gaat een nieuwe toekomst
tegemoet als ’t Krekeloord. In de tuin
verrijzen zeventien hedendaagse
appartementen, verspreid over
twee nieuwe gebouwen. “Ik ben heel
blij dat deze tastbare herinnering
bewaard blijft”, aldus Jan Calliauw,
kleinzoon en medebezieler van het
Lodewijk De Vochtfonds.
Meer info via www.immogy.be

BOBBYLAND
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

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

Van harte gefeliciteerd, Ingrid Hens!
Begin september werd Ingrid
Hens 80 jaar. Dat is niet alleen
een heel mooie, bijzondere
leeftijd, maar daarmee is
Ingrid ook meteen de oudste
bewoner in de geschiedenis
van ‘De Vier Notelaars vzw’,
een flexibel aanbodcentrum
voor meerderjarige personen
met een handicap, in
Schoten!
Ingrid werd op 1 september
geboren en groeide op in
Edegem. Zij volgde bijzonder
lager onderwijs in Antwerpen,
gevolgd door bijzonder
beroepsonderwijs waar zij
vaardigheden als koken,
naaien en breien onder de
knie kreeg.
Vanaf haar 21ste werkte
Ingrid in een beschutte werkplaats in
Antwerpen, om sinds 1 juli 1996 in ‘De
Vier Notelaars vzw’ te wonen.
Knus en creatief
“Ingrid houdt van knusse gezelligheid
in de leefgroep, maar zit ook graag op
haar kamer te puzzelen of is met Lego
aan de slag”, vertelt medewerkster

Krista Van den Eynden. “Zij doet
heel graag kruisjessteek en maakt
hiermee mooie kussens. Bovendien
is Ingrid nog een kwieke dame op
80-jarige leeftijd. Zij speelt steeds
mee in het jaarlijkse toneel van onze
voorziening.”
Medewerkster Annick Deroo vult aan:
“Ingrid geniet enorm van de uitstapjes
met haar broer Pierre. Ze gaan dan

gezellig iets eten in het Shopping
Center in Wijnegem en komt steevast
terug met haar favoriete limonade
om er tijdens het weekend in ‘De Vier
Notelaars vzw’ van te genieten.”
Samen romantisch dineren
Ingrid heeft een vriend, Marc, die
in een andere leefgroep woont,
waardoor het koppel elkaar enkel
vanop afstand kon zien vanwege de
Covid-19 maatregelen (lockdown).
Maar speciaal voor Ingrid haar 80ste
verjaardag mochten zij nog eens
romantisch samen dineren, weliswaar
met in acht name van 1,5 m afstand.
“Op dinsdag 1 september 2020
blies Ingrid dan 80 kaarsjes uit
op haar grote verjaardagstaart.
Die verjaardag werd gevierd in de
grote zaal, uiteraard samen met de
andere bewoners. Een kroon, een
heerlijke feestmaaltijd, een taart en
cadeautjes ontbraken uiteraard niet!
Ingrid was blij om deze belangrijke
levensgebeurtenis te kunnen vieren
met haar vriend Marc. Na al die tijd
gescheiden te zijn geweest van
elkaar, betekende het weerzien op
haar feest een extra cadeau. En na de
feestelijke maaltijd keken zij en Marc
naar Ingrid haar favoriete film, ‘The
Sound of Music’”.

Als je computer niet meer wil,
moeilijk gaat doen, traag wordt,
vreemde meldingen geeft, mail
of bel mij en ik kom kijken. Puur
privé niet bedrijfsmatig. Jos Hart
Zoersel 03/385.28.50 joshart@
telenet.be (particulier) Z158
Te huur: studio te Nieuwpoort
met slaapk, zeezicht en garage,
meer info tel 0477.26.13.53 Z182
Te huur: Middelkerke, ruime
studio, 4 p, Wifi, private
fietsberg, zicht op zee 200m over
de duinen, tel 0486.35.76.52
of
0485.91.83.16
Z183

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

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

m

Echte Wezelnaren Maria en Marcel
vieren briljant in Sint-Lodewijk

OKRA en zorgde hij mee voor de inzameling van het oud papier in het dorp.
En dan bedoelen we ’s-Gravenwezel, want daar heeft het echtpaar altijd gewoond.
“Sinds 1971, altijd aan de Veldlei”, vertellen de jubilarissen. Tot april 2019. Toen besloten
ze in overleg met de kinderen enkele honderden meter verderop te verhuizen naar
woon-zorgcentrum Sint-Lodewijk.

Een briljanten huwelijk vieren in een woonzorgcentrum is zeker in deze coronatijden
geen pretje. Maar dankzij Heidi Leysen en het animatieteam van Sint-Lodewijk in
‘s-Gravenwezel werd het onlangs toch nog feest voor Marcel en Maria Michels.
Marcel (87), doelman van SK ’s-Gravenwezel, en Maria (88), een meisje van Sint-Jobin’t-Goor, huwden op 10 september 1955. Marcel was tot zijn pensioen een trouwe
werkkracht bij houtzagerij Ligna in Schoten. Moeder zorgde voor de drie kinderen Staf
(63), Christiane (58) en Marc (56). Na zijn pensionering werd Marcel actief in de lokale

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een Briljanten Huwelijk? Vertel
het ons meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn
stukje van!

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

0477/78 57 64

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

0495 22 38 63

EPC / Plaatsbeschrijving
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem
03 320 80 80 - dir@adrconstruct.be

U bent steeds welkom in
onze toonzaal na afspraak

Einde aan traditie van 66 jaar
melkproductie in Schoten

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z50
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur

GEBED AAN HET HEILIG HART
Zuivelcoöperatie Milcobel wil haar vestiging langs het Albertkanaal sluiten. 162
mensen dreigen hun job te verliezen en er komt een einde aan een traditie van
liefst 66 jaar melkproductie in Schoten. Het management van Milcobel wijst
op de afnemende melkconsumptie en toegenomen concurrentie als redenen.
Maar nogal wat werknemers spreken van een verouderd machinepark en het
uitblijven van noodzakelijke investeringen.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

KRAAN LEKT!

0497 62 15 62

0477/78 57 64

SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

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

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 290 euro, chalet nabij
Laroche, 6p. wkn 110 euro,
mw 110 euro, week 180 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z46

INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & Cm
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

Schepen Paul De Swaef (N-VA)
pareert kritiek socialisten
op huisvestingsbeleid
Sp.a Schoten vindt dat de N-VA-Open vld-bestuursploeg te weinig inspanningen
levert om het tekort aan sociale woningen weg te werken. “Waar hebben ze het
over? Er wordt volop gebouwd en tegen 2025 zullen wij ons patrimonium met 270
woningen hebben uitgebreid”, aldus schepen voor Huisvesting Paul De Swaef (N-VA).
Gemeenteraadslid Kurt Vermeiren en Stephanie Vanden Eede, ondervoorzitter van
sp.a in Schoten, baseren zich op het zogenaamd Bindend Sociaal Objectief (BSO).
Dat cijfer gebruikt de Vlaamse overheid om het aantal noodzakelijke extra sociale
woningen per gemeente uit te drukken.
“Schoten heeft nog maar 38% van de vooropgestelde 287 woningen gerealiseerd. De
gemeente schiet tekort”, concludeert het duo. Sp.a Schoten wil de schuld niet enkel
bij het gemeentebestuur leggen. “Ook het probleem van de wachtlijsten bestaat nog
steeds”, zegt Stephanie Vanden Eede. “In Schoten staan heel wat mensen op zo’n
wachtlijst. Het bestuur levert veel te weinig inspanningen, maar Vlaanderen helpt
niet.”

café Den Trol”, kondigt De Swaef aan. “De Ideale Woning doet hiervoor beroep
op vermaarde architecten om hier iets heel bijzonder van te maken. De meeste
huisjes staan intussen leeg en worden wellicht gesloopt. De komende jaren moet de
nieuwe Klarre Warre vorm krijgen, in samenspraak met de andere buurtbewoners.
Er is plaats voor 25 tot 35
woningen en appartementen,
die hier gecombineerd zullen
worden.”
De schepen voor huisvesting
haalt er zijn rekenmachine
bij en stelt vast dat het
schepencollege tegen 2025
toch 270 bijkomende sociale
woningen gerealiseerd zal
hebben. “Dat zijn er maar
een paar minder dan het
aantal dat ons door Wonen
Vlaanderen is opgedragen”,
aldus De Swaef.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

“Ook in tijden van corona moet geïnvesteerd worden in huisvesting voor de meest
kwetsbaren in onze maatschappij”, besluit Stephanie Vanden Eede. “Maar dat doen
we volop”, countert schepen Paul De Swaef de kritiek. “Momenteel draaien drie
bouwwerven. Aan de Brechtsebaan verrijzen 25 sociale woningen en in de Paalstraat
worden er verspreid over twee locaties respectievelijk 4 en 16 bijgebouwd.”
En daar blijft het niet bij. Paul De Swaef
zegt dat de gemeente in samenwerking
met partners zoals De Ideale Woning
concrete plannen heeft om binnenkort
nog op vijf andere plekken sociale
projecten uit de grond te stampen.
Dat zal opnieuw in de Paalstraat (bij de
Aldi supermarkt) gebeuren, bij domein
Borgeind, Laarsebeekdreef, Hofstraat
en Borgeindstraat.
“Meest in het oog springend wordt
de volledige vernieuwing van de
oude sociale wijk Klarre Warre achter

ALLE TUINWERKEN

Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke
plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Dubbel keizerlijk viergeslacht
voor de familie Keysers
“In 2017 verscheen er
al een mooi artikel in
‘Bode van Schoten’
ter gelegenheid van
de geboorte van onze
eerste zoon, Elliot. Eind
mei werden wij opnieuw
trotse ouders, dit keer
van een zoon en een
dochter”,
glundert
mama Stefanie Belmans.
En uiteraard stellen we
ook die nieuwe telgen
van dit keizerlijke
viergeslacht graag aan
u voor.
Op 26 mei van dit jaar kwam Isaac Keysers ter wereld, samen met zijn
tweelingzusje Florence. Voor papa Jarich (°03 juni 1988), die tot voor kort in
Schoten woonde, zijn het zijn derde en vierde kindje. Opa Peter Keysers (°30
maart 1963), die in Sint-Job-in-’t-Goor woont, mag zichzelf ook peter noemen
van zijn twee kleinzonen. Vake ofte overgrootvader Jos Keysers (°november
1939) woont in Sint-Antonius Zoersel en kijkt er alvast naar uit om fietstochtjes
te maken met zijn achterkleinzonen (en -dochters, natuurlijk).
Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het ons
meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!

douches, zwembad, whirlpool,
solarium, open keuken, wasmach
en droogkast, TV contact +32
473710515 Marc Soethoudt Z145
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
COSTA DEL SOL / Benalmadena
Pueblo Te huur : luxe app.
max
4
pers.
fantastische
enrustige ligging, groot terras
met prachtig zeezicht ! snelle
wifi Inl :www.spanje18.weebly.
com 0476 61 72 97
Z63
Moderne vakantiewoning Rojales
Spanje max 8 pers, 4 slpk, 3badk.

Te huur: op 15 km van de stranden
van de Adriatische kust en 50km
van het Sibillini gebergte vindt u in
Petritoli (Italië, Le Marche-Fermo)
tussen de olijfbomen onze rustige
B&B Casa Cormar met achthoekig
zwembad, er zijn nog vrije periodes
voor de zomer en het najaar
om in alle veiligheid te genieten
van deze onbekende streek,
alle info op www.casacormar.
com of via info@casacormar.com
en 0032477201877 (Ivo)
Z146
Te koop: bungalow 93m2
Wechelderzande 2.800 m2 terrein,
zeer rustig tel 0468.00.48.10 Z154

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

JUDOCLUB KODOKAN SCHOTEN
(Aangesloten bij de VJF en de IJF. )

Zowel recreatief als competitief sporten !!!
Vanaf 6 jaar tot …..jaar
De trainingen worden gegeven door gediplomeerde leraars.
Oefendagen : Dinsdag van 18u00 tot 21u30
Woensdag van 14u00 tot 16u00
Vrijdag van 18u00 tot 22u00
Zondag van 11u00 tot 12u00
Ook doen wij aan KLEUTERJUDO en dit op woensdagmiddag van 13u30 tot 14u30. Voor de leeftijd van 3 tot 5 jaar.
Kom gerust eens kijken tijdens onze trainingen in de gemeentelijke sporthal
“ Vordensteyn “ Vordensteinstraat 76-78 2900 Schoten.
Steeds 4 kennismakings-lessen mogelijk volledig gratis en toch verzekerd !!!
Of neem telefonisch contact met ons secretariaat op het nummer : 03/658.25.10.

WIJ VERWACHTEN U !!!

Ook indien u initiatielessen wilt voor op uw sportdagen, laat het maar weten.
Wij verzorgen ze graag !!!

Brecht – Sterkstokers lanceert
virtuele gin proeverij en rondleiding

Thomas Cuyvers van Sterkstokers
pakt uit met een nieuw
proeverijconcept. Hij lanceert Online
Gin Tasting. “Klanten zoeken nog
steeds leuke activiteiten”, stelt de
stoker uit Brecht vast.
De coronacrisis lijkt geen vat te
hebben op Sterkstokers. Eind
oktober verhuist de stokerij naar een
nieuwbouw langs de Vaart in SintLenaarts, als buur van de nieuwe
gemeentelijke technische dienst die

er verrijst. Daarmee keert Cuyvers
terug naar de gemeente waar het
allemaal begon. “In Hoogstraten
zaten we te krap behuisd, het nieuwe
pand is driemaal zo groot. Er komen
ook twee extra medewerkers bij.”
Hij dankt dit aan de veerkracht van
het bedrijf. Tijdens de coronacrisis
werd snel de switch gemaakt van
drankstokerij naar productie van
handalcoholgels. Hierdoor is een
financiële put voorkomen. Nu is de

stokerij opnieuw volop operationeel.
“De oproep tot lokaal shoppen speelt
zeker in ons voordeel, dat werkt.
Vanaf het kon, bestelden klanten
meteen bij. Iedereen zat intussen
zonder onze drank.”
Nu
lanceert
Sterkstokers
een coronaproof proeverij en
bedrijfsrondleiding. “In het precoronatijdperk gaven wekelijks
rondleiding voor bedrijven en
verenigingen. Klanten zoeken ook nu
nog steeds naar een leuke activiteit
en daarom deze online tasting.” De
klant krijgt op voorhand een pakket
met vijf verschillende drankjes en
proefglaasje. Na de online-meeting
van de klant, wordt er ingezoomd
op Cuyvers’ stokerij. “Eerst leg ik uit
wat distilleren is en wie Sterkstokers
is en dan begeleid ik de proeverij.
Natuurlijk is het een pak leuker om dit
fysiek op de locatie te kunnen doen
en de mensen te zien glimlachen,
maar dit is de next best thing. Groot
voordeel is dat afstand en grootte
van de groep hier geen rol speelt. Zo
kunnen we zelfs internationaal gaan.”
De rondleiding en proeverij duurt een
halfuur tot een uur.
https://sterkstokers.be/

Man 54j zoekt vrouw voor ernstige
relatie, tel 0488.066.121 Z175
Te
koop:
jongensfiets
24’
en
damesfiets
gsm
0479.57.15.97
Z176
Te huur: garage te Schoten
centrum,
Cordulaplein
ondergronds tel 03.658.10.88 Z177
Te
huur:
garagebox
Edisonpl Schoten, onm vrij
tel
0495.80.21.97
Z178
Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis/online door leerkracht
Wis-Wet 0472.36.71.77
Z174
Wel 100 vrienden op Facebook
en Twitter, maar in het
weekend zit je alleen thuis?
Kom eens uit je kot en
maak echte vrienden
in plaats van virtuele.
Wij zijn een toffe singles
vereniging vanaf 45 plus.
Bel Marc 03/216.12.82 of mail
naar denaeyermarc@telenet.be

V.U.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, (met maatschappelijke zetel) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 456 148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten
door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 0858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26, +03 285 51 11, info@argenta.be, www.argenta.be — VER/AU-AF-auto-NL-09/2018

Even gerust
als je passagiers?

Dat kan.
Kantoren in uw regio van Argenta.
Met de autoverzekering
KOEN VAN DER STEEN

THEO MARYNISSEN

Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13

PETER CHRISTIAENSEN

GRIET PEETERS

FSMA-nr:67585-ON: 0478679954

FSMA-nr:27316-ON: 0863538144

A
RG E N TA
K Theo
A N T OcAcb-ON:
OR 0879833649
Marynissen
Cvba
FSMA-nr:40296
VILLERSLEI 84
adres
SYMENS &C°
2900 SCHOTEN
GARY PAULUSSEN
tel
30 - Brecht - 03 313 61 61
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08tel
47 03 658 42 Molenstraat
85
e-mail
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538
ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
ON RPR stad
FSMA-nr:26827-ON: 0435696482

Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44

MERVO

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

Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78

actie.argenta.be/auto
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Te koop gevraagd: half open
bebouwing, rechtstreeks van eig.
naar koper, te Schoten, 3 slpk,
tuin, garage, tel 0471.20.13.90 K16
Te koop wegens verhuis: 1
droogkast merk Miele type
T8723, prijs 500 euro nieuw! 1
wasmachine Bosh Aquanoom
1400 prijs 100 euro, 1 fiets merk
Venturelli nooit gebruikt voor man
van min. 1m85 groot, prijs 125
euro info tel 0475.760.988 K17
Te huur: studio, mod. gemeub n
Palfijnz Merksem, 2de verd, vrij ,
360 euro tel 0495.21.40.41 top K18
Gezocht: te Sint Job, poetsvrouw
met dienstencheques , 2x4u
poets/strijk per week op di +
vr of ma + don, Ned., flexibel,
niet-rookster, eigen auto met
referenties, tel 0486.43.88.10 Z191

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

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

Te huur: appt. Te Deurne, Bosuil,
2de v, grote liv, 2 slpk, badk, lift,
terras, garage, huur 575 euro/
mnd + vaste kosten, onmid.
beschikb, tel 0475.76.81.88 K19
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.26.31.18
Z190
Te koop: microgolfoven met gril,
droogzwierder, horloge Tissot,
alles zr gd st. tel 0476.75.49.98 K12

Sinte-Cecilia kan na zes maanden
eindelijk weer repeteren

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

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

Na zes maanden van verplichte stilte, konden de leden van de Koninklijke
Harmonie Sinte-Cecilia uit Schoten deze week eindelijk opnieuw samen
musiceren. Jeugdhuis Kaddish biedt de niet meer zo jonge muzikanten graag
onderdak.

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
merk Verano

“Wat een ontlading was me dat de voorzorgsmaatregelen toe te
tijdens die eerste gezamenlijke juichen, maar voor een vereniging als
repetitie, al moesten sommigen eerst de onze was dit natuurlijk een groot
wel het stof uit hun hoorn blazen probleem.”
alvorens ze op aanwijzen van dirigent Samen met de cultuurdienst werden
Niko Deman een deuntje konden alternatieve
repetitielokalen
De
Poolse
schilder
biedt
zijn
diensten
aan
voor
mee spelen”, aldus voorzitter Geert bekeken. De Sint-Cordulakerk viel
info.dekeyser@gmail.com
binnen-en
buitenwerk,
tel
Bel af
of mail
voordeeenslechte
GRATIS
prijsbestek.
Valgaeren.
wegens
akoestiek.
Bredabaan
410,(particulier)
Brasschaat
0493.61.99.33
Z194
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
“Toen we een 33
overeenkomst
03/651
40 hadden
Zaterdag van 10 tot 15u
Sinte-Cecilia begint haar repetities om gebruik te maken van jeugdhuis Ik zoek werk voor in uw
tuin:
tuindonderhoud
tel
TE KOOP: verrijkte teelaarde
al sinds mensenheugenis om 20 Kaddish, kende corona plots een 0466.36.65.57 (particulier) K32
NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
12M3 thuis geleverd in
uur. Althans, dat is de bedoeling nieuwe opstoot en konden onze
Schoten en omgeving
want de muzikanten hebben de instrumenten weer in de koffer”, Te huur: te Sint. Job,
e 125 per vracht. Beperkt
2
paardenweiden
tel
aanbod;
tel 0495/237801
gewoonte druppelsgewijs toe te zucht Valgaeren.
“Gelukkig konden
Gezocht
voor
versterking van
team:
03.636.18.61
Z193 onsvoor
verdere informatie
komen waardoor de dirigent altijd wel we deze week wel voor het eerst
en /of bestelling
1 PLAATSER
VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN
een academisch kwartiertje moet verzamelen
blazen. Het jeugdhuis ligt
inlassen. Maar niet dit keer. Voor het mooi centraal en de grote
zaal biedt
EN
TERRASOVERKAPPINGEN
Alle merken GRATIS
eerst in de lange geschiedenis van voldoende ruimte om ons covidONDERHOUD, SNOEIEN, VERTIde vereniging – die 165 jaar bestaat draaiboek te volgen. We werden
afgehaald en
CUTEREN, ook kleine tuinen
- zat iedereen netjes op tijd aan de trouwens erg gastvrij ontvangen door
teruggebracht
Tel. 03 321 86 38
pupiter.
Kaddish-medewerkers Caia Croes en
03 322 56 37 - 0479 282 605
Bert Hellemans.”
Het geeft aan dat de honger naar
muziek groot is bij de Cecilianen. “Het
zal wel zijn”, zegt Geert Valgaeren.
“Dit waren onze eerste gezamenlijke
noten sinds 11 maart. Na de eerste
lockdown onze repetities hervatten
in dienstencentrum ’t Dorp mocht
niet van de gemeente. De vrees voor
besmetting van de bejaarden die
die plek veelvuldig bezoeken, was
te groot. Als arts (Geert Valgaeren
is hartspecialist nvdr) ben ik de
eerste om de ernst van de covidpandemie te onderkennen en

Klok stuk?
03 652 17 77

Te huur: appt. Te Deurne, Bosuil,
2de v, grote liv, 2 slpk, badk, lift,
terras, garage, huur 575 euro/
mnd + vaste kosten, onmid.
beschikb, tel 0475.76.81.88 K19
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.26.31.18
Z190
Gezocht: te Sint Job, poetsvrouw
met dienstencheques , 2x4u
poets/strijk per week op di +
vr of ma + don, Ned., flexibel,
niet-rookster, eigen auto met
referenties, tel 0486.43.88.10 Z191

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

Volg ons
op Facebook

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

Sint-Job – Nieuwe bestuursploeg
bij SVK Het SaS wil
patrimonium uitbreiden
Het Sociaal Verhuurkantoor Het SaS uit Sint-Job wil haar patrimonium
uitbreiden van 330 naar 400 panden. “Onder meer door de coronacrisis is
een nog grotere vraag naar woningen merkbaar”, klinkt het bij het kersverse
bestuur.
SVK Het SaS is 21 jaar geleden gegroeid uit de sociale huisvestingsmaatschappij
De Voorkempen. Vandaag is het actief in twaalf gemeenten: Brasschaat,
Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem,
Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Met 330 woningen en een volwaardige
personeelsploeg uitgegroeid tot een van de middelgrote organisaties in
Vlaanderen. Toch is met een wachtlijst van ongeveer 2.000 mensen het

Gezocht: liefdevolle oppas /
nanny die dinsdag en donderdag
onze 2 kindjes (5 en 7j) kan
ophalen van school, eventueel
huiswerk maken en koken tot
thuiskomst van ons werk (+/18u30). Wij zoeken iemand die we
kunnen vertrouwen, regio 2970
Schilde tel 0477.688.409 Z192

huidige aanbod niet toereikend en wil het SaS uitbreiden naar 400 panden.
“Zeker nu met de coronacrisis groeit de vraag naar woningen. De wachtlijst
zwelt aan door faillissementen en al dan niet tijdelijke werkloosheid. We
moeten daarom meer woningen daar tegenover kunnen plaatsen. De
regering geeft een impulssubsidie van 25.000 euro aan elk SVK om in te
zetten op prospectie. Hiermee hopen wij meer woningen in te huren op
korte termijn en ons aantal te verhogen tot 400 woningen”, legt Herman
Jongenelen uit. Hij is de nieuwe voorzitter van SVK Het SaS en schepen van
Sociale Zaken in Stabroek. “Verder is er het sociaal objectief opgelegd door
de Vlaamse overheid aan de gemeentebesturen. Elke gemeente is verplicht
om een bepaald aantal sociale woningen op zijn grondgebied te realiseren
en aan te bieden. Het SVK kan effectief mee helpen om dit sociaal objectief
te behalen.”
Het SVK is dan ook een aanvulling op het aanbod van de sociale
huisvestingsmaatschappij. “Wij werken al een tijd onafhankelijk van die
maatschappij. Terwijl daar de volgorde van inschrijving een rol speelt bij de
toewijzing van een woning, geeft bij ons de woonnood van de kandidaathuurder de doorslag. Toch wil Vlaanderen tegen 2023 de twee opnieuw
samenvoegen. Dat is haalbaar, mits de woonnood belangrijk blijft bij de
toewijzing van een woonst”, benadrukt kersvers ondervoorzitter Cindy Van
Paesschen. Zij is ook schepen van Welzijnsbeleid in Zoersel.
www.svk-hetsas.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Al 74.620 euro ‘geschonken’ aan 113
winkeliers en duizenden Schildenaren

Om iedereen een hart onder
de riem te steken besliste het
gemeentebestuur van Schilde
om aan elke inwoner een Shop
Lokaal-bon te geven van 10
euro. “Om alleen uit te geven in
eigen gemeente, bij onze lokale
ondernemers”,
verduidelijkt
schepen voor Lokale Economie
Marian Van Alphen (Open Vld). Per
adres ontving men één cadeaubon.
Op deze cadeaubon staat een
bedrag dat overeenkomt met het
aantal inwoners dat ingeschreven
staat op dat adres. Staan er
bijvoorbeeld drie personen op het

adres ingeschreven, dan staat
er op de cadeaubon 30 euro.
Inwoners kunnen de kaart online
activeren en het shoppingbudget
spenderen tot 30 september.
Vandaag werden al 5.649 van de
8.660 bonnen geactiveerd, goed
voor een bedrag van 134.500 euro.
Van de geactiveerde 134.500 werd
ondertussen 74.620 euro effectief
uitgegeven bij de handelaars. 113
winkeliers, horecazaken en andere
lokale ondernemers aanvaarden
de bon als betaalmiddel.

TE KOOP: Schoten,
Neerhoeve 35, Verzorgd
appartement 3V, LIFT, 2 slpk,
terras en garage, EPC:
90kWh/m², VP € 289.000,
VG-WG-GDV-GVKR-GVV
www.tempobvba.be 03/663 66 38

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

=
AANKOOP VAN OUD GOUD,
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 94 - SCHOTEN
WOENSDAG T.E.M VRIJDAG 10U30 -17U30
ZATERDAG 10U30 -17U
OOK OP AFSPRAAK
Nostalgie du Passé - Paalstraat 94 - 2900 Schoten
03/226 58 06 - nostalgie.du.passe@telenet.be

is mogelijk, Graag uw seintje
op 0478.90.43.23 We kijken er
naar uit u te ontmoeten! K30

Ik zoek werk: schilderen,
onderhoud,
bezetten,...
tel
0465.74.74.76 (particulier) K34

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

ALGEMENE
DAKWERKEN

OUD GOUD
IS GELD WAARD

Wij zijn op zoek naar een fijne
dame om onze kindjes van 7j
en 2j op te halen op dinsdag
en donderdag op school/crèche,
ze een lekkere maaltijd te geven
bij ons thuis en te blijven tot we
thuis zijn. Voorkeur werkuren 1419u, doch eventueel meer uren

PEETERS MARC

Ik zoek werk als poetsvrouw,
wassen,
strijken,
tel
0489.79.80.60
K33
TE KOOP Dakapp Schoten rustige
woonwijk 90m2 zuid gericht
terras 48m2, 2e verd, gn lift,
veel licht, living met open kkn,
2 slpk, badk ligbad dubbele
wastafel, afz toilet. Opbergzolder
28m2. Lage gem kost 40€/md.
Mog aank inpandige garage.
Gn Immo Refnr Immoweb
8932563 Tel 0496. 72.14.06 K31

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Derde achterkleinkind voor
kranige Angela Van Acker

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

Te koop: microgolfoven met gril,
droogzwierder, horloge Tissot, alles zr gd st. tel 0476.75.49.98 K12
Ik zoek werk als strijkster, ik
kan zelf de strijk komen halen en terugbrengen, 1uur = 10
euro, tel 0484.49.96.94 K13
Te huur: appt. Te Deurne, gemeubeld , Bosuil, 2de v, grote liv, 2 slpk, badk, lift, terras,
garage, huur 575 euro/mnd
+ vaste kosten, onmid. beschikb, tel 0475.76.81.88 K14

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

“We overbruggen bijna een eeuw met vier generaties vrouwen!” vertelt Schotenaar
Werner Van Acker enthousiast. “Zo is er stamoudste Angela Strobbe-Van Acker, bijna
95 jaar. Zij woont al 50 jaar in de Schotense wijk Deuzeld. Voordien hield zij, samen
met haar man, een kruidenierszaak in Borgerhout en dat tot het begin van de jaren
’70 van vorige eeuw. Maar door het in voege gaan van de BTW en al wat daarbij komt
kijken, besloten zij om een andere koers te varen. Zij stopten hun zaak en met vier
opgroeiende kinderen verhuisde het gezin dus naar Schoten.”
De oudste dochter van Angela is Marijke Van Acker. Zij is de moeder van Joy
Bouwmeester die op haar beurt voor de jongste telg en meteen een vrouwelijk
viergeslacht zorgde met de geboorte van Liv Moens op 23 augustus 2020. Op een
zondag!
“Angela is een kranige, bescheiden en zorgzame overgrootmoeder”, stelt Werner.
“Steeds bekommerd om het welzijn van anderen. Vroeger was zij altijd druk in de weer
en zette gastvrij koffie voor elke bezoeker. Lange en vermoeiende werkdagen vulden
haar leven, maar nu kan dat niet meer. Met haar gevorderde leeftijd houdt zij van wat
meer rust en op zonnige dagen genieten van een kleine wandeling of van een ijsje in
het park. Dankzij de mantelzorg van haar kinderen, Werner, Walter, Chris en Marijke, en
bijkomende professionele hulp, woont zij nog steeds in haar eigen thuis. Dagelijks blijft
zij verder genieten van het leven, ondanks enkele opkomende ouderdomskwaaltjes.
Maar gelukkig is zij
nog heel alert, want
zo regelt zij vanuit
haar relax-zetel zelfs
het hele huishouden
nog wat mee.”

Te
koop
gevraagd:
half
open
bebouwing,
rechtstreeks van eig. naar koper,
te Schoten, 3 slpk, tuin, garage, tel 0471.20.13.90
K16

“Verder blijft Angela
graag op de hoogte
van het reilen en
zeilen van haar
vier kinderen, vier
kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen
volgt ze steevast op de voet. Elk concert van koorgroep Cantiamo wil ze bijwonen
in de Heilig Hart-kerk en over de nieuwste inzichten rond Sofrologie kan zij zelfs wat
meepraten.
Angela keek zo erg uit naar de komst van Liv, haar derde achterkleinkind. Dat ze dit
nog mocht meemaken, wie had dat gedacht!” besluit Werner.

Te huur: studio, mod. gemeub n Palfijnz Merksem,
2de verd, vrij , 360 euro
tel 0495.21.40.41 top
K18

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het ons
meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!

Te koop: Opel Corsa, 3 deurs,
benzine, 1229 cm3, 18.200km,
grijs, airco, 1ste eig, niet gerookt,
weg dubbel gebruik, goed onderhouden tel 03.658.73.31 K15

Ontwerp nieuwe oversteekplaatsen
Schotense Vaart
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Het stadsbestuur van Antwerpen twijfelt nog of het een brug over of tunnel onder de
Schelde zal bouwen, maar de gemeente Schoten heeft wel concrete plannen voor
twee fiets- en voetgangersbruggetjes over het kanaal Dessel-Schoten. Al klinkt er
vooral vanwege de fietsers en mensen met een beperking kritiek op de ontwerpen.
De investering komt er nadat De Vlaamse Waterweg haar sluisovergangen over het
kanaal na automatisering niet langer toegankelijk stelt voor zwakke weggebruikers.
Het gaat concreet omver de oversteekplaatsen bij de sluizen 6 in wijk Zwaan en 8
in de wijk Berkenrode. Omwille van veiligheidsredenen worden die sluizencomplexen
voortaan hermetisch afgesloten voor ‘onbevoegden’. Onder meer wijkvereniging
Swaan stelde dit vorige jaar nog aan de kaak omdat veel mensen nu een heel eind
moeten omlopen of -fietsen om bv. een bushalte te bereiken.
De gemeente Schoten maakte eerder al bekend dat ze zelf in nieuwe bruggetjes wilde
voorzien en die plannen worden nu concreet. De ontwerpen zijn klaar. De plaatsing
is voorzien voor de eerste helft van 2021. Er is 240.000 euro voor vrijgemaakt. Het
gemeentebestuur financiert de bruggen, De Vlaamse Waterweg stelt de gronden ter
beschikking en voert enkele lokale aanpassingswerken uit.
De frisse ontwerpen voor beide bruggen getuigen van een esthetische eenvoud
en werden uitgewerkt door het wereldwijd vertakte en gerenommeerde bureau
Ney + Partners, met ook een vestiging in Brussel. Uiteraard beantwoorden ze ook
aan de door De Vlaamse Waterweg opgelegde voorwaarden in verband met de
doorvaarthoogte en vrije vaargeulbreedte voor de schepen.
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Nieuwbouw/renovatie
Nieuwbouw/renovatie
VideoVideo-en
enparlofonie
parlofonie
Laadpunt
elektrische
wagen
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Nieuwbouw/renovatie
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Nieuwbouw/renovatie
Videoen
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Domotica
Domotica
Nieuwbouw/renovatie
Videoen
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Elektrische
laadstations
Video- en
parlofonie
Elektrische
laadstations
Conform
maken
van uw installatie
Elektrische
laadstations
Conform
maken
van uw installatie
Domotica

Conform maken van uw installatie
Domotica
Domotica

“De aanwezigheid van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is een grote troef van
onze gemeente en mag geen barrière vormen voor onze inwoners. Ik ben dan ook
heel tevreden dat we in een vlotte samenwerking met De Vlaamse Waterweg op
zeer korte termijn een oplossing hebben kunnen uitwerken voor de voetgangers en
fietsers die dagelijks het kanaal willen oversteken op weg naar hun school of werk”,
aldus schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA).

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
GSM: 0484.83.52.73
http://www.emas.be
Van Beethovenlei 46 bus 3
http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
2900 Schoten
http://www.emas.be
Tel
03/275.14.54
GSM:
0484.83.52.73
Tel 03/275.14.54
GSM:
0484.83.52.73
Van Beethovenlei
46 bus 3
GSM:
0484.83.52.73
Beethovenlei
46 bus 3
2900Van
Schoten

Van Beethovenlei
46 bus 3
2900
Schoten
2900 Schoten

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

Tel. 0477 49 27 70

Th. V. Cauwenberghslei 82/14
2900 Schoten
Registratie nr. BE.0885.763.121.02-03-10

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certificaat.
Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.
Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.
Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.
st.sani@icloud.com

Auto’s, fietsers en voetgangers
steken straks apart
Albertkanaal over
De dagen van de ‘banaanbrug’ zijn bijna geteld. De Vlaamse Waterweg vervangt ze op
aandringen van de gemeente Wijnegem binnenkort door liefst twee exemplaren op
verschillende locaties: één voor auto’s, vrachtwagens en bussen ter hoogte van de
Kanaalstraat en één voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de huidige brug. De
bouw start eind 2021 en zal alles samen drie jaar duren, maar de kanaalgemeente zal
het tijdens die lange werfperiode nooit zonder vaste oeververbinding moeten stellen.
De huidige brug in het centrum is één van de weinige kromme exemplaren in ons
land. Ze werd in 1994 door toenmalig Koning Albert ingehuldigd, samen met het
achterliggende grote sluizencomplex. Maar vandaag is ze te laag en moet ze net
als alle andere bruggen over het tachtigjarige Albertkanaal vernieuwd en verhoogd
worden zodat grotere binnenschepen kunnen passeren.

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde

Handelslei
76
Zoersel
T 03 309 00 00
- 392
F•032980
30
63
Turnhoutsebaan
-309
2970
Schilde
03 309
- F-•info@immovdl.be
03
30 63
T.Twww.immovdl.be
03
30900
000000
F. 309
03 309
30 63
Ruime parking voor het
kantoor
www.immovdl.be
- info@immovdl.be

info@immovdl.be
Ruime parking voor het kantoor
www.immovdl.be
Eddy & Frederik
Van den Langenbergh.
gratis
EddyVrijblijvend
& Frederik Van
denschatting
Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

SCHILDE
OCHT
VERK

Unieke

instapklare

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Handelslei
moderne woning met
74-76lift, dubbele garage
en
zwembad
op
een
- 5 3 ruime
terrein energiezuinige
van 275m. Het luxueus afgewerkte
appartementen
glvl van de woning leent
uitstekend voor de
met 2zich
slaapkamers
inrichting van
een vrij
- Zeer centrale
ligging
beroep of praktijk in de
- Parkeergarage
in deVerder
kelder
T
medische
sector.
H
OC
- Lift totzijninerde2 slpks
kelder
en 2 badk.
VERK
Luxueus duplex appartement 124m2, rustig gelegen - Zuiderterrassen
aanwezig, alsook een
op wandelafstand van het centrum van Schilde. Het - Veilige
hyper
kkn met groot
in- geinst.
en uitgang
garage via Achterstraat
voorgevel
kookeiland
metafwerking
inox plaat.
appartement is zeer energiezuinig en afgewerkt met zeer - Vrije keuze
van
Mog.
om
naastgelegen
hoogwaardige
materialen
en
vloerverwarming.
Verder
heeft
voorgevel
- Ventilatie
type D
woning, met praktijkruimte,
het 2 slpks, dressing, 2 badk. en een ruim terras van 41m2. - Standaard
mee aanvloerverwarming
te kopen.
Kortom, een top app. dat je zeker gezien moet hebben.

Omdat de uitvoering van de eerste plannen heel wat onteigeningen zouden vergen
en de Wijnegemnaren ook voor lange tijd zonder brug in het centrum zouden zitten,
beet burgemeester Ivo Wynants (N-VA) zich vast in een zoektocht naar alternatieven.
“Mijn idee voor twee nieuwe bruggen op verschillende locaties, kreeg gelukkig de
steun heel de gemeenteraad, die het idee eind 2015 al unaniem bezorgde aan De
Vlaamse Waterweg. Het was het begin van een erg constructieve samenwerking met
de kanaalbeheerder die nu leidt tot een voor onze gemeente erg gunstige oplossing”,
aldus de burgemeester.

TE KOOP - SINT-ANTONIUS
DEURNE
TE KOOP
- SINT-ANTONIUS

D 399.000

D 699.740

TE KOOP BRECHT
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

Prachtig (ver)nieuwbouwproject met 3 - 2 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.

vanaf

D 265.000

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.

D 449.000

Loodgieterij
LEO VERVOORT

Wouwersdreef 39 - 2900 Schoten
T. 03 658 18 99
GSM 0475 83 78 50
Wijnegem krijgt dus twee nieuwe bruggen. De nieuwe autobrug, in het verlengde
van de Kanaalstraat in het oude dorpscentrum, wordt een stalen boogbrug van 118
meter. “Op de nieuwe autobrug zijn slechts twee rijstroken voorzien”, toont ingenieur
Stefan Sablon van De Vlaamse Waterweg het voorontwerp. “Fietspaden of voetpaden
zijn er bewust niet. Deze brug is uitsluitend bedoeld voor openbaar vervoer, auto’s en
vrachtwagens. Door de scherpe bochten op de hellingen zal de maximaal toegelaten
snelheid er beperkt zijn tot 30 km per uur. Om geluidshinder te vermijden komen er
geluidswerende schermen in de bochten.”

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en
warmwatertoestellen
Rioleringswerken

De fiets- en voetgangersbrug is voorzien bij het begin van het sluizencomplex,
ongeveer waar nu de banaanbrug
over het kanaal kronkelt. “Dat wordt
een mooie stalen tuikabelbrug”, toont
Sablon ook dit ontwerp. “Het brugdek,
met aparte stroken voor stappers (3
m) en trappers (4m), hangt aan een
centrale pijler van 44 meter hoog. Ze
krijgt een overspanning van liefst 171
meter. Met een stijgingspercentage van
slechts 4% wordt ze veel minder steil
dan de huidige brug. Er zijn ook nog
eens rustplatformen voorzien. Op beide
oevers voorzien we halverwege zodat
- ERVAREN
SCHILDERS
voetgangers niet telkens de hellingen
- ERVAREN SCHILDERS
volledig moeten aflopen.”

T +32 3 353 33 30

-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

UITGESTELD COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

Variaties mogelijk zoals foliedruk,
herinneringskaartjes, chipsdoosjeswikkels, bellenblaaswikkels,
vierkante doosjes, menukaarten,
placemats enz...

SNELLE
SERVICE

VRAAG ERNAAR!

L

EN

TEFEEST

BON

✁

GRATIS STICKERS

2020
10 MEI

Lucas

9
Online bestellen: Mail uw foto’s naar info@bodevanschoten.be
PH

ILL

IPE

10
ME

bij bestelling van gepersonaliseerde
kaarten van 50 stuks of 100 stuks.

Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestelling

I2
02
0

 Proefdruk via mail of post  Contactloos betalen

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

Kkn met toest., gr. terr achteraan,
lift, rolluiken, geluidsw glas,
garage, geen huisdieren, info en
bezicht. tel 03.633.16.59
Z168
Ik Koop: alles van Nintendo,
Sega, Playstation. Ook oud
speelgoed,
(oude)
strips,
verzamelobjecten
allerhande,
curiosa, enz... Kortom, hebt u iets
leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487.365.100 Z167

Te huur: app. grens Merksem
– Schoten, dicht de bus, tram
en
koopcentrum, Winkelstap,
onmiddellijk
beschikb.
voor
1
alleenstaande,
1
slpk,
tel
0497.87.59.12
K32

Te huur: gr. app. (160m2) in centr.
Brasschaat, Bredabaan, 3 slpk,
aan oud gemeentehuis, grote liv
en hal op parket, 3 slpk, geinst.

Te koop: woonst op de dijk
v Oostende, 1v , ook vast
wonen, Zeedijk 152, 160.000
euro tel 0485.52.15.61
K20

TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting zaak!!!
Babyartikelen en
kantoorartikelen
zaterdag 26/09 en
zondag 27/09
van 10.00 tot 17.00uur
Adres: Lossingstraat 146
2900 Schoten

Brecht – Vernieuwd Kempuseum
meteen uitverkocht bij heropening
Het vernieuwde Kempuseum mocht
op het openingsweekend meteen 120
bezoekers verwelkomen. Die kwamen
niet alleen uit Brecht, maar uit
Antwerpen, Edegem en Vorselaar. Ook
het nieuwe toeristische satellietpunt
wekte meer belangstelling.
Erfgoedconsulent Jef Anthonissen
en Christel Wilms van dienst
Toerisme kunnen tevreden
terugblikken op de opening.
Het echte feest volgt later
nog. Twee jaar lang is het
museum gesloten geweest
voor een stevige renovatie en
modernisatie. Ter gelegenheid
van Open Monumentendag
kon het Kempuseum opnieuw
de deuren open. Dat kon
meteen op heel wat interesse
rekenen, want alle reservaties
waren uitverkocht. “Er waren vier
bezoekmomenten waarop telkens
vijftien personen konden inschrijven.
Er is ook een breed publiek op
afgekomen, zowel mensen die hier
vroeger al kwamen als nieuwe
bezoekers, zowel jonge gezinnen
als senioren. Ondanks de beperkte

opening door corona, zijn we toch
erg tevreden met deze maximale
opkomst”,
stelt
Anthonissen.
Ook Christel Wilms merkte een
toegenomen interesse, niet allen voor
erfgoed, maar ook voor toeristische
producten, zowel de gratis brochures
als de betalende. Voortaan zal dit

toeristisch infopunt op zaterdag
en zondag van hieruit actief zijn in
plaats van het oud-gemeentehuis”,
benadrukt ze graag.
Kempuseum, Mudaeusstraat 2, 2960
Brecht, voorlopig telefoonnummer
(enkel tijdens openingsuren)
0472 11 12 96

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
Te koop: koersfiets Stevens,
maat 54, volledig Shimano +
hometrainer Tacx + fietsendrager
voor auto, vraagprijs alles samen
400 euro tel 0496.500.844 Z164

Stijn Bevers BVBA

Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

www.stijnbevers.be

EEN MOOIE BRIL HOEFT
NIET DUUR TE ZIJN
Een bril met glazen van topkwaliteit aan een vaste prijs: dat is het
basisidee van brillenwinkel Opticbox in Schilde. Je kiest uit een
assortiment van ruim 500 verschillende monturen.

Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij
en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180 cm
en kast, parkingplaats onder het
gebouw. 5de verdieping, max 6

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

pers. vrij vanaf 19 september 625
euro alles inbegrepen per week.
Oktober t/m april 2021 580 euro
+ verwarming Inl. 0479/44.35.15

Een bril met enkelvoudige glazen kost 110 of 150 euro, de glazen hebben
een antikraslaag, ze zijn ontspiegeld en éénmaal verdund.
Een bril met multifocale glazen is er in drie prijscategoriën : 290, 380 of
460 euro. De kwaliteit bepaalt de prijs . Voor 460 euro heb je de allerbeste
individuele multifocale glazen. De glazen zijn ontspiegeld en hebben een
antikraslaag. U weet dus voor u binnenstapt wat u zal uitgeven.
Geen verrassingen bij Opticbox.
‘Ik vind het belangrijk een mooie en kwaliteitsvolle bril aan te bieden
aan een vaste en interessante prijs’ zegt Wim Van Kets. ‘Brillendragers
moeten de mogelijkheid hebben van bril te veranderen als ze daar zin
in hebben. Een bril is zoals een kledingstuk of een paar schoenen. Het
bepaalt hoe je eruit ziet. Het Opticbox concept ‘vaste prijs’ geeft je de
mogelijkheid iets vaker een nieuwe bril aan te kopen. Ook voor je ogen is
dat belangrijk. Glazen zijn onderhevig aan slijtage en worden daardoor
minder helder, en ook je zicht moet regelmatig nagekeken worden en je
correctie aangepast. Soms stel je dat uit omwille van het hoge prijskaartje.
Door het Opticbox-concept van de ‘vaste prijs’ is dat nu niet meer nodig.’
Kwaliteit
Wat Opticbox dan zoveel goedkoper maakt? ‘Ik koop rechtstreeks bij de
fabrikant’, zegt Wim Van Kets. ’ Met veel plezier steekt Wim Van Kets veel
energie in zijn zoektocht naar de beste producten.
Kwaliteit is het codewoord bij Opticbox. Logisch, vindt Wim Van
Kets. Opticbox werkt daarom alleen met glazen uit het topsegment,
rechtstreeks van bij de fabrikant. Zo geniet de klant van topkwaliteit aan
een interessante prijs, zonder verrassingen.
Bij Opticbox ook vindt u contactlenzen. Opticbox raadt daglenzen aan.
Ultiem draagcomfort de hele dag lang, geen gedoe met reinigen en
opbergen. Daglenzen zijn makkelijk, hygiënisch en ze verminderen het
risico op infecties. Kom langs voor je gratis proefpakket. En je kan nadien
heel makkelijk bij bestellen via de website opticbox.be, dan worden ze
aan huis wordt geleverd.

In veel brillenwinkels heeft elke bril z’n eigen prijskaartje. Bovenop
die basisprijs worden nog eens allerlei extra bedragen voor het glas
aangerekend. En dat leidt wel eens tot een totale prijs die hoger uitvalt
dan wat je van plan was uit te geven. Niet zo bij Opticbox. Daar houden
ze het graag simpel en transparant.

Opticbox, Turnhoutsebaan 278, Schilde.
Open do-vr-za, 10u-18u.
Ook op afspraak 0475 78 15 14 (alle dagen van de week)
www.opticbox.be

publireportage

Groen licht voor pumptrack
op De Zeurt

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

De gemeente Schoten wil zo snel mogelijk werk maken van een circuit voor jonge
avontuurlijke fietsers op De Zeurt. De bestendige deputatie van de provincie
bevestigde de vergunning nadat verscheidene leden van de wijkvereniging de
plannen hadden aangevochten. “Maar ook ik ben nu voor”, aldus wijkvoorzitter Koen
Depaemelaere.
BMX-rijders, steppers en andere liefhebbers van hippe tweewielers vragen al langer
een apart circuit om hun kunstjes op te voeren. Sportpark De Zeurt beschikt al ruim
tien jaar over een skatepark naast de voetbalvelden van Simikos, langs de Eksterdreef.
Het is nooit de bedoeling geweest om dit te vervangen, maar wel om op dezelfde site,
op een aanpalende weide, een zogenaamde pumptrack aan te leggen.
“Fietspark De Zeurt zal net zoals het skatepark vrij toegankelijk zijn en wordt uniek
in Vlaanderen”, aldus schepen Wouter Rombouts (N-VA), die niet langer bevoegd
is voor jeugd, maar dit dossier nog steeds ter harte neemt. Hij ging samen met
jeugdbeleidscoördinator Ivan Dierckx destijds op prospectie in het Nederlandse
Roosendaal, waar de grootste pumptrack van de Benelux ligt.
“Een pumptrack is een parcours van ca. twee meter breed dat vol bulten en
kombochten ligt. Op een pumptrack hoef je nauwelijks te trappen, maar maak je
snelheid door met je armen en benen een pompende beweging te maken”, aldus
Dierckx, die voor de intekening van het parcours advies vroeg aan de Nederlandse
specialist Joost Wichman, oud-mountainbikekampioen en pumptrack-kenner.

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

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

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN
De piste wordt wel 300 meter lang. Maar je zal er ook bochten kunnen afsnijden en
oneindig variëren. Het hoogste punt is 1,2 meter. De ondergrond wordt aangebracht in
asfalt. Dat bolt lekker. Dat de plannen, die twee jaar geleden werden voorgesteld en
over het algemeen enthousiast onthaald werden, nog altijd niet werden gerealiseerd,
komt door een demarche van wijkvereniging De Zeurt. Die ging op de rem staan en trok
naar de bestendige deputatie om de vergunning aan te vechten.
“Het is te zeggen; een tiental leden tekenden afzonderlijk bezwaar aan omdat we dat
als wijkvereniging niet kunnen”, preciseert voorzitter Koen Depaemelaere. “Ook ik was
daarbij ja. Wat ons zo verontrustte? Niet het creëren van ontspanningsmogelijkheden
voor de jeugd op deze plek, maar wel het ontbreken van een degelijke omheining. Die
snelle fietsers dreigden van hun circuit aan hoge snelheid de aanpalende en smalle
Eksterdreef op te vliegen en zichzelf en andere weggebruikers in gevaar te brengen.”
Schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) belooft niet alleen
een degelijke afrastering aan de straatzijde over de hele lengte van zowel skatepark
als pumptrack, maar ook paal en perk te stellen aan het bermparkeren. “Parkeren
langs de rijweg wordt na plaatsing van de afsluiting praktisch onmogelijk”, zo stelt hij.
Het licht voor het Schotense fietspark lijkt dus op groen te staan. Al blijft het
afwachten wat andere wijkbewoners die tegen de vergunning in beroep gingen, nu
zullen doen. Daarom wachten ze in het gemeentehuis het verstrijken van de termijn
om de vergunning alsnog aan te vechten bij de daartoe bevoegde Vlaamse raad met
een klein hartje af. Schepen Paul De Swaef hoopt dat de vrede hersteld is en dat hij en
collega Wouter Rombouts zo snel mogelijk de spade in de grond kunnen steken langs
de Eksterdreef. Het budget van 150.000 euro ligt alleszins klaar.

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

DRINGENDE
HERSTELLINGEN
STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS
GSM: 0475/420 837

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02
Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Notarissen Luc DE FERM en
Annekatrien VAN OOSTVELDT
Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem
Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM : Kluizenveldenstraat 83 - te renoveren rijwoning met
glvl: inkom met vestiaire, salon, eetkamer met open trap, keuken met
lichtkoepel, veranda, badkamer, terras, diepe tuin met extra berging 1ste verd.: grote slaapkamer, 2 kleine aaneengeschakelde slaapkamers
- kelder - mogelijkheid tot overname inboedel.

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

Wat te doen in
Schilde – ’s-Gravenwezel *
‘RAADSELMAN’ WANDELZOEKTOCHT BOSGEUZEN VOORKEMPEN 2020
De verderfelijke, verfoeilijke, vermaledijde Raadselman is weer vrij. En, natuurlijk
is hij weer duchtig bezig de mensen het leven zuur te maken. Hij zwaait er zoals
steeds op los met zijn raadsel-scepter en iedereen die te maken krijgt met zijn
vragen, raadsels, rebussen, droedels en zoekfoto’s… Nog tot 4 oktober. Vertrek:
De Smidse, Sint Jobsteenweg 44 in ’s-Gravenwezel. Organisatie: Wandelclub
Bosgeuzen Voorkempen. Meer info op 03 6851811.
ATELIER SCHILDE[RS]HOF - INFO-/INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2020-2021
Atelier Schilde[RS]hof organiseert al meer dan dertig jaar avondcursussen in
een ontspannen sfeer en in het mooie decor van de Oranjerie in het Park van
Schilde. U kan op dinsdagavonden beeldhouwen, tekenen en schilderen en/of
op donderdagavonden aquarelleren, beeldhouwen en schilderen. Cursusperiode
van 29 september 2020 tot 06 mei 2021, telkens in de Oranjerie van het Park van
Schilde, De Pont 45 in Schilde. Meer info op ateliers.schildershof@gmail.com.
DERADICALISATIE
Geregeld worden we in West Europa geconfronteerd met terroristische aanslagen
en geweld. Ook ons land bleef niet gespaard. Geweld en terreur is een bezorgdheid
van de overheid en van de burger. De oorsprong van geweld en terreur is divers:
gaande van religie over misdaad tot uit de hand gelopen extreem rechts. Wat
doet de overheid hieraan? Op 29 september om 20u in Het Dorpshuis, Kerkstraat
24 in ‘s- Gravenwezel. Een organisatie van Davidsfonds Schilde. Meer info op
achiel.ossaer@skynet.be of 03 383 39 03.
KOOKDEMO ‘HEEL DE WERELD BAKT’
Maak kennis met het meest verleidelijke gebak uit alle windstreken. Bakken is
enorm populair en overal ter wereld worden er heerlijke taarten, cakes, broden
en allerlei desserts gebakken. Kom kijken, ruiken en proeven op 30 september
om 19u in Het Gemeentelokaal aan de Oudebaan 4 in Schilde. Meer info via
reinilda.van.den.plas@telenet.be of 0479/476515.
‘FIT IN JE HOOFD’
Een dipje of tegenslag komt iedereen wel eens tegen. Daarom heb je er baat bij je
geestelijke gezondheid te versterken. Ontdek hoe jij je veerkracht kan versterken.
Tijdens deze workshop staan de tien stappen van www.fitinjehoofd.be centraal
en krijgt elke deelnemer tips om zijn eigen mentale evenwicht te bewaken.
Op 1 oktober om 14u in het Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op
welzijn@schilde.be of 03/380 07 47.

Te
koop:
Mercedes
Viano, bwj 2014, lichte vracht,
5 zitpl, 115.000km, 24.700
euro tel 0475.56.96.16 Z186

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

Gezocht
werk:
poetsen,
strijken
of
babysitten tel 0466.27.28.36
Z187
Zaaien
van
nieuwe
zons,
gratis
offerte
0478.715.534 (particulier)

gatel
K9

Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen,
coniferen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) K8
Te koop wegens ziekte: Peugeot
108, autom., bordeaux, 1.300km,
12.5.2017 gekocht, prijs 9.450
euro tel 03.354.09.47
K3

OPENDEUR MUSEUM HEEMKUNDE
Gegidste rondleiding op 4 oktober van 14-16u of van 16-18u. Reserveren per
e-mail. Mondmasker verplicht.Max.4 personen. Geen cafetaria. Locatie: Heemhuis
De Drie Rozen, Kerkstraat 41 in ‘s- Gravenwezel. Meer info & reservatie op
gaston.dirickx@skynet.be.
DE HANDELSBEURS VROEGER EN NU
Vraag een Antwerpenaar de weg naar de Handelsbeurs, en hij zal niet aarzelen.
Ook al dekt de vlag (de naam) al lang de lading (de functie) niet meer. Immers,
de Handelsbeurs als ‘beurs’ mag dan al tot 1997 gefunctioneerd hebben, in de
late twintigste eeuw was het eerder voor feesten en bals dat de Antwerpenaren
naar de plek trokken, en ook voor de afstudeershow van de Antwerpse Academie.
Vertrek: op 5 oktober om 10.30u op de Parking Carrefour, Turnhoutsebaan 132 in
Schilde. Meer info op neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03 658 24 38.
*Activiteiten zijn afhankelijk en conform de Coronarichtlijnen.

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

Bosch Car Service
Garageverkoop:
op
zondag
4
oktober
vanaf
8u30,
Wijngaardstraat 12 Wijnegem,
brocant,
retro,
schilderijen,
kantwerk
enz..
K29

DE VOORKEMPEN
compleet, goed en betaalbaar

Alle
tuinwerken,
snoeien,
verticuteren,
aanleg
van
rolgazons, vellen van bomen
bel 0494.61.52.45 (particulier)

- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN

Gezocht werk:
tuinwerken,
schilderen,
schoonmaken,
tuinwerken,
decoratie
tel
0468.40.85.33
(particulier)

- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE

Man
zoekt
werk:
tuinwerk
en
decoratie
tel
0485.42.11.55
(particulier)

- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Schepencollege Schilde fiere
ambassadrices preventiecampagne
In de straten van Schilde verschijnen affiches met drie halfnaakte schepenen. Twee
ervan hebben borstkanker gehad, maar overleefden die aanval gelukkig. “Ik vond het
dertien jaar na ere-burgemeester Yolande Avontroodt tijd om het taboe te doorbreken
en zelf met de borsten vooruit andere vrouwen op het belang van tijdige preventie te
wijzen”, aldus schepen van gezondheid én ervaringsdeskundige Marian Van Alphen
(Open Vld).
Oktober is internationale maand van de strijd tegen borstkanker. In Schilde sturen ze
hun drie vrouwelijke schepenen de loopgraven in en daar blijkt een goede reden voor
te zijn.
“Zowel Kathleen Krekels (N-VA) als ikzelf ondergingen een operatie nadat bij ons allebei
borstkanker werd vastgesteld. Collega Pascale Gielen (N-VA) toonde zich solidair en zet
niet alleen haar schouders, maar ook haar borsten mee onder deze lokale campagne”,
is Marian Van Alphen best trots op het eindresultaat.
Voor Marian Van Alphen, advocate en moeder van twee kinderen, betekent deze
campagne meteen een ‘coming out’. “Haast niemand wist hiervoor dat ik borstkanker
heb gehad”, verrast Van Alphen. “Het dateert intussen van zeven jaar geleden en ik
heb het bewust stil gehouden. Maar nu mag iedereen het weten. Ik ervoer de diagnose
destijds als een hard verdict. Ikzelf en de kinderen waren best in paniek. Maar ik heb
me herpakt en ging resoluut voor een goede behandeling want die bestaat gelukkig.”
Al steekt Van Alphen niet weg dat het heftig was. “Je wordt in je diepste vrouw-zijn
getroffen. Ik verloor al mijn haar. Er kwam ook een borstamputatie en -reconstructie
bij te pas tijdens een operatie die liefst elf uur in beslag nam. Maar mede dankzij de
steun van mijn partner Guy, m’n mama en de kinderen en ook door professioneel even
wat kalmer aan te doen. Al is er zelfs een leven tijdens de behandeling. Zo bezocht ik
tijdens m’n chemokuur Tomorrowland. Ik ga om de zes maanden op controle, maar
voel me nu al jaren kerngezond.”
Kathleen Krekels moest haar jongste verkiezingscampagne als kandidaat voor het
Vlaams Parlement voeren terwijl ze volop in de chemokuur zat om haar borstkanker te
bedwingen. De schepen uit ’s-Gravenwezel verdapperde en won beide gevechten: ze
werd herverkozen en veel belangrijker: ze werd genezen verklaard.
“Uiteraard steun ik de lokale campagne van Marian om andere vrouwen aan te zetten
tot screening en mijn ervaring te delen”, aldus Krekels. “Het omgaan met borstkanker,
het ondergaan van de behandeling en zorg, het nadien weer opstaan en alles terug
opstarten, is voor iedereen anders. Iedereen gaat er op zijn manier mee om. Er is geen
gouden regel. Het allerbelangrijkste is dat je aanvaardt, luistert naar je lichaam en
doet wat het nodig heeft. Iedereen die nu in een gelijkaardige situatie zit, wens ik veel

EN ANDERE PLAATSEN

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

sterkte. Een lastige tijd breekt aan, maar na regen komt steeds zonneschijn, dat mag
je niet vergeten.”
Naar aanleiding van de maand tegen borstkanker organiseren de gemeente Schilde,
Borstkliniek Voorkempen en het inloophuis Casa Callenta verschillende activiteiten
rond borstanker;. Op 12 oktober is er een infoavond in Werf ‘’. Op woensdag 21 oktober
volgt een Ladies Day, verwendag met goodiebag, gevolgd door een infoavond over
reconstructieve heelkunde. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud kunnen zich gratis
preventief laten onderzoeken.
Marian Van Alphen wil aan de affichecampagne nog een zichtbaar luik toevoegen.
“Breng je oude bh naar het gemeentehuis of de lokalen in ’t Parkske. We maken er een
slinger van en hangen die aan ons mobiel kantoortje Schil Vanneke. Die caravan reist
twee maanden door de gemeente om te sensibiliseren. Na afloop schenken we alle
bh’s aan het goede doel Moeders voor Moeders.”

Info screening 0800 60 160 en info campagne Schilde welzijn@schilde.be / 03-380.07.47.

@verteren
doet
renderen!
Oud papier Jozef Michel

recupeert al meer dan
zestig jaar gebruikt papier.
intussen bouwden we ons
familiebedrijf uit tot een
autoriteit in België en de
rest van de wereld.

Wij zoeken dringend:
VRACHTWAGENCHAUFFEURS - C & CE (M/V)
✔
✔

je beschikt over geldig rijbewijs C(E) & bestuurderskaart
je bent leergierig, flexibel, klantgericht & een team player

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Aangename & familiale werksfeer
Goede verdiensten
Voornamelijk nationaal transport
Flexibele uren in overeenstemming
Woon-werk met camion mogelijk
Interne & externe opleidingen
Recent wagenpark
Vast weri

Solliciteren kan via:
Oud Papier Jozef Michel N.V.
Brasschaatsteenweg 300
B-2920 Kalmthout
Tel. +32 (0)3 666 96 79
info@oudpapiermichel.be
www.oudpapiermichel.be

RINKVEN GOLFCLUB
te ‘s-Gravenwezel

Wij zijn op zoek naar een
ZAALMEDEWERKER
met passie voor het vak die
ons team wil komen versterken.
Ben je enthousiast en heb je ervaring als zaalmedewerker en vind je het leuk om met mensen om te
gaan, en wil je werken op een mooie locatie in het
groen, dan zoeken we jou.
We zijn op zoek naar flexi, extra,
studenten vaste positie.
Stuur je sollicitatie naar Rinkven Golfclub
email: horeca@rinkven.be

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Ik koop collecties Lp’s, 45t, cd,
dvd, boeken, strips, pick-ups,
beste prijs tel 0475.37.64.96
(particulier)
Z007
Te
gsm

koop:
scootmobiels
0495.53.26.89
Z128

MAN of VROUW

voor poetsen
supermarkt Delhaize
Schoten
Nederlands talig.
Uren vanaf 5u45 tot 8u00
‘s morgens
Contacteer R&S Vincents
op het nummer

0479 26 76 08
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties,
tuinwerk,
prijs
14 euro/u, ik spreek Fr. tel
0485.174.294 (particulier) Z158

Wij bieden:
✔

Gezocht

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kast, specialiteit
dressings, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z154
Gratis
opruimen
van
inboedels
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) Z150
Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp,
dagen/uren
overeen
te
komen
gsm
0476.76.74.22 of mailen naar
alexje0711@live.be
Z157

Opruiming
van
inboedels
met gratis taxatie en extra
service voor uw waardevolle
spullen, van kelder tot zolder,
van garage tot tuinhuis, voor
gratis offerte bellen naar
0474.325.213 (particulier) Z159
Herstellen en restauratie van
beelden (o.a. gips) en kleine
decoratieve
voorwerpen,
alsook
reiniging,
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z169
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk, reparatiewerken,
behangen,
gyproc,
tegels,
pleisterwerk,
vloeren,
tel
0488.202.848 (particulier) Z170
Alle snoeiwerken: aanleg van
rolgazon & gazon, vellen van
bomen, frezen van stronken,
verticuteren, aanplantingen, tel
0498.144.085 (particulier) Z171
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z172

kijken . gelieve mij te contacteren
na 17h00 of in de weekends
op het volgend nummer
0472.19.8.19 of mail nielsdaes@
hotmail.com (particulier)
K7

VANWEGE ONZE GROEI WERFT VLASSAK-VERHULST AAN:

• ERVAREN PROJECTLEIDER

Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen,
coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) K8

• ERVAREN INTERIEURARCHITECT
• ARCHITECT/ONTWERPER

Popo Choco maakt allee
ballonfiguren
op
jouw
kinderfeestje,
info
http://
www.ballonclown.eu
of
0498.12.00.90
Z188

Neem een kijkje op www.vlassakverhulst.com/nl/jobs voor meer informatie over de jobinhoud.
Mail uw motivatiebrief met CV naar jobs@vlassakverhulst.com. Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je tuin
of kippenhok, ik geef een goede
prijs, gsm 0479.710.91.58 Z189

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY

Goedkoop
verwijderen
van coniferen, laurier, en
afvoeren,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) K10

Gouda Vuurvast Belgium NV te Wijnegem is gespecialiseerd in
het leveren en installeren van vuurvaste materialen voor ovens
en kraakinstallaties op raffinaderijen, afvalverbrandingsovens of
aluminiumsmelters. Wij zijn een gezonde, groeiende organisatie
en bieden je een uitdagende job in de industriële dienstverlening:

Jonge schrijnwerker wil bijklussen
na zijn werk in schrijnwerkerij,
ook in de weekends . Klein
schrijnwerk / kasten monteren
/ klein schilderwerk / bestaand
schrijnwerk
aanpassen
en
tuinwerk . ik kom gegarandeerd

Karikaturist Maggy tekent leuke
portretten op al jouw feesten.
Meer info: http://www.karikatuur.
net of 0498.12.00.90
Z190
Grondwerken
met
minigraver:
omspitten
van
tuinen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534
(particulier)

Mobility Group Belgium

VOORMAN STAALCONSTRUCTIES

Wij zijn dringend op zoek naar een

Kijk op www.goudavuurvast.be voor het uitgebreide functieprofiel.
Functie:
In deze functie ben je nauw betrokken bij onderhouds- en herstellingswerken aan de metaalconstructies van de vuurvaste installaties op de
verschillende werven. De mechanische werkzaamheden worden door
jou van dichtbij opgevolgd waarbij je een belangrijke link vormt tussen
de monteurs/lassers op de werven en het kantoor.
Profiel:
• Je hebt een technische opleiding genoten en hebt ervaring in een
soortgelijke functie.
• Kennis opgedaan in een industriële omgeving, geniet de voorkeur.
• Bereid om je te verdiepen in de wereld van de vuurvaste materialen.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden:
De kans om je expertise in te zetten bij de realisatie van industriële
constructies van diverse omvang. Een dynamische werkomgeving waar
jou inzet, ervaring en vaardigheden tot ontplooiing kunnen komen.
Geïnteresseerd?
Stuur je CV met motivatie naar helena.deleeuw@goudavuurvast.be
Voor meer informatie tel: 03/326.57.00.
Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

GEMOTIVEERDE, FLEXIBELE COLLEGA
Als pechverhelper sta je in voor onder andere volgende taken:
opstarten van wagens, banden vervangen, ...
Je houdt van een uitdaging, kan goed zelfstandig werken en bent in het
bezit van een rijbewijs B
Bij interesse, graag contact opnemen met:
Mobility Group Belgium BVBA
t.a.v. Linda Van Loon
Onderzeel 5 - 2920 Kalmthout
HR@mg-be.eu - T: 03 666 64 65

O

Z
EKERS in de BODE
hun rendement
rendement blijft verbazen.

GOED NIEUWS voor
GEPENSIONEERDEN:
U kunt bij ons aan de slag
in de bouw als stielman,
helper ...
Er is tevens een wettelijke
in ordestelling. Uren en
dagen naar keuze.
Bel ons op 0486 39 34 68
of mail naar
info@ba-dreno.be

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

POLYVALENTE MEDEWERKER voor onze slagerij.
Als polyvalente medewerker kom je zowel in onze slager- als keuken-afdeling
terecht en help je waar nodig. Ervaring in de voeding-sector is vereist.
Bel of mail ons voor een afspraak

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kast, specialiteit
dressings, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z154

Slagerij Willekens
Nice2Meat bv
Paalstraat 57, 2900 Schoten
Tel. 036/584.721
www.slagerijwillekens.be

Wij zijn een klein familiebedrijf
en zoeken wegens uitbreiding:

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar :

Plaatser ramen en deuren

Uw taak :

Ervaren plaatser
plaatsen van ramen en deuren
ramen
en deuren
plaatsen van glas
plaatsen van garagepoorten en screens

binnenafwerking
in PVC en hout
Wij zijn op zoek
naar:

• plaatsen van ramen en deuren

Wij
vragen : vanInglas
het bezit van rijbewijs B
• plaatsen
is een pluspunt
• plaatsen vanErvaring
garagepoorten
en screens
Gemotiveerde medewerker
• binnenafwerker in PVC en hout
Kennis van elektriciteit is een pluspunt

Wij vragen:

Wij
bieden
u : van
Vastrijbewijs
contractBen goed loon
• In
het bezit
Aangename
• Ervaring is een
vereiste werksfeer in een klein team

• Gemotiveerde medewerker
Ben
je werklustig,kunnen
en hebwerken
je passie voor je job, kom dan ons team versterken.
• Zelfstandig
Bel ons voor een afspraak, of mail je CV naar :
• Kennis van elektriciteit is een pluspunt

Wij bieden
inu:fo@ramenbagoteq.be
• Vast contract en goed loon
• Aangename werksfeer

Tel. 0496/75.67.36

Ben
werklustig
enbheb
beroep,
Ojeos
tmalse
aajenpassie
1C -voor
29je
60
Sintkom
-Ledan
naons
arts
team versterken. Bel ons voor een afspraak of mail je CV naar:

info@ramenbagoteq.be • Tel. 0496 75 67 36
Ringlaan 11 A hal 1 • 2960 Brecht

Wij zoeken:
TRANSPORT PLANNER / DISPATCHER
Takenpakket zal bestaan uit:

• Je hoofdtaak bestaat uit het organiseren en optimaliseren van
de planning van een deel van onze vrachtwagens en zorgt
ervoor dat de nodige documenten tijdig klaar zijn.
• Je denkt mee met de klanten, maakt afspraken voor het
plaatsen of wisselen van containers via telefoon en mail.
• Je bent back-up voor onze andere planners bij afwezigheid of
ziekte
• Registratie van de planning in het ERP pakket
• Je fungeert als tussenpersoon tussen chauffeurs,klanten,
planning, productie en facturatie.
• Je waakt over het correct uitvoeren van de afspraken
met de klanten
• Je denkt actief mee aan de verbetering van de organisatie om
onze klanten de beste service te kunnen bieden

Je profiel

Een eerste ervaring als planner is een pluspunt.
Je bent communicatief sterk, klantgericht, planmatig en daarnaast
ook analytisch.
Je houdt van telefonisch contact, je hebt een goede telefoontechniek
en een aangename telefoonstem

N.CONSTRUCT

ALUMINIUM EN HOUTEN CONSTRUCTIES
Gevraagd

ZELFSTANDIGE PLAATSERS
ook

TEAMPLAATSERS welkom
n.construct@hotmail.com
0468 26 60 45

Je kan nauwkeurig, ordelijk, geconcentreerd werken en je bent
stress bestendig
Je weet prioriteiten te stellen en je denkt probleemoplossend.
Je spreekt perfect Nederlands en kan je goed behelpen in het Frans,
Duits en / of Engels

Aanbod

Fulltime baan, met veel afwisseling en veel verantwoordelijkheden
Je komt terecht in een bedrijf in volle groei
en verandering met een hands-on bedrijfscultuur.
Ruimte voor autonomie en de
mogelijkheid om je verder te
ontplooien.
Verloning marktconform volgens
ervaring
Full time contract
38u / week van 08.00 tot 17.30U

Tewerkstelling:
Oud Papier Jozef Michel NV
Brasschaatsteenweg 300
2920 Kalmthout
Solliciteren via:
christ’l@oudpapiermichel.be

MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

STUDENTE

zoekt oudere man
met ervaring
sms KAAT naar 7722
(2 euro verz/sms)

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

2 MAART 2014
WANDELING

31STE TRAPPISTENTOCHT
3 OKTOBER 14U
Afstanden 6,natuurbeheer
10 ,12, 18, 20,
24, 30,in40km,
Sint-Antonius
www.nvz.
Infowandeling
Vrieselhof,
provinciaal
groendomeinZoersel
Vrieselhof
Oelegem,0477
tel 27 93 11
03.360.52.18
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

PRIVATE-GIRLS

12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.
www.private-girls.be • AUTOLEI 146 - WOMMELGEM

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

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

Goedkoop verwijderen van bomen,
hagen, coniferen, gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) K8
Jonge schrijnwerker wil bijklussen na zijn werk in schrijnwerkerij, ook in de weekends . Klein
schrijnwerk / kasten monteren
/ klein schilderwerk / bestaand
schrijnwerk aanpassen en tuinwerk . ik kom gegarandeerd
kijken . gelieve mij te contacteren na 17h00 of in de weekends op het volgend nummer
0472.19.8.19 of mail nielsdaes@
hotmail.com (particulier)
K7

WANDELINGEN
WANDELINGEN

Popo Choco maakt allee ballonfiguren op jouw kinderfeestje,
info
http://www.ballonclown.
eu of 0498.12.00.90
Z188
Gezocht: oude emaille reclameborden in gelijk welke staat,
kijk eens op zolder in je tuin of
kippenhok, ik geef een goede
prijs, gsm 0479.710.91.58 Z189

ALLE DAKWERKEN

Pannen, leien, roofing. Kleine en grote herstellingen,
volledig nieuw dak. Schouwen repareren, rooster
plaatsen tegen vogels.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

CULTUUR
CULTUUR
FIETSFOTOZOEKTOCHT
T/M 11 OKTOBER
2 MAART
2014 doorheen Wijnegem, Schilde en ’s-Gravenwezel,
31STE TRAPPISTENTOCHT
14de
fietsfotozoektocht,
www.voorkempen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

VOORDRACHT
25 SEPTEMBER 20U
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Dave Sinardet, het politieke virus, (reserveren verplicht), cultuurhuis De Bijl, Dorp 1,k Zoersel,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
gemeente@zoersel.be, 03.298.00.00

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
GEEF
BLOED
28 SEPTEMBER 17U30 TOT 20U45
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Waar ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem, vooraf inschrijven is noodzakelijk , bloed@
wijnegem-deurne.rodekruis.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
YOGA
29 SEPTEMBER 9U30
Introductie
2 MAARTYoga,
2014www.casacallenta.be , 03.653.52.74
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
VOORSTELLING KLEUTERFILM
30 SEPTEMBER 15U30
2 MAART
2014’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem, tel31STE
TRAPPISTENTOCHT
Juf
Roos is jarig!
03.288.21.80,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
www.gasthuis.wijnegem.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
EXPO
3 T/M
2520,OKTOBER
ZAT.Sint-Antonius
VAN 13U30 TOT
18U,www.nvz.
ZOND. VAN
Afstanden 6, 10
,12, 18,
24, 30, 40km,
Zoersel
04771127TOT
93 18U
11
Chris Martens, transformaties, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, debijl@zoersel.be tel 03.298.07.15

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 8U30-17U
27 93 11
GARAGEVERKOOP
4 OKTOBER
Inschrijven kan via liebertevelien@gmail.com, lijsten zullen enkel op 4 okt verkrijgbaar zijn,
2 MAART
2014 23 (achteraan) Wijnegem
31STE TRAPPISTENTOCHT
Oud
Gasthuisstraat
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

KLASSIEKE
MUZIEK
2 MAART 2014

OKTOBER 14U30
31STE 6TRAPPISTENTOCHT
Bejamin Britten, Kleine zaal in Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.ummagumma.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
OPTREDEN
GUY VERLINDE
2 MAART 2014

6 OKTOBER 20U
31STE TRAPPISTENTOCHT
Bluesy
songs,
44, Schilde,
www.ummagumma.be
Afstanden
6, kleine
10 ,12,zaal
18, in20,Werf
24, 44,
30, Schoolstraat
40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Brecht
– Overbroekkermis
zonder
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
populaire Highland Games
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

In tegenstelling
tot wat eerder was bericht, kon Overbroekkermis
toch doorgaan.
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Het ging
voor alle
wel40km,
enkelSint-Antonius
om de kermis
waarvan
Afstanden
6, 10duidelijkheid
,12, 18, 20, 24, 30,
Zoerselzelf
www.nvz.
0477de
27 attracties
93 11
twee dagen lang op de parking achter de Sint-Willirbrorduskerk stonden
opgesteld. Aan de school aan de overkant mocht echter geen feesttent verrijzen.
GEZOCHT
Overbroekkermis
is elk jaar goed voor vier dagen feest met een kermisbal en als
hoogtepunt de Highland Games die elk jaar straffer werd en meer deelnemende
ploegen
mocht2014
verwelkomen. Hopelijk wel in 2021 opnieuw
actie daar. Ook goed
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
10 ,12, 18, 20,
24, 30,in40km,
Sint-Antonius Zoersel
www.nvz.
0477 27 93op
11 18 en
nieuwAfstanden
voor het6,gebuurte
de Biest
Brecht-centrum
dat voor
Biestkermis
19 oktober groen licht heeft gekregen. Op de parking aan feestzaal Den Eikel in de
Veldstraat zal het buurtcomité op zondag 18 oktober ook een tapwagen en terras
UW ter
ACTIVITEITEN
MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
plaatsen
hoogte vanHIER?
de kermis.

Brecht – Esthetica Gymteam vernieuwt
en heropent cafetaria sporthal De
Ring na halfjaar verplichte sluiting

had naar onze verzuchtingen en dat de gemeente hiervoor ook 25.000 euro steun
heeft uitgetrokken. De club heeft er zelf nog eens evenveel in geïnvesteerd. Een
herinvestering van onze inkomsten van de uitbating. Het is de eerste keer dat deze
cafetaria is vernieuwd.” Naast een nieuwe toog, kregen de muren een likje verf,
kwam er nieuw meubilair en een nieuw branddetectiesysteem. “Zo kunnen we nu
ook hartige snacks serveren, wat voordien niet kon. Het is hier nu ook veel gezelliger
en we kunnen de klanten beter bedienen”, vult Verschueren aan.
https://estheticagymteam.be/ , Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 2960 Brecht,
TE HUUR SCHOTEN 0476 593 065
Dakappartemenent, Van Beethovenlei 3, 1slk, hoge plafond, badk
met douche, groot terras, water inbegrepen
625€
Garage Deuzeldvoetweg

Na een halfjaar verplichte sluiting, sinds 13 maart door corona, is de cafetaria van
sporthal De Ring opnieuw open. Uitbater Esthetica Gymteam heeft met steun van de
gemeente van die tijd gebruik gemaakt om deze helemaal te vernieuwen.
De verschillende sportclubs zijn erg opgetogen dat ze kunnen gaan sporten en wat
na te kaarten in de kantine. “Het was hoog tijd dat we opnieuw konden openen, want
we kregen heel wat signalen van clubs dat ze heel graag wilden terugkomen”, vertelt
Herman D’Ardenne, die samen met Peter de Koning en Jef Verschueren het bestuur
van de barcommissie vormt. Zij kunnen rekenen op vrijwilligers om de cafetaria
zeven dagen op zeven open te houden. Het is ook de compleet nieuwe lange bar
die meteen in het oog springt als je binnenkomt. “Toen we de concessie aangingen
met de gemeente, merkten we na de proefperiode heel wat mankementen. Daarvan
is een prioriteitenlijst opgemaakt. We zijn de sportdienst erg erkentelijk dat ze oor

80 €

HERFST
EDITIE
6 OKTOBER
29 SEPTEMBER

OPRUIMEN EN LEEGMAKEN van huizen, zolders,
kelders, appartementen, winkels, magazijnen.
Kleine en grote werken,
ook opkopen van inboedels partijen.
Bij de goedkoopste van de streek
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

Gemeente schiet KSK
’s-Gravenwezel-Schilde te hulp
De gemeente is bereid om KSK ’s-Gravenwezel Schilde een renteloze lening
van 60.000 euro toe te staan. Door de coronacrisis waren er de voorbije
maanden veel minder inkomsten dan normaal en daardoor kampt de lokale
voetbalclub met problemen om leveranciers en nutsbedrijven te betalen.
“Ons bestuur en zijn ruim 700 leden zijn de gemeente heel dankbaar”, aldus
de nieuwe voorzitter Koen Scheurweghs.
Het voorstel van het schepencollege ligt maandag voor op de gemeenteraad.
Daar moet uiteraard nog een meerderheid gevonden worden om KSK
’s-Gravenwezel-Schilde deze reddingsboei te kunnen toewerpen. Want 60.000
euro is best een flink bedrag en bovendien gaat het om een precedent.
“We hebben alle verenigingen onlangs bevraagd over in welke mate ze te
lijden hebben onder de coronacrisis. Uit de respons bleek dat dit gelukkig
goed meevalt. Natuurlijk moet iedereen de tering naar de nering zetten,
maar grote drama’s dreigen er vooralsnog gelukkig niet”, aldus schepen van
Financiën Olivier Verhulst (Open Vld).
Alleen KSK ’s-Gravenwezel-Schilde schoot een vuurpijl in de lucht en die werd
opgemerkt door sportschepen Pascale Gielen (N-VA). Zij wist haar collega’s
in het schepencollege te overtuigen om de club, die zowel op gemeentelijke
terreinen in ‘s-Gravenwezel als op complex Rozenhoek in Schilde speelt, bij te
springen. “We hebben gekozen voor een renteloze lening op vijf jaar. De club
moet het geld dus wel degelijk integraal terugbetalen, maar we rekenen geen
extra kosten aan”, aldus Gielen.

tuinenkrisherremans.be Tuinaanleg en -onderhoud;
snoeien en vellen van bomen: stronken uitfrezen;
vrijmaken van percelen; aanleg gazons en kunstgras;
ook onderhoudscontracten;proper maken van
opritten Gsm 0477 261 353

Het voortbestaan van de fusieclub KSK ’s-Gravenwezel-Schilde is niet in
gevaar. Ook dat wil Scheurweghs duidelijk gesteld hebben. “We zijn heel blij
met dit gebaar van de gemeente Schilde, maar anders hadden we andere
oplossingen gezocht en gevonden”, aldus de man die nog maar pas aan het
roer staat van de club. Scheurweghs is notaris en raakte betrokken bij KSK
’s-Gravenwezel-Schilde omdat zijn drie kinderen er voetbal spelen. Hij volgde
Karl Garmyn op. Sinds die ruim een jaar geleden zijn mandaat ter beschikking
stelde, was de functie van voorzitter vacant.
“Ik probeer de club nu in een veilige wateren te loodsen. Voorlopig heb ik
het voorzitterschap ook slechts aanvaard voor de periode van één jaar. We
zien wel hoe het daarna verderloopt. Ik heb hier zelf niet gespeeld, maar
leerde ’s-Gravenwezel-Schilde kennen als een warme, fantastische club die
gedragen word door haar vele leden,
ouders en vrijwillige trainers en
coaches”, besluit Scheurweghs.

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

DOKTERS

MEDISCHE HULP

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

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*
Medische Pedicure

Tip Top Voeten

ELK WEEKEND

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

Pedicure - Manicure

0478/911.343

Van Looy Vanessa

vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u

Komt aan huis

03 336 31 06 - 0472 52 58 06

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN
TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts
* gesprekskost 0,45 €

Braamstraat 4

evi@tiptopvoeten.be

2970 Schilde

Uw DKV-specialist in de buurt

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

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

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

Engels koppel in ’s-Gravenwezel
is 50 jaar getrouwd

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

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
“De broer van Marie trouwde met een Belgische vrouw, dus Alan en Marie
kwamen hen vaak bezoeken. Toen Alan met pensioen ging, 18 jaar geleden,
besloten ze naar België te verhuizen om dichter bij de broer van Marie te zijn. Ze
vonden toen een huis in Sint-Antonius. Het koppel verhuisde iets meer dan drie
jaar geleden naar een serviceflat in Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel. Ze spannen
zich nog iedere dag in om buiten te komen, om te gaan winkelen en eten in de
omgeving.” Zo gaat het koppel vaak shoppen in Schoten, zegt Vivianne, “Maar
één van hun favorieten is de brouwerij van Westmalle.”

Alan en Marie Barnett hebben op 19 september in ’s-Gravenwezel hun vijftigste
huwelijksverjaardag gevierd. Het Engels koppel heeft heel lang in Londen
gewoond, maar verhuisde na het pensioen van Alan, een bouwkundig ingenieur,
naar ons land. Dat vertelt Vivianne Staplehurst, een goede vriendin van het
paar.

“Alan en Marie beschouwen België als hun huis, en ze zijn heel blij dat ze naar
hier verhuisd zijn”, aldus Vivianne. De Bode wenst hen dan ook een gelukkige
huwelijksverjaardag. Congratulations!
Kent of bent u zelf een jubilaris uit de Bode-regio?
Laat het ons weten op info@bodevanschoten.be.

RESTAURANT
TAVERNE

ELKE ZONDAG

BRUNCH

Elke woensdagavond
Steak met frietjes
€ 16.90
(niet geldig op feestdagen)

Elke donderdagavond
Spareribs à volonté
€ 16.90
(niet geldig op feestdagen)

Zondag tussen
10u en 12u
Luxe brunch
(enkel na reservatie)

€ 22 per volwassene
€ 13 per kind
(tot 12 jaar)

“Zelfs aan de kust vind je geen betere garnaalkroketten”
-C.L. uit Schoten

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U TOT 14 U 30 EN VANAF 17 U, ZONDAG VANAF 12U
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