IN DIT NUMMER

Luc Caals wil scherp staan voor
post-corona-shows
Een rugnummer voor deelname aan de Ronde van Frankrijk zat er niet
meer in, maar Luc Caals is nu toch al maanden elke dag aan het fietsen,
thuis op de hometrainer. “Ik wil vooral ‘scherp’ staan tegen begin oktober.
Dan mag ik eindelijk mijn programma ‘Op anderhalve meter’ brengen in
het Fakkeltheater”, kijkt de komiek uit naar zijn terugkeer op de bühne.
Bode Van Schoten mag twee duo-tickets weggeven voor de comebackvoorstelling van de geliefde artiest.

Oldtimers in ‘s-Gravenwezel

De komiek had deze zomer normaal wekenlang op de scène gestaan
naast onder meer Daisy Thys, Ron Cornet en Hans-Peter Janssens in Den
Hippodroom, een muzikale komedie die de afgebroken, maar destijds
populaire revuetempel op het Antwerpse Zuid zou doen herleven. “Ook mijn
traditioneel verjaardagsoptreden aan de kust, die keer in Het Witte Paard
in Blankenberge, viel in het water. En zelfs ‘Caals op anderhalve meter’,
normaal in augustus voorzien, moest ironisch genoeg door aangescherpte
coronamaatregelen verzet worden”, treurt de man die al 47 jaar mensen
weet te vermaken.

Autocinema in Wijnegem

Plantenbib in Sint-Job

Wijkschooltje Elshout blijft

Luc Caals bidt elke dag dat zijn nieuwe soloshow begin oktober wel kan
doorgaan. “Ik ben Sam Verhoeven, directeur van het Fakkeltheater,
dankbaar voor het gratis ter beschikking stellen van de Zwarte Zaal. Bij het
schrijven van de sketches heb ik goed samengewerkt met collega-komiek
Stefan Laenen uit Herenthout. De ticketverkoop is gestart en loopt aardig.”
Luc Caals maakte van de radiostilte gebruik om een cd af te werken die al
enkele jaren op de plank lag. “Samen met mijn vaste muzikale begeleider
Steven Mintjens, leg ik daar momenteel de laatste hand aan. Hij moet nog
dit jaar uitgebracht worden”, kondigt de allround-artiest aan. “Op het
album breng ik liedjes van mijn lievelingsartiesten zoals André Hazes, Toon
Hermans, de Strangers, Stafke Fabri, maar ook van Bob Dylan, Eddy Wally
en Johnny Jordaan. Ik beschouw het als souvenirs uit mijn eigen carrière,
hoewel die er nog niet opzit. Ik ben vast van plan om binnen twee jaar ook
mijn zeventigste verjaardag op het podium te vieren.”
Caals op anderhalve meter, op 2, 3 en 4 oktober in Fakkeltheater
Antwerpen. - www.fakkeltheater.be - 070 246 036.
Wil je kans maken op een duoticket? Mail dan je adresgegevens door op
wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘Caals’ als onderwerp.

SCHILDE

Leefschool Elshout weer
springlevend

€ 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.

Op één september luidde ook in de Schotense wijk Elshout de schoolbel opnieuw. En
dat is minder evident dan het lijkt. Nog maar een half jaar geleden leken de dagen
van dit leefschooltje geteld wegens een gebrek aan kleuters. Maar zie: ouders,
juffen en directie sloegen de handen in elkaar en plots is Elshout weer springlevend.

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

ZOERSEL

€ 424 000

Elshout, een wijkafdeling van de vrije Bloemendaalschool, moet één van de kleinste
schooltjes van Vlaanderen zijn. Al meer dan zestig jaar worden er kindjes opgevangen
in de lokalen naast het parochiecentrum.
“Maar door onduidelijkheid over de erfpacht en noodzakelijke opsplitsing van
de terreinen aan de Fortbaan met de daaraan verbonden kosten, achtte het
schoolbestuur het niet langer te verantwoorden om deze wijkschool open te houden.
Er drongen zich bovendien renovatiewerken op en ondanks de inzet van de juffen
Birthe en Tina, zagen we het aantal kleuters sterk teruglopen”, vertel directeur Sofie
Dirix.

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

€ 258.000

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

UC 2106516 - EPC 481 kWh/m²
Vg Wg Gvkr

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

€ 280 000

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

Twee leefgroepjes met in totaal zestien kindjes, waarvan er in juni nog eens zeven
zouden afzwaaien naar het eerste leerjaar. Het leek te weinig om te overleven. “Ere
wie ere toekomt”, wijst directeur Sofie Dirix naar Nicky, Frank en alle andere ouders
die voor een geslaagde reanimatie van en hernieuwd geloof in Leefschool Elshout
hebben gezorgd. “Zij hebben echt gestreden voor het behoud van deze wijkafdeling.
Met succes. Ook de directie heeft nu weer rotsvast geloof in de toekomst van
Elshout. Zo staat een vervanging van de verwarmingsketel op het programma,
klaslokalen kreeg ook de groene speelplaats enkele nieuwe attracties.”
www.leefschoolelshout.be

Wp Gvg Gvv Gvkr

HALLE

€ 279 000

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

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

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

ZOERSEL

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

€ 260 000

Comm. gelegen handelspand met parkeerruimte
in centrum Sint-Antonius. Ind.: open ruimte op
keramische tegel, apart bureel, kkn met koelkast ,
keramische kookplaat, apart toilet. Grote vitrine ±8m /
elektrische vloerverwarming/parkeerplaatsen voor het
eigendom incl./kelderruimte/garagebox achteraan. De
winkel is verhuurd, de garage niet.

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Wilfried Mestdagh

EPC label E - Vg Wg Gvkr

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

Erkend familiaal bemiddelaar
Psychologisch consulent
Scheidingsbemiddeling
Churchilllaan 322
2900 Schoten
03 369 38 38

wilfried@familialebemiddeling.net
www.familialebemiddeling.net
alleen op afspraak

Wo n e n a a n d e Va a r t
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Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Advocaat

Kasteeldreef 36
2900 Schoten
T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Prachtige maquette op ons kantoor te bekijken.

absolute toplocatie in het centrum van Schoten
ruime zonneterrassen
1-2-3 slaapkamers
ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen

contacteer ons
voor de plannen en het lastenboek

www.meeusenvastgoed.be
03/653.11.33

Eerstejaars SintJozefinstituut
knutselen eigen
robotwagen in
elkaar
Voor een twintigtal eerstejaars van het
Sint-Jozefinstituut in Schoten, begon
het nieuwe schooljaar al enkele dagen
eerder. Leerkrachten Jan Oostvogels
(mechanica) en Bart Huyskens
(elektronica) leidden ook in coronatijd
een robotkamp in goede banen. De
deelnemers knutselden daarbij hun
eigen rijdende robotwagen in elkaar en
mochten die na afloop mee huiswaarts
nemen.
Dit Schotens initiatief om technisch en
technologisch onderwijs te promoten
bij kinderen van de lagere school kreeg
intussen navolging in 25 andere scholen
verspreid over heel Vlaanderen. SintJozef zelf is alvast volledig klaar om
haar eigen STEM-richting nieuwe glans
te geven. De school investeerde in
nieuwe lasermachines, 3D printers,
programmeerbare robots en CNC initiatie bewerkingsmachines.

OPEN DOOR WEEK
van vrijdag 25 september
t/m zaterdag 3 oktober

Ook open op
zondag 27 september
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Te koop: bakstenen 18x8x5, 2040
stuks, 100 euro per pak van 1020
stenen, Laaglandlei 57 Schoten J6
Wij zoeken een tuinman te
‘s-Gravenwezel, enkele uren
per week tel 0477.78.79.97 J7
Gratis betonblokken 39x19x9
en 39x19x19, Laaglandlei 57
Schoten, grote voorraad
J8
Te koop: koersfiets Stevens,
maat 54, volledig Shimano +
hometrainer Tacx + fietsendrager
voor auto, vraagprijs alles samen
400 euro tel 0496.500.844 Z164
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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
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nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

Tel. 03 383 45 56
GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be
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Na ongeval met dertienjarige:
straat krijgt fietspad
Schepen van Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) heeft zijn woord gehouden: de
Moerstraat in ’s-Gravenwezel is een oversteekplaats voor fietsers rijker. Met de start
van het nieuwe schooljaar werd er een fietsoversteek geschilderd aan het Schranspad,
dat naar de fietsparking van het Heilig Hart van Maria-instituut leidt. De schepen had
die aanpassing in juni beloofd, na een gesprek met leerkrachten en ouders van de
middelbare school. Die vergadering kwam er nadat een dertienjarige leerling van de
school was aangereden toen ze op die plek de Moerstraat overstak. Ze raakte ernstig
maar niet levensbedreigend gewond.
Het oudercomité was kritisch voor het gemeentebestuur, dat zou hebben getalmd
met de aanpak van de oversteekplaats. Volgens de schepen was er echter wel degelijk
een plan om de schoolomgeving onder handen te nemen, dat door de coronacrisis
echter vertraging had opgelopen. Met de start van het nieuwe schooljaar kunnen
leerlingen in ieder geval gebruik maken van het fietspad. Het verkeer op de rijbaan
heeft er wel voorrang.

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

WELKOM IN ONS NIEUWE PAND
AAN DE THEO VAN CAUWENBERGLEI 111 - 2900 SCHOTEN

U WILT SNEL EN PROFESSIONEEL WASSEN?
Bezoek dan één van onze verschillende locaties.
Kijk op www.homecomfortservice.be
4 Bij ons is je was veel sneller klaar dan thuis.
4 Professionele machines zijn bovendien veel sneller
en verbruiken minder energie

SPECIALITEIT

H
H
H

HORECA was - droog en vouwservice
ophaal - breng en strijkdienst op aanvraag
PARTICULIEREN was - droog en vouwservice
PRIJZEN wasmand van 7 kilo € 12
wasmand van 14 kilo € 16

OPEN 7/7 - 6 - 21U.

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

TEL: 0468 42 00 64

Paul Gheysens naast ondernemer en
voetbalclubeigenaar nu ook kasteelheer
Paul Gheysens is de nieuwe eigenaar
van het kasteel Ertbrugge in
Wijnegem, op de grens met Deurne.
Dat ligt op een boogscheut van het
stadion van de voetbalclub Antwerp,
waar hij voorzitter is.
‘Het was een unieke opportuniteit’,
zegt Paul Gheysens aan de kranten
van Mediahuis. ‘Ik zocht al lang iets
moois in de buurt van het stadion. Dit
kasteel heeft alles.’
Het kasteel, inclusief een bijgebouw
en een bosdomein van 11 hectare,

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

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

0495 22 38 63

stond sinds vorig jaar te koop. Het
veilinghuis Sotheby’s mocht op
zoek naar een nieuwe eigenaar. De
vraagprijs: net geen 5 miljoen euro.
Hoeveel Gheysens op tafel legt, is niet
duidelijk.
Gheysens is de sterke man van
Ghelamco,
bekend
van
het
voetbalstadion Ghelamco Arena in
Gent. In Polen is de groep een van de
belangrijkste vastgoedontwikkelaars.
In 2017 raakte bekend dat Gheysens ook
de geldschieter is van de voetbalclub
Antwerp. In de mediasector is hij actief
via een investering in GMGroup, dat
merken als Newsmonkey en Business
AM in portefeuille heeft.

Sonos Arc

De premium
smart soundbar
Sonos Arc

De
premium
Sonos Arc
smart
soundbar
De
premium
smart soundbar

Cinema geluid bij je TV, muziek streamen in je ganse woning.
Staf Vrelust, een sterk team technici met competence & drive.
Wij maken je graag wegwijs in de “nieuwe wereld” van muziek-beluisteren.

Turnhoutsebaan 158-164 • 2970 Schilde • Tel 03/383 00 48
www.vrelust.be • info@vrelust.be • Facebook.com/stafvrelust

Telenet Center

G
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OOIEVAARSDREEF 31, 2900 SCHOTEN

K

KIJ

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Strakke, moderne en
energiezuinige villa op de
grens Schoten/Brasschaat op
een perceel van 3.939m² !
Epb 27

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

VP 1.240.000 euro

03/658.95.58

!!

Beste (toekomstige) cliënt,
Hier en daar duiken berichten op dat ons eigen handelspand te koop staat.
Welnu dit is effectief zo.
Zoals vele ondernemingen huren wij ons welbekend handelspand op de meest centrale ligging van Schoten. De
eigenaar besliste onlangs om het pand te koop aan te bieden.
Markt 21 heeft evenwel nog een huurcontract lopen voor vele jaren, zodat onze service op vlak van verkoop, verhuur en nieuwbouw nog lang gegarandeerd blijft op deze locatie.
We blijven dus gewoon op onze oude vertrouwde stek. Spring dus gerust eens binnen bij het oudste immokantoor
van Schoten.

FREYA VERLINDE

zaakvoerder markt21

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

•
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2900 Schoten
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Like us on facebook
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03 658 95 58
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•
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info@markt21.be
info@markt21.be

DA FRANCO
NIEUW: PIZZERIA TAKE AWAY - DELIVERY

LA DOLCE VITA
RISTORANTE
OSTERIA

Wijnegemsteenweg 33A
’s-Gravenwezel
03 / 488 78 54
dafranco-takeaway@outlook.be
www.dafranco-takeaway.be

Eikenlei 12
Sint-Job
03 / 272 15 59
info@ladolcevita-stjob.be
www.ladolcevita-stjob.be

Schoten Schenkt-bon dreigt te verlopen voor 12700 inwoners
Te huur: app. 4p, 1ste lijn te
Orihuela Costa met Am. kkn, 2
slpk, douche, badk, terras, wifi,
TV-Vl, airco, nabij boulevard,
supermarkt, shopping center,
markt, wandelweg langs zee,
zicht op Mar Menor, vrij in
juli – augustus 600 euro/14d,
december
625
euro
te
bevragen 0497.35.08.67 Z136
Inboedels: leegmaken + opruimen
van inboedels van kelder tot
zolder. Wij bekijken met u
vrijblijvend wat de mogelijkheden
zijn. Wij ruimen alles op. GSM :
0497.77.99.19 (particulier) Z144

Exact 14.453 brieven met registratiecode werden
door de gemeente Schoten dit voorjaar gegroepeerd
per domicilie adres verstuurd aan alle inwoners.
Met deze registratiecode kon iedere bewoner
een waardebon van 10 euro via de website van de
gemeente gratis opvragen. Van de 34.316 inwoners
van Schoten hebben tot op vandaag 24.122 inwoners
hun waardebon reeds opgevraagd. Schepen van
Lokale Economie Véronique d’Exelle (N-VA) spreekt
van een groot succes. Toch heeft nog maar de helft
van die Schotenaren hun bon ook effectief gebruikt.
De waardebon is geldig tot eind september 2020. Schepen
Véronique d’Exelle vraagt dan ook met aandrang aan de

bewoners om gedurende de maand september
gebruik te maken van hun Schoten Schenkt
waardebon. Temeer de 152 Schotense handelaars
die intekende op dit initiatief deze incentive heel
goed kunnen gebruiken. In totaal werden reeds
meer dan 12.700 waardebonnen ontwaard en
uitbetaald door Gift2Give een Schotens bedrijf en
tevens leverancier van het waardebonsysteem.
De meeste waardebonnen werden gespendeerd bij
Hubo, gevolgd door Blue-B en Brasserie De Schepper.
Momenteel worden nieuwe initiatieven opgestart zoals de
consumptiebon voor kansarmen en de waardebon voor
mantelzorg om ook deze doelgroepen te ondersteunen.
EPC / Plaatsbeschrijving
info@VeiligBouwenbvba.be

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

Gsm: 0476 45 20 43

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

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

Bouwen doe je niet elke dag. Een bouwgrond en aannemers vinden is niet zo evident.
Verbouwen is vaak nog moeilijker, zeer beperkt en erg duur.
Bovendien is het maar de vraag of de hoge kosten ook een meerwaarde betekenen.
Ontdek
meest
woondroom
van
De kinderen de
zijn het
huis uit innovatieve
en het is te groot geworden
samen met de
tuin.de Kempen.
De oudere woning vraagt duur onderhoud en hoge stookkosten en is vaak gedateerd.
Bouwen doe je niet elke dag. Een bouwgrond en aannemers vinden is niet zo evident.
Verbouwen is vaak nog moeilijker, zeer beperkt en erg duur.
Je bent 50+ en weldra komt het pensioen in zicht met minder inkomsten.
Bovendien is het maar de vraag of de hoge kosten ook een meerwaarde betekenen.
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Finaal voel je je daar niet echt gelukkig mee.
50+ enheeft
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hetpark
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zicht(wadi)
met minder
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Je
Ditbent
woonerf
een
eigen
met in
vijver
om heerlijk
te vertoeven.
De tijd om verstandige keuzes te maken voor de toekomst is gekomen
Een ECO meegroeiwoning is een kruising tussen een woning en een appartement
Een appartement is heel beperkend en je moet al je privacy opgeven.
Je behoud
gevoel,
je hebt
nogmee.
een eigen tuintje en de mogelijkheid om zonder
Finaal
voel jejejevrij
daar
niet echt
gelukkig
problemen
oud te
in jemet
eigen
zonder
comfort
beperkingen.
Dit
woonerf heeft
eenworden
eigen park
vijverhuis
(wadi)
om heerlijk
te vertoeven.
Een
ECO meegroeiwoning
is een kruising
tussen
een woning en een
appartementuitrusting
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tenvolle gegarandeerd
door
de ergonomische
en innovatieve
Je
behoud
je
vrij
gevoel,
je
hebt
nog
een
eigen
tuintje
en
de
mogelijkheid
om zonder
Jong en oud voelt zich hier thuis.
problemen oud te worden in je eigen huis zonder comfort beperkingen.
Anderzijds kan de energiekost betaalbaar herleid worden tot zowat 100 € PER JAAR!
Dit wordt tenvolle gegarandeerd door de ergonomische en innovatieve uitrusting
(verwarming,
elektriciteit,
water inbegrepen!) u geniet tevens van vermindering op de
Jong
en oud voelt
zich hier thuis.
roerende kan
voorheffing
de komende
5 jaar.
Anderzijds
de energiekost
betaalbaar
herleid worden tot zowat 100 € PER JAAR!

(verwarming, elektriciteit, water inbegrepen!) u geniet tevens van vermindering
Nade
Horoerende
f Den Davoorheffing
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nv komende
ConSeept5njaar.
u het eco woonerf Magnolia Gardens in Brecht
op

Het is uniek gelegen op het einde van een doodlopende straat aan de rand van de
Na Hof Den Dam, bouwt nv ConSept nu het eco woonerf Magnolia Gardens in Brecht
dorpskern in Brecht.
Het
op het
doodlopende
straat aan
randlinks
van de
in Brecht.
Hetisisuniek
voorgelegen
de happy
feweinde
wantvan
heteen
aanbod
is erg beperkt.
Opdedeel
zijndorpskern
er nog amper
Het is voor de happy few want het aanbod is erg beperkt. Op deel links zijn er nog amper 3 woningen
3 woningen beschikbaar. (vanaf 415000€ excl kosten voor 225 m2 opp incl 2 parkings)
beschikbaar. (vanaf 415000€ excl kosten voor 225 m2 opp incl 2 parkings)
(sleutelopopdededeur
deur
met
afwerking
uw keuze)
(sleutel
met
afwerking
naarnaar
uw keuze)

Nv ConSept
voor
zijnzijn
vooruitstrevende
getekend
voor
vooruitstrevendetechnieken
techniekenen
enonbetwistbare
onbetwistbare kwaliteit.
kwaliteit.
Nv
ConSeptgekend
Victor frislei1
Victor
Frislei 1
2970
Schilde
2970 Schilde
03/6460647
0498/792893

03 /6460647 0498/792
893
www.nvconsept.be
info@nvconsept.be

info@nvconsept.be
www.nvconsept.be

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E
VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

gordijnen
zetelopmakerij
projecten
PVC vloeren
decoratie

WWW.LEODRIES.BE
VAARTSTRAAT 25/4 | 2330 MERKSPLAS | T 014 63 43 30

140 auto’s parkeren op Marktplein
en genieten van film
Het jaarlijks evenement Drive-In Wijnegem mocht eind augustus gewoon doorgaan
van de gemeente. Nu ja, met inachtneming van tal van voorzorgsmaatregelen.
Met twee keer zeventig wagens en een veelvoud aan inzittenden moest niemand
teleurgesteld terug gestuurd worden.
Wim Venquelier en zijn team van de Lokale Raad voor Economie zorgden voor een
vlekkeloze organisatie ondanks de strenge coronamaatregelen die de gemeente
had opgelegd. “We hadden de weergoden aan onze zijde. Tijdens onze twee
filmavonden viel er geen druppel regen in dit nochtans erg wisselvallige weekend.
Daar waren vooral de bestuurders van de oldtimers met open dak blij om”, aldus
Venquelier, die met zijn eigen bedrijf Viewtone voor scherm en hoogstaande
projectie zorgde op ledscherm.

Zowel voor ‘Back tot the future’ op vrijdag als ‘Knives Out’ liep het grote plein
zo vol als mocht. De chauffeurs-filmliefhebbers moesten immers voldoende
ruimte laten met de andere bezoekers. “De capaciteit bleek precies te volstaan.
We kijken terug op een geslaagd evenement. Dat we hier weinig tot geen geld
aan overhouden, maakt het gezien de gegeven omstandigheden niet minder
waardevol”, evalueert Venquelier.
Die is de leden van oldtimervereniging ’t Straat en ’t Gasthuis dankbaar voor de
geboden hulp bij de organisatie. Die kon trouwens plaatsvinden zonder dat één
politieagent in actie moest komen.

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

Gevraagd te Schilde, werkvrouw
4u p.w. met dienstencheques
tel
0478.84.93.66
J1
Gezocht: tuinman met ervaring te
Schilde, 4u p.w., dagen overeen
te komen tel 0478.84.93.66 J2
Te koop: fiets Borepees , fietsenrek
voor auto, ligstoel en nog veel
meer tel 0474.37.30.40
J3
Gevraagd: Engelse romans!!!!
Mits
kleine
vergoeding,
Schoten Tel 0496.42.92.18 J4
Gezocht: werkvrouw 4 à 5
u per week, ’s-Gravenwezel
tel
0477.78.79.97
J5

Super

Hou je huis waterdicht met de

SUPER ROOF SPECIALIST
Brugstraat 50 - 2960 St-Job-in-’t-Goor

Roof
Specialist

NIEUW
special
e
voorwa
arden

UNIEK!
Het nieuwe IKO secura dakdichtingssysteem met
Carrara technology is een éénlaags bitumineus
zelfklevend waterdichtingssysteem voor platte
daken. Het is een uniek dakdichtingssysteem
waarbij VEILIGHEID, SNELHEID EN DUURZAAMHEID
moeiteloos gecombineerd worden!

Voordelen van het IKO secura systeem:
• Brandveilig
• Hoge plaatsingskwaliteit
• Snelle en eenvoudige plaatsing
• Duurzaam
• Luchtzuiverend, verhoogd rendement
• Koelende werking
• Verzekerde garantie
• Technisch onklopbaar
• Levensduur > 35j

Verdeler
in de
provincie
Antwerpen

Brugstraat 50 - 2960 St-Job-in-’t-Goor - info@superroofspecialist.be

0488 86 88 89 • www.superroofspecialist.be

BV

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
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
Goedkoop verwijderen van bomen
, hagen, coniferen, gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) J12

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

Sint-Job – Sprankelende eerste
schooldag in De Brug,
maar zonder directeur
De ruim 500 leerlingen van basisschool Go! De Brug in de Brugstraat beleefden
een eerste schooldag met veel glitter en glamour. Door een glittergordijn
mochten ze schoolpoort binnenwandelen. De school start wel zonder nieuwe
directeur. Adjunct Jimmy Janssen neemt voorlopig die taken waar.
De leerlingen namen eind vorig schooljaar afscheid van directrice Griet
Roussau die om gezondheidsredenen terugkeerde naar haar thuisstad Lier.
Haar post is bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet ingevuld geraakt.
Op de eerste oproep stelden drie personen zich kandidaat, maar de Raad van
Bestuur slaagde er niet in om een beslissing te nemen. Een van die kandidaten
is adjunct-directeur Jimmy Janssen (43). Hij is nu tijdelijk als waarnemend
directeur aangesteld. “Ik krijg hierbij wel de steun van zogenaamde
‘vliegende’ directeur Els Sels uit de scholengroep Invento en die is aangesteld

via de VLVO vakbond van directeurs. Ook het schoolteam reageert positief op
mijn aanpak tot nu toe”, stelt Janssen.

RESTAURANT
TAVERNE

ELKE ZONDAG

I

FLEX
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GEZ

MENU

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

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

BRUNCH

BON

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

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

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

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U EN ZONDAG VANAF 10U
Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1

11/02/2020 11:18

12 & 13 SEPTEMBER OPENDEURDAGEN

OUTLET

VAN Krijgsbaan 3 NAAR Merksemsebaan 272 te Wijnegem - Tel. 03 355 49 80

MEER DAN
100 AUTO’S
NAAR KEUZE!

www.buga-auto.be/STOCKDEALS
NIEUW - 0 Km - Directie - UIT STOCK LEVERBAAR!

-25%

4 jaar waarborg (of 60.000 km)
Airco
Apple car play
Alu velgen
Metaalkleur

500 Lounge

-18%

€ 24.740 - 32%
Nettoprijs € 16.900

-23%

€ 25.475 - 20%
Nettoprijs € 20.595

€ 32.905 - 23%
Nettoprijs € 25.405

(mits recyclage)

120 HP Turbo Diesel
Airco / Camera
Cruise Control
Navigatie
Bluetooth

- 37%

140 PK
Navigatie / Apple Car Play
Metaalkleur
Half-Leder
Parkeersensor Achter

Compass Black Star

Renegade Black Star

€ 57.535 - 18%
Nettoprijs € 46.995

120 HP Turbo Diesel
Airco / Camera
Parkeersensor achter
Cruise Control
Navigatie

115 PK
Metaalkleur
Autom. Airco
Apple car play
Alu velgen 18”

-20%

Fiat 500X Cross 08/2019
13 300km
120pk
Navi
Automatische Airco
Keyless entry & go
Achteruitrij Camera

500 X Cross

€ 18.690 - 24%
Nettoprijs € 14.385
(mits recyclage)

Stelvio Linea Rossa

- 32%

-32%

Tipo Street

€ 15.940 - 25%
Nettoprijs € 12.150

Directiewagen max 5.000km
2.0 Benzine 200pk 4x4
Leder - Zetelverwarming
Navigatie / Apple CarPlay
Parkeersensoren + cam

Navigatie
Alu velgen
Airco
Metaalkleur

-24%

(mits recyclage)

Antwerpen (Berchem)
F. Van Hombeeckplein 12 Tel.
03 286 80 20
Zondag gesloten

Wijnegem Outlet
Merksemsebaan 272 (Venhof 1)
Tel. 03 355 49 80

Geel
Talento L1H1

€ 28.610 - 32%
Nettoprijs € 19.343
(ecl. BTW)

* RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ducato L2H2

€ 32.625 - 37%
Nettoprijs € 20.558

Antwerpseweg 84
Tel. 014 57 55 00

(ecl. BTW)

(AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND)

www.buga-auto.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
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa,
enz... tel 03.663.65.70
Z83
Gezelschapsdame
of
bejaardenhulp met ref. en
ervaring biedt hulp aan bij u
thuis 24 op 24, eigen vervoer,
zone 03, tel 0477.28.64.39 Z133

NIEUW - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN

www.slimway.be
VANAF 119 EURO/MAAND
GRATIS BODYANALYSE
HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

Weg met coronakilo’s!
Schoten – Schilde – Sint-Job – Antwerpen – Brasschaat – Deurne – Kapellen

Overige locaties: zie website – NEW: Belsele en Waregem

03/658 14 80

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

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Schilde start als één van laatste
gemeenten ook met BE-Alert

info@poortencentrale.be

Wij maken ze voor u!

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

De gemeente Schilde maakt vanaf
nu ook gebruik van BE-Alert, een
systeem dat mensen op de hoogte
stelt van een noodsituatie via sms,
e-mail of telefoon. Een overheid, of
dat nu een gemeente, een provincie,
Vlaanderen of België is, kan bij een
noodsituatie een bericht uitsturen
naar iedereen waarop de situatie een
impact heeft. Zo kunnen inwoners
op een snelle manier de nodige
aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld

om ramen en deuren te sluiten bij een
brand.

andere dorpen en steden in België
gebruiken BE-Alert al.

Schilde was een van de laatste
gemeenten in de provincie om
het systeem in gebruik te nemen.
De gemeente deed lang niet mee
omdat de politiezone zich al had
ingeschreven. Baarle-Hertog is
nu nog de enige gemeente in de
provincie Antwerpen waar BE-Alert
niet gebruikt wordt. Ook de meeste

Voortaan kan iedereen die
ingeschreven is, dus ook van de
burgemeester van Schilde een
verwittiging krijgen bij pakweg
een storm, grote brand of
elektriciteitspanne.
Gratis registreren kan via
www.be-alert.be.
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Kent u iemand die graag inHandelslei
de buurt
zou willen komen
wonen?
42
Kapelsesteenweg 432
T
2960
SINT-JOB-IN-’T-GOOR
2930
BRASSCHAAT
Of heeft u zelf koop- of verkoopplannen? Wij zijn actief op zoek naar M
W
woningen en bouwgronden. Leg uw vastgoed in bekwame handen!
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek ons in één
Verhelst_Postkrt_ANTWERPEN_VERKOCHT.indd
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TE KOOP
TE KOOP
TE KOOP
Bossaersstraat 83, 2930 Brasschaat
Halfopen gezinswoning met tuin,
liv 33m², 3 slpk en garage.
EPC: 590 kWh/m2
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Korte Nieuwstraat 32 , 2960 Sint-Job

Schitterende woning op 490m² met dub.
garage gelegen op een steenworp van het
centrum.
EPC: 456 kWh/m2
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

Brechtsebaan 888, 2900 Schoten

Idyllisch gelegen bouwgrond voor HOB
op 785m² Bestemd voor het bouwen van
een halfopen woning.
Gvg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

03 6
info
www

Pierrelaan 6, 2960 Brecht

Charmante woning op 2000m². Woon- en
eetkamer, kkn, veranda, inpandige garage,
kelder, 3 slpk, 2 badk.
EPC: 851 kWh/m2
Gvg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

T 03 633 12 36
’T-GOOR
M info@verhelstvastgoed.be
W OVER
www.verhelstvastgoed.be
VERHELST BEHEER NEEMT HABICOM BEHEER UIT WILRIJK
Kapelsesteenweg 432
2930 BRASSCHAAT

Het syndicuskantoor Verhelst Beheer uit Sint-Job neemt de syndicus- en rentmeesteractiviteiten van Habicom Beheer uit Wilrijk over. Voor
Verhelst is dit al de vierde overname in vier jaar tijd. Zo telt de portefeuille intussen al zo’n 570 panden in beheer.

Verhelst Beheer is vooral actief in Noord-Antwerpen en de Voorkempen. Habicom Beheer bedient vanuit haar kantoor in Wilrijk voornamelijk
de zuidelijke rand van Antwerpen. De samenvoeging van beide vastgoedportefeuilles leidt een bredere geografische spreiding en
een
6/08/19
09:2
groter marktaandeel in de provincie Antwerpen. De uitbreiding past volledig in de bedrijfsvisie van zaakvoerder Steve Verhelst. “De hele
COVID-19 periode met alle bijhorende overheidsmaatregelen waren ook voor ons even aanpassen. Gelukkig zijn we goed georganiseerd
en werken we al jaren digitaal. Onze medewerkers konden daardoor gedurende de hele lockdown blijven
werken. Vooral hun
persoonlijke inzet maakte het verschil. Ze hebben zich elke dag opnieuw ingezet om mede-eigenaars
te adviseren en hun
zorgen over te nemen. Ik ben echt ontzettend trots op mijn team en daarom heb ik niet getwijfeld om
Habicom
Beheer
over te nemen. Wat de toekomst ook brengt, we zijn er gerust op dat onze professionele aanpak werkt en
zal blijven werken”,
benadrukt Steve Verhelst.
“De overname is een goede zaak voor alle partijen. Het kantoor van Habicom Beheer in Wilrijk blijft
bestaan. Kristof Groenendyk begeleidt de dossieroverdracht nog tot de eerstvolgende
Algemene Vergadering, Naranjo Decamps zal het Verhelst Beheer team blijvend versterken.
Dat alle dossiers samengevoegd worden in één gecentraliseerd systeem komt de stipte
dossieropvolging en klantgerichte service alleen maar ten goede. Hetzelfde geldt voor de
inzetbaarheid van syndici en rentmeesters.” Verhelst Beheer heeft 15 vastgoedprofessionals
in dienst waardoor continuïteit en permanentie verzekerd zijn. Steve Verhelst sluit verdere
overnames en bijkomende aanwervingen niet uit, maar we moeten op een gecontroleerde
en gezonde manier blijven groeien.
PUBLI

MEER DAN 25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK.

VAN
VANGORP
GORPPROJECTS,
PROJECTS,STERK
STERKIN
INZONWERING
ZONWERING - SCREENS
SCREENS -- ROLLUIKEN
ROLLUIKEN - -RAAMDECORATIE
RAAMDECORATIE- -TERRASOVERKAPPINGEN
TERRASOVERKAPPINGEN
AUTOMATISEREN
VAN
BESTAANDE
ROLLUIKEN
INSECTENHORREN
SECTIONALE
AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAALPOORTEN
POORTEN
HANDELSLEI 224 I B-2980 ST.ANTONIUS-ZOERSEL
T. 03 384 06 00 I WWW.VANGORPPROJECTS.BE

HANDELSLEI
224 l B-2980maandag
ST.ANTONIUS-ZOERSEL
Aangepaste
openingsuren:
t/m vrijdag: 10-17u.
T. 03 384 10-16u.
06 00 l woensdag
WWW.VANGORPPROJECTS.BE
Zaterdag:
en zondag gesloten.
Op
achter gesloten
deuren.
Open dinsdag
Ma t/m Vr:werken
10u-17uwij
l Za 10u-16u
l Wo&Zo: Gesloten

Eerste plantenbib van Antwerpen
staat in Begionialaan in Sint-Job
Sinds kort heeft Sint-Job een eigen plantenbib, de enige overigens in het Antwerpse,
Het initiatief van Sarah Eyckerman (30) is meteen een succes, want in twee weken
tijd telt ze al 733 leden.
Tot twee jaar geleden zegden planten Sarah Eyckerman eigenlijk niet veel. “We
woonden tien jaar lang op een appartement met een piepklein balkon in Schoten.
Onze planten overleefden
er niet”, bekent deze
mama van twee (Matteo
(6) en Lena (2) en managerassistent op de afdeling
recherche van politiezone
Antwerpen. “Bij onze
huizenjacht kwamen we in
Sint-Job terecht en vonden
een huis in het groen. Heel
rustig en aangenaam, maar
de ruime tuin stond vol met
planten waar ik niets van
af wist. Voor mij een heel
nieuw gegeven. Nochtans
groeide ik zelf op in het
landelijke Heusden-Zolder,
maar verder dan genieten
van de tuin kwam ik nooit”,
lacht ze.

Tot nu, op haar Instagrampagina was ze eerder al een plantenaccount gestart.
“Ik postte daarop al wel eens wat ik leuk vond aan bepaalde plantjes, waar ik de
stekjes bestelde en hoe ik mijn plantjes verzorgde en merkte dat daar wel reactie
op kwam. Daar wilde ik meer mee doen.” Voor de Sint-Jobse Plantenbib haalde ze de
mosterd in Nederland. “Ik kwam toevallig uit op een pagina van Plantenbib Twello,
een klein Nederlands dorpje. Ik heb contact gelegd met de oprichtster, hoe ze dit
had opgestart en hoe ze het verder aanpakt. Zo ben ik er zelf mee begonnen. In
Nederland is het een echte hype. Sinds de corona-lockdown zijn heel wat mensen
met planten bezig. De plantenbibs rijzen daar als paddenstoelen uit de grond, hier
is het nog redelijk onbekend.” Maar zeker niet onbemind, want half augustus, op de
eerste dag, dat het plantenkastje buiten stond, schoven al meteen zes wagens aan
om er plantjes in te steken of te ruilen. “Ik had het eerder aangekondigd op Facebook
en een wedstrijd eraan gekoppeld. Daaraan namen 300 plantenliefhebbers deel en
’t Bloemenhuisje uit Brecht was meteen bereid om wat te schenken als prijs.”
Sarah houdt de bib ook levendig via sociale media. “Daar kruipt wel wat werk in,
meer dan in de plantjes zelf eigenlijk. Dat heb ik wel wat onderschat. Ik zet ook elke
week een plantje met info en verzorgingstips in de kijker. Maar met de plantjes bezig
zijn, ontspant me ook. Ik heb een redelijk pittige job en twee kleine kinderen in huis,
dus is het fijn als ik mijn gedachten in de natuur kan verzetten.”
Sint-Jobse Plantenbib, Begonialaan 11, www.facebook.com/groups/
desintjobseplantenbib, www.instagram.com/plant_garden_mommy

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
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✔ Lange levensduur
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waterdichte rubberfolie.
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en loskomende
naden
tot nul. uit één grote
EPDM bestaat

De combinatie van elasticiteit
en UV-bestendigheid
garandeert probleemloos een
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De combinatie van elasticiteit
en UV-bestendigheid
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levensduur van vijftig jaar.
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Wij helpen je
graag op weg!

www.dakrubberschoten.eu

Ook bij Dakrubber Schoten kan u terecht
voor plaatsing of renovatie van koepels
Ook bij Dakrubber Schoten kan u terecht

of renovatie van koepels
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En wij komen vrijblijvend langs om uw dak te
bekijken en een offerte op te maken.
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Dakrubber
Voor649
alle dakmaterialen
Villerslei 79 - 2900 Schoten - info@dakrubber.eu

open: ma tot vr van 8u-17u | za van 10u-14u
of naSchoten:
afspraak Voor alle dakmaterialen
Dakrubber
Villerslei 79 - 2900 Schoten - info@dakrubber.eu

www.dakrubberschoten.eu

Wij werken uitsluitend met het erkende product:

Wij werken uitsluitend met het erkende product:

open: ma tot vr van 8u-17u | za van 10u-14u
of na afspraak

Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) J11
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
Zaaien
van
nieuwe
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) J9

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

Kort nieuws
uit de regio
TAALCURSUSSEN IN HET DAKHUUS

Je kan in het vormingscentrum aan de
Brasschaatse Bredabaan ondertussen
al zo’n 16 talen leren. Er zijn zowel
groepen voor beginners als voor
gevorderden. De conversatiegroepen
zijn dan weer bedoeld voor wie zijn
taalkennis wil onderhouden. Typisch
voor het Dakhuus is de niet-schoolse
sfeer: er zijn geen examens of strikte
programma’s die moeten worden afgewerkt. Iedereen leert op zijn eigen tempo en
de professionele lesgevers spelen zoveel mogelijk in op de noden van de groep.
Behalve Talen starten allerlei andere cursussen binnenkort: zoals bij Hobby o.a.
bloemschikken, fotografie, handlettering, naaien, fietsen herstellen enz. , en bij
Informatica o.a. ABC van de PC en Tablets.
Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma
en do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org.

PIVOLTÉ-DEMODANSERS SWINGEN EN ZWETEN VOOR JOHAN KALIFA

Met de oorwurm ‘Dans met mij’ bewijst acteur Johan Kalifa dat hij ook aardig kan
zingen. In de clip, die onlangs werd opgenomen in het park van Brasschaat, wordt
de artiest omringd door charmante demodansers van Pivolté, de dansstudio van
Werner Leysen waar Kalifa zelf ook ritmisch leerde bewegen.
De clip is te zien op Ment Tv.

Villerslei 14
2900 Schoten
T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

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

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

€ 1.175.000

SCHOTEN
Landhuis op riant domein van 8.981m² met volledige
privacy en vlakbij invalswegen en centrum ‘s
Gravenwezel. De woning biedt tal van mogelijkheden
aangezien het over afzonderlijke inkomhallen,
woonkamers en badkamers beschikt.
EPC 958 kWh/m2 - UC2291740
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 890.000

MERKSEM
Investeringsgebouw gelegen op centrale locatie vlakbij
op- en afrit autosnelweg en Albertkanaal. Op het
gelijkvloers: een magazijn van ca. 300m², 1ste verd: app.
van 71m² met 2 doorlopende kamers. 2de verd: app. van
58m² met woonkamer naast slaapkamer, en klein terras.
EPC 539 kWh/m2 - UC2261714
EPC 680 kWh/m2 - UC2261932
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 345.000

MERKSEM
Verzorgd 2 slaapkamer appartement van 99m² met terras
in groene woonstraat. Inkomhal met toilet, woonkamer
37m² aan open keuken met bar-tablet, terras, ruime
berging/wasplaats, badk., 2 slpk. waarvan één met
balkon.
EPC 116 kWh/m2 - UC2294600
Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 225.000

Sint-Job – Nieuw wegdek voor
brug sas 4
• herstoffering
• maatwerk

NIEUWE
WEBSITE

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Goed nieuws voor de inwoners van Sint-Job. Die hebben sinds eind augustus een
gloednieuw wegdek op brug sas 4 en de aanrijstrook in de Handelslei. De werken waren
sneller klaar dan gepland.

Zetelbedrijf

Sinds vrijdag 21 augustus moet je niet meer omrijden via de Sluisvijfbaan om van de
Handelslei in de Brugstraat te geraken. Dat zorgde geregeld voor verwarring. Heel
wat mensen reden de straat in en moesten rechtsomkeer maken aan een gesloten
• gordijnen
brug. “Er is snel en efficiënt gewerkt”, stelt schepen van Openbare Werken Daan
• stores
De Veuster (CD&V) tevreden vast, al is die niet te spreken over de communicatie
• binnenzonwering
van de Vlaamse Waterweg naar de buurt. “De Vlaamse Waterweg heeft het jammer
genoeg nagelaten om een bewonersbrief te verspreiden. Hierdoor waren mensen niet
“Voor uw comfort en gezondheid kan u
voldoende geïnformeerd. De signalisatie was ook niet altijd optimaal. De gemeente
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
heeft de informatie over de werken wel verspreid via haar kanalen, maar de bewoners
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be
zijn niet rechtstreeks verwittigd”, reageert die nogal boos. “Naast een nieuwe
slijtlaag op de brug zelf, heeft een brede aanrijstrook naar de brug toe een nieuwe
asfaltlaag gekregen. Daarvoor heeft de gemeente de klinkers verwijderd. Voor deze
Nieuwbouw/renovatie
Nieuwbouw/renovatie
http://www.emas.be
werken waren de Handelslei en de Frans De Meyerstraat een tijdlang afgesloten. Dat
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appartementen van de omwonenden, ook al is er door de vrachtwagensluis minder
vrachtverkeer toegelaten.”

Gevraagd te Schilde, werkvrouw
4u p.w. met dienstencheques
tel
0478.84.93.66
J1
Gezocht: tuinman met ervaring te
Schilde, 4u p.w., dagen overeen
te komen tel 0478.84.93.66 J2
Te koop: fiets Borepees , fietsenrek
voor auto, ligstoel en nog veel
meer tel 0474.37.30.40
J3

16:02

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

Zowel recreatief als competitief sporten !!!
Vanaf 6 jaar tot …..jaar
De trainingen worden gegeven door gediplomeerde
leraars .
Oefendagen : Dinsdag van 18u30 tot 21u30
Woensdag van 14u30 tot 15u30
Vrijdag van 18u30 tot 22u00
Zondag van 11u00 tot 12u00
KLEUTERJUDO van 3 tot 5 jaar van 13u30 tot 14u00
Kom gerust eens kijken tijdens onze trainingen in de gemeentelijke sporthal “
Vordenstein “ Vordensteinstraat 76-78 2900 Schoten . Steeds 4 kennismakingslessen mogelijk volledig gratis en toch verzekerd !!!
Of neem telefonisch contact met ons secretariaat op het nummer : 03/658.25.10.

WIJ VERWACHTEN U !!!

Dikke proficiat voor 65 jaar
huwelijksgeluk, Marcel en Maria!

zegt zoon Marc Michels. “Omwille
van de Covid-19-crisis zit een
feestje er momenteel niet in, maar
we hopen om dat binnenkort goed
te maken. In afwachting daarvan
willen wij, de kinderen, kleinkinderen
en
achterkleinkinderen,
de
jubilarissen graag verrassen met
dit artikel en foto van hun 60ste
huwelijksverjaardag in ‘Bode van
Schoten’. En hierbij wensen wij ze
allebei een dikke proficiat en nen
dikke merci voor alles!!”
Bent u zelf of kent u
huwelijksjubilarissen? Laat het ons
dan vooral snel weten en wij maken
er graag een fijn stukje van! Mail
naar: info@bodevanschoten.be

Marcel Franciscus Michels (°25
september 1932) en Maria Van
Hullebusch (°07 mei 1932) huwden
op 10 september 1955, dus precies
65 jaar geleden.
Zijn volledige beroepsloopbaan lang
werkte Marcel voor houtzagerij
Ligna in Schoten terwijl Maria voor
het huishouden en de kinderen
zorgde. Die kinderen zijn: Staf (°1957),
Christiane (°1962) en Marc (°1964). Op

hun beurt schonken zij Marcel en
Maria de kleinkinderen: Luk, Ben,
Kelly, Michael, Sara en Daphne. En
met Imke en Arno zijn er ook reeds
twee achterkleinkinderen.
Nen dikke merci
“Onze ouders verblijven reeds meer
dan een jaar in zorgcentrum SintLodewijk in ’s-Gravenwezel waar zij
van hun welverdiende rust genieten”,

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 290 euro, chalet nabij
Laroche, 6p. wkn 110 euro,
mw 110 euro, week 180 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z46
Te huur: Nieuwpoortbad studio,
alle comfort, groot zonnig
terras en garage 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348
Z100

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

T. 0474 71 53 97

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

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

Schotense mantelzorger dingt mee
naar kroontje Miss België
Het witte uniform van verzorgende in woon-zorgcentrum SintBartholomeus staat Shana Lambreghts (20) even beeldig als het fuchsia
kleedje dat ze na haar werkuren draagt als kandidate voor Miss Antwerpen.
Als je het ons vraagt maakt de ranke verschijning uit de Marsstraat echt
kans om Schoten 25 jaar na Véronique De Kock te verblijden met een
nieuw Miss België-kroontje.

Stijn Bevers BVBA

Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

www.stijnbevers.be

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.
N.B.

Stemmen op Shana kan door MA19 te sms’en naar 6665. Iedere sms kost 1
euro. Shana steunen kan ook met een stem via de website van Miss België.
app.missbelgium.be/vote/Provinciaal2021/MA19

WIJ ZIJN
OPNIEUW
IN VEILIGHEID!
OUD
GOUD
IS OPEN
GELD
WAARD !

=
AANKOOP VAN OUD GOUD,
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 94

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

Fietspaden tussen dorpscentra pas eind september klaar
Overwinteren in Spanje nabij
Murcia, 800m van zee, alles
aanwezig vanaf 200 euro/week,
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int
inbegrepen) tel 0479.45.49.42 of
mail roxane.peeters@telenet.be
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18 (particulier)
Z6

De oorspronkelijke deadline van de
start van het nieuwe schooljaar werd
net niet gehaald, maar eind september
zouden de lange nieuwe fietspaden
tussen de twee deelgemeenten
Schilde en ’s-Gravenwezel volledig
klaar moeten zijn.
Schepen Peter Mendonck (N-VA)
was trots toen hij in november
2018 de werken kon opstarten om
de 3 km lange verbindingsweg
tussen de dorpskern van Schilde en
deelgemeente ’s-Gravenwezel uit te
rusten met veilige fietspaden. Dertig
jaar lang hadden zijn voorgangers de
tanden stukgebeten op dit dossier,
maar eindelijk werd er dan toch
gegraven langs de Brasschaatsebaan
en Gillès de Pélichylei.
“De aannemer is bezig met het
aanleggen van de laatste opritten
in het stuk op grondgebied
’s-Gravenwezel”, aldus Mendonck na
een laatste werfbezoek. “Eigenlijk
zijn alle betonnen fietspaden
klaar, al moeten sommige stukken
nog uitharden. Dat duurt telkens

drie weken. Asfalt zou sneller
gebruiksklaar geweest zijn, maar is
minder duurzaam.”
Daarnaast moeten nog enkele
kruispunten afgewerkt worden. Dit
gebeurt samen met de afwerking van
de ventweg ter hoogte van restaurant
‘Honderd Jaar Wah. Dat stuk wordt
geasfalteerd en gebeurt in één
beweging met de afwerking van de
andere kruispunten die nog moeten
geasfalteerd worden. “Dit is voorzien
voor midden september”, aldus

Mendonck. “Zo kunnen we de nieuwe
infrastructuur volledig vrijgeven op
26 september en kan er volop gebruik
gemaakt worden van deze investering
van ruim 3 miljoen euro.”
Dat de fietspaden hier wit en elders
rood gekleurd zijn, heeft te maken
met veiligheid. “De paden in de buurt
van kruispunten en dicht tegen de
rijweg werden rood gekleurd om
meer de aandacht te trekken van de
automobilisten”, verklaart Mendonck
de bonte inkleuring.

Hulp
bij
LATIJN,
FRANS,
NEDERL. : lic met jaren
ervaring : 0485 39 61 58 Z162
Te koop: Ebike Koga E-Nova
Ladymaat
50,250W/25km
t e l . 0 4 8 5 . 8 5 . 9 8 . 5 4
-0498.46.57.60
Z163
Te huur: garagebox Deuzeldlaan
14 Schoten, tel 03.646.57.85
of
0479.12.16.19
Z163
Te koop: Collectors Item, Radio
op lampen uit de jaren ’50, funct.
nog goed, merk Blauwpukt, Type
Granada gsm 0485.51.89.61 J13

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

Brecht – Rechtzetting: artikel over
begrotingsoverschot politiezone
In de vorige uitgave van De Bode sloop een fout in het artikel over het
ANPR-cameranetwerk in de politiezone Voorkempen en de gevolgen
daarvan voor de begroting. Het begrotingsoverschot in 2019 van de zone
bedraagt 5,37%. Vooral niet gebruikte personeelskredieten zijn daar de
oorzaak van. Ook onduidelijkheid over de ijkingen van het ANPR-netwerk
bij integratie in het federale cameranetwerk, spelen mee maar zijn niet de
hoofdoorzaak
De vermelde bedragen verderop in het artikel, gaan over de ijkingen van
verschillende toestellen die de politie gebruikt, waaronder ANPR-camera’s.
De jaarlijkse investering, waarmee de ANPR-camera’s worden aangekocht
en/of vervangen, werd opgenomen in het ANPR-reservefonds en zorgde
dus niet voor dit begrotingsoverschot zoals onterecht vermeld.

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

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77

Te koop: antieke salontafel,
uittrekbaar, norm 1.40mx0.70m –
uitrekb tot 1.70m, l beschad. 100
euro vaste prijs 0471.90.88.97 J14
Te koop: lederen zadel, singel,
onderlegger, beugels en riemen
85 euro tel 0476.52.69.98 J15
Te
koop:
antieke
eetk,
dressoir 4 deuren + 4 laden,
2.40mx0.55mx0.95m,
tafel
2.10mx0.95m, 6 stoelen met
lederen zit en rug, d.bruin,
perfecte staat, spiegel voor
boven dressoir, antieke luster
p.o.t.k. tel 0471.90.88.97 J16
Te
koop:
100
tal
cd’s,
klassiek & modern, prijs 50
euro tel 0471.90.88.97
J17
Te koop: antieke Engelse tafel,
mahonie,
ovaal
bovenblad
uit één stuk, 2.55mtx1.05mt,
met klauwpoten, 185 euro
tel
0499.37.93.01
J18
Volg veilig
bijles in
start met
veel tips
Germaniste
veel ASO
graag. Tel

Duitse of Engelse
Corona-tijden. Of
Italiaans en krijg
voor je Italië-reis!
met pensioen en
ervaring helpt u
0477.552.761
J19

TAALCURSUSSEN
TAAL
Italiaans – Spaans - Frans –
Portugees- Engels Turks - Nederlands
en 10 andere talen
op alle niveaus!

Géén examens / niet-schoolse sfeer
praktijk centraal / 1 les/week
DAKHUUS  Bredabaan 696  BRASSCHAAT

03 633 1 696 volledig aanbod kijk op www.dakhuus.org

Gezinnen dakloos na barbecuebrand

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

NIEUWE TOONZAAL 300M²

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

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

“Gelukkig raakte alleen ikzelf lichtgewond, maar ik voel me schuldig tegenover
onze buren voor de hinder”, vertelt Gani Koxha. Twee weken nadat een ontplofte
gasbarbecue en de daaropvolgende brand zijn appartement en dat van zijn
broer Naim in Schoten vernielde, zijn de mannen nog danig onder de indruk.
Gani en zijn echtgenote Zulfia groeiden op in Kosovo, maar voelen zich echte
Belgen en Schotenaren. Ze wonen dan ook al veertien jaar in de rustige Graaf
Bel of mail in
voor
GRATIS prijsbestek.
Joseph de Pretstraat, vlakbij park Vordenstein
eeneen
appartement
dat ze
eerste korte tijd huurden en nadien kochten.
03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u
2

TE HUUR MAGAZIJN
Schoten - 150m - 785€ - alle nutsvoorzieningen

“Het was een enorme steekvlam”, NIEUW:
getuigt Gani over
de brand die
lamellendaken
en doeken
wegschuifbaar.
0475 52
94 44
zaterdagnamiddag 22 augustus ontstond. “De barbecue stond op ons terras
op de eerste verdieping van dit kleine appartementsgebouw. De stukken
glas en ijzer vlogen in het rond en een houten schuttingGezocht
achter de barbecue
voor versterking van ons team:
vatte meteen vuur. Ik heb de vlammen eerst zelf nog proberen te doven met
VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN
de brandblusser van mijn auto. Maar dat lukte1
nietPLAATSER
en de brand richtte grote
schade aan in de achteraan gelegen kamers. Van de slaapkamers van
onze
drie
EN TERRASOVERKAPPINGEN
kinderen Jonida (13), Jon (11) en Ryan (5) schiet haast niks meer over. Ons hele
appartement is zwartgeblakerd en onbewoonbaar verklaard.”
De flat van Gani, Zulfia en hun kinderen werd net als die buurman-broer Naim en
zijn echtgenote tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De muren zijn zwartgeblakerd,
de hele inboedel is onbruikbaar en ook de rook die nog binnen hangt maakt
leven op deze plek onmogelijk. “Overnachten kunnen we voorlopig bij familie
in de buurt. Intussen zoeken we een tijdelijk woonst. Binnen enkele maanden
en een grote schoonmaak hopen we naar deze vertrouwde plek te kunnen
terugkeren”, aldus een aangeslagen Gani.
Hij en zijn gezin krijgen veel steunbetuigingen en hulp aangeboden van nabije
buren. “Ongelofelijk wat voor warme reacties we krijgen, terwijl ik me vooral
schuldig voel voor alle commotie en hinder die we veroorzaakt hebben.
Sommigen boden spullen en slaapgelegenheid aan”, aldus het dankbare
slachtoffer.
“Elkaar in nood helpen is toch normaal”, vindt naaste buurman Vince Van
Walleghem. “Wij waren niet thuis toen de brand ontstond en sliepen ook de
voorbije nacht nog elders. De schade bij ons bleef beperkt tot wat spullen op het
terras. Ik ben niet boos op hen. We proberen Gani en zijn gezin mee door deze
moeilijke periode te helpen.”

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

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

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

Gemeentegrens niet langer snelheidsgrens in Schijnparklaan
De tijd dat je in de lange, brede Schijnparklaan in Schoten flink kon optrekken tot
net over de gemeentegrens en de eerste echte verkeersdrempel op grondgebied
Wijnegem, behoort weldra tot het verleden.
De lange straat tussen Lindenlei en Broekstraat groeide ondanks z’n residentiële
ligging uit tot racebaan voor sluipverkeer. De wel degelijk aanwezige
verkeersplateaus met miniem hoogteverschil waren niet van aard om de voet van
het gaspedaal te halen bij veel weggebruikers.
De lage hindernissen worden er nu vervangen door vijf veel steilere plateaus die
hun functie van snelheidsremmer beter zullen uitvoeren, zo is de verwachting.
De gemeente investeert 90.000 euro in de aanpassing van de Schijnparklaan. De
aanpassing komt er na aanhoudende klachten van bewoners.
De werken zijn al een poos bezig en het zal nog tot 18 september duren met
bijhorende omleidingen. “We werken bewust in drie fasen om de bereikbaarheid
van de woningen te garanderen. Het duurt ook zo lang omdat de betonnen
fundering moet uitharden alvorens er auto’s over kunnen en we naar de volgende
fase kunnen”, verklaart schepen van Mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA).

thuiszorg,
schoonmaken,
ik
heb
ervaring
tel
0465.97.95.19
Ela
Z107
Ik koop collecties Lp’s, 45t, cd,
dvd, boeken, strips, pick-ups,
beste prijs tel 0475.37.64.96
(particulier)
Z007
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18 (particulier) Z8
Ik zoek werk als bejaardenzorg,

Te
gsm

koop:
scootmobiels
0495.53.26.89
Z128

Te koop voor afbraak of
wisselstukken of export of
wederopbouw: Citroen Jumper
L3H2 ,185.000km euro 4
,bouwjaar 2006, interieur goede
staat ,voor 1000 euro meenemen
tel
0475.47.63.50
J21

Gevraagd: student/scholier als
hulpjongen bij distributiewerk.
jobke aangepast aan het
schoolse leven. regio Deurne Merksem - Schoten - Wijnegem.
info: tel of sms 0471.18.77.17 J22

tegen
prijs
zoekertje
euro), tel 0472.70.95.82

(4
J23

Te
huur:
gemeub.
mod.
studio’s,
naast
Palfijnz
Merksem, gr en kl, 610 euro/
mnd en 630 euro/mnd, water
inbegr tel 0495.21.40.41 J22

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

Paardentijdschriften
Equitime
, 37 jaargangen , afhalen

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

Te huur: studio te Nieuwpoort
met slaapk, zeezicht en garage,
meer info tel 0477.26.13.53 Z182

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte
referenties
,
tel
0496.63.79.78
of
0496.08.41.68
Z185

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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

‘Strenge’ Schotense
mondmaskerplicht heeft
voor- en tegenstanders
90% van de gebruikers van de Paalstraat houdt zich aan de
mondmaskerplicht die Schoten als één van de weinige gemeenten behield,
ondanks de provinciale versoepeling. Dat blijkt uit een steekproef. Ook de
meeste handelaars lijken er wel schik in te hebben, maar dat de Paalstraat
alweer een maand langer autovrij blijft, ligt sommigen zwaarder op de
maag.

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

De Paalstraat maandagmiddag, een dag voor de schoolstart. Het is drukker
dan anders op de eerste dag van de week. Haast alle mensen die we passeren,
waaronder veel mama’s die met hun kinderen op zoek zijn naar schoolgerei en
deftige kleren om voor de nieuwe juf te verschijnen, hebben hun masker netjes
op. De paar ‘overtreders’ die we opmerken, verplaatsen zich met de fiets door
de winkelstraat of zijn schijnbaar aan het werk in één van de panden.
De aankondiging dat het mondmasker verplicht blijft in de centrumzone, toch
van 7 tot 19 uur en behalve op zondag, ontlokt op sociale media heel wat kritiek.
“Ze mogen de mensen best wat meer hun inschattingsvermogen vertrouwen
want anders verdwijnt het draagvlak voor het mondmasker volledig”, aldus
Sandra Voets. “Zijn jullie gek geworden?” of ‘Jullie jagen de klanten weg”,
klonken andere Schotenaren minder diplomatisch. “Op de jaagpaden is het vaak
veel drukker”, wijst iemand op de onlogica van de locaties waar de verplichting
geldt.
Bij onze steekproef blijken de meeste bezoekers en handelaars de
‘aangescherpte’ mondmaskerplicht in Schoten dus te volgen en zelfs toe te
juichen. “Als je dit aan het gezond verstand van de mensen overlaat, loopt het
mis”, vermoedt Robert Janssens uit de Rodeborgstraat. Ook ‘toerist’ Rudy Van
den Berghe uit ’s-Gravenwezel, vindt het mondmasker niet hinderlijk, maar
eerder een goede gewoonte. “Ik draag het altijd van zo gauw ik het huis verlaat”,
zegt de fietser.
Bij de handelaars is het niet meteen een issue. “Al is het misschien een tikje
overdreven om het ook buiten op straat op te leggen”, vindt Stef Van de Poel
van slagerij Willekens. Carmelo Arcidiacono juicht de lokale verplichting en
duidelijkheid wel toe. “Ik droeg het masker zelf in mijn winkel van bij het begin
van de coronacrisis, lang voor het verplicht werd”, aldus de schoenenverkoper.

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

Volg veilig
bijles in
start met
veel tips
Germaniste
veel ASO
graag. Tel

Duitse of Engelse
Corona-tijden. Of
Italiaans en krijg
voor je Italië-reis!
met pensioen en
ervaring helpt u
0477.552.761
J19

Te huur: app. grens Merksem
– Schoten, dicht bij de
bus, tram en koopcentrum,
Winkelstap,
onmiddellijk
beschikb. voor 1 alleenstaande,
1 slpk, te koop: schilderijen
van Bonneval en Jeanette
West tel 0497.87.59.12
J20
Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis/online door leerkracht
Wis-Wet 0472.36.71.77
Z174

0477/78 57 64

Dan blijkt die andere en onlangs al voor de twee keer verlengde coronamaatregel
om auto’s te weren uit de Paalstraat, sommige winkeliers zwaarder op
de maag te liggen. De vrees voor sluipende besluitvorming zit erin bij de
middenstandsvereniging.
“Want de door de politie en gemeente aangehaalde argumenten om onze
winkelstraat af te sluiten zullen eind september nog altijd ingeroepen kunnen
worden. We vragen dringend een ernstige evaluatie met inbreng van de
handelaars anders dreigen er rampen
in ondernemend Schoten”, aldus
voorzitter Ren Hesters.
Carmelo Arcidiacono komt met een
compromis voor de dag: de Paalstraat
opnieuw open voor auto’s, maar
alleen de parkeerhaven halverwege
behouden om je wagen achter te
laten. De andere parkeerplaatsen
langs de rijweg kan je opofferen. Zo
kunnen alle passanten voldoende
afstand houden.”

Nieuwe park-and-ride De Schakel
is klaar voor gebruik

Bij de start van het nieuwe schooljaar kon GBS De Schakel een nieuwe
schoolparking in gebruik nemen. Deze is gelegen op het voormalige kerkhof.
Ook de toegangsweg is veiliger gemaakt. Fietsers en voetgangers kunnen
voortaan apart naar de basis- en kleuterschool. Er is ook voorzien in een
veilige oversteek naar kinderopvang Stekelbees in de nabijgelegen pastorie.
“De werken liepen een beetje vertraging op omdat de aannemer grote
hoeveelheden beton vond in de ondergrond en moest verwijderen. Toch
is alles nog net voor de start van het nieuwe schooljaar klaar geraakt. De
technische dienst zorgt nog voor bijkomende aanplantingen. De parking
wordt nog één dag afgesloten om nieuwe ledverlichting te plaatsen. Hiervan
werd de school op de hoogte gebracht”, licht schepen van Openbare Werken
Daan De Veuster (CD&V) toe.
Te koop gevraagd: 2de H.
aanhangwagen, mag werk aan zijn,
geen geremde, tel 0492.263.118
Te huur: op 15 km van de stranden
van de Adriatische kust en 50km
van het Sibillini gebergte vindt
u in Petritoli (Italië, Le MarcheFermo) tussen de olijfbomen
onze rustige B&B Casa Cormar
met achthoekig zwembad, er
zijn nog vrije periodes voor
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
Te
koop:
nestje
Engelse
Bulldogs
te
bevragen
op
014.71.50.96
Bij
Anita,
Zoerleberg 42, 2260 Westerlo

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

Zoek naam + adres van klassevolle 37j vrouw, 1,72m, slank,
halflang donker haar, zaalverantwoordelijke restaurant
(welk?), heeft 8j witte maltezer Ciske, haar 18j dochter
Romy doet vrijwilligerswerk in wzc. Contact verbroken door
lockdown, wil haar brief sturen en uitnodigen voor etentje.
herman.verbeke61@gmail.com - 0479/777934. Thx

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

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

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

Tel. 0495 52 95 27

Snoeien van
hagen en bomen
vellen van bomen
uitfrezen wortels
hoogtewerker,
hakselaar
0470 03 75 16

EN ANDERE PLAATSEN

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

VERANDADAGEN BĲ BRUYNSEELS-VOCHTEN *
Zegt u dat iets, volgend seizoen genieten van uw veranda of van de uitbreiding van uw living?
Kom dan met uw dromen en plannen naar de VERANDADAGEN van Bruynseels-Vochten op
12 & 13 september. Het team van Bruvo zorgt ervoor dat u de lente kan verwelkomen in uw
nieuw smaakvol ingericht plekje thuis. Heerlijk toch om daarvoor alvast nieuwe meubels en
decoratie uit te zoeken?

De veranda’s en woonkameruitbreidingen worden door Bruvo uitgevoerd van A tot Z. “Dat
is van het prille ontwerp tot en met de volledige afwerking, inclusief eventuele aanpassingen
zoals funderingswerken, ruwbouwwerken, centrale verwarming, airco, elektriciteitswerken,
eventuele doorbraak van de woonkamer naar de nieuwe tuinkamer,… We garanderen met
andere woorden een sleutel op de deur-afwerking”, legt David Vochten uit.
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaat een ervaren team van experten en technici
aan de slag voor uw project en wordt het eerst in detail in 3D uitgewerkt. Bruvo staat u indien
nodig ook bij voor het aanvragen van de bouwvergunning. Doorheen de realisatie van uw
project heeft u één aanspreekpunt, een persoonlijk begeleider, die uw project nauwgezet
opvolgt, bijgestaan door een team van ingenieurs, architecten en tekenaars.

Topkwaliteit

Topkwaliteit aan de beste prijs, dat is het stokpaardje van Bruvo. Voor de aluminium
proﬁelen opteert Bruvo voor Reynaers aluminium en voor de kunstproﬁelen gaat
het bedrijf in zee met Veka. De beglazingen zijn van kwaliteitsmerk Sprimo en de
verluchtingssystemen van Renson. Duurzaamheid en energiezuinigheid, maar ook stijl,
esthetiek, comfort en functionaliteit, dat zijn de kernwaarden van Bruynseels-Vochten.

Ook renovatie van ramen en deuren

Bruynseels-Vochten is niet alleen specialist in veranda’s, maar ook in het plaatsen van
ramen en deuren en in renovatie daarvan.

za. 12 & 13 sept. van 10 tot 17 uur

* veranda’s enkel te bekijken in Kalmthout

Bruynseels-Vochten werd opgericht in 1983 in een garage. Vandaag
heeft Bruvo een vestiging in Kalmthout, met een eigen productie-unit
voor de aluminium ramen en deuren, op een oppervlakte van 13.000 m²,
en een tweede toonzaal in Ekeren. Sinds 2010 produceert Bruvo zijn
PVC ramen in eigen fabriek in Slovakije.
Het familiebedrijf stelt meer dan
220 mensen te werk en
produceert wekelijks zo’n
800 ramen en deuren.

HOOFDZETEL • Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout | Alle dagen open van 10u-17u
Laatste zondag v/d maand van 14u-17u
NIEUWE SHOWROOM • Leugenberg 68 a • 2180 Ekeren
Alle dagen open van 10u-17u • do. laatavond opening tot 20u • Zondag gesloten • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Handbal ook mooie sport
voor meisjes
Handbalclub Schoten, de snelst groeiende sportclub in de wijde regio, richtte nog
tijdens de grote vakantie een meerdaagse in voor meisjes. Want deze balsport mag
dan een wat ruw imago hebben, ze is uitermate geschikt voor meisjes. Zowel in de
sporthal Vordensteyn als in de Schotense parken en rond zwembad Sportoase werd
er flink gesmeten. Heel wat van die meiden zien we wellicht straks ieder weekend
scoren in het blauw voor Schoten HC.
“We blijven kansen geven en ondanks corona - en uiteraard in overeenstemming met
de geldende regels - blijven we enthousiast en positief met de nodige creativiteit
verder werken aan ons verhaal”, aldus voorzitter Tom Lovink.

van garage tot tuinhuis, voor
gratis offerte bellen naar
0474.325.213 (particulier) Z159
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties,
tuinwerk,
prijs
14 euro/u, ik spreek Fr. tel
0485.174.294 (particulier) Z158
Opruiming
van
inboedels
met gratis taxatie en extra
service voor uw waardevolle
spullen, van kelder tot zolder,

ALGEMENE
DAKWERKEN

Te huur: Calpe, prachtig app.,
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig
terras, zeezicht, TV Vl , Wifi,
zandstrand,
alle
comfort,
foto’s 03.326.13.87
Z160
Testing of therapie nodig voor
uw kind: schrijfproblemen, fijne
motoriek, DCD, ADHD, ASS?
http://www.elergo.be of 0474
813 083
(particulier)
Z161

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

UITGESTELD COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

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

OOK
KLEINE
OPLAGES

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

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

IPE

10
ME

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

Bestuur geeft meer ruimte aan zwakke weggebruikers
De Processieweg in SintAntonius wordt opnieuw een
schoolstraat. In juni was
dat al eens kort gebeurd.
Toen omwille van corona,
vandaag omwille van de
verkeersveiligheid.
Nog
meer goed nieuws voor de
fietsers in Sint-Antonius:
het centrum kreeg er
verschillende fietsenrekken
bij.
De Processieweg in Zoersel is
sinds 1 september opnieuw
omgevormd
tot
een
schoolstraat. Dit besliste het bestuur
naar aanleiding van de vele positieve
reacties in juni. Toen werd er van
de straat tijdelijk een schoolstraat
gemaakt om tegemoet te komen
aan de regelgeving omtrent hygiëne
en veiligheid bij de heropstart van de
scholen. De Processieweg ligt immers
vlakbij de Antoniusschool en verbindt
de hoofdingang op de Handelslei en
de achteringang in de Achterstraat.
De straat was tijdens het begin en
het einde van de schooltijd niet
toegankelijk voor doorgaand verkeer.
Op die manier konden voetgangers en

een
proefperiode
van zes maanden in.
Daarna bekijken we
of we de maatregel
definitief
kunnen
invoeren.”

fietsers veilige de beide toegangen
bereiken.
In een enquête die de school
organiseerde, sprak 97 procent van
de ouders zich positief uit over de
maatregel. “Omwille van de vele
positieve reacties en omdat een
schoolstraat duidelijk voor een
verhoging van de verkeersveiligheid
voor voetgangers en fietsers zorgt,
heeft het schepencollege beslist om
de Processieweg vanaf 1 september
weer om te vormen tot schoolstraat”,
zegt schepen van mobiliteit Marc De
Cordt (Groen). “We lassen wel eerst

Fietsenrekken
Sinds kort zijn er in
de dorpskern van
Sint-Antonius
ook
enkele fietshavens
bijgekomen.
Het
gemeentebestuur wil
zo het fietsgebruik
stimuleren. Sinds 1 september staan
er op acht locaties op de Handelslei
en Kapellei fietsenrekken op de
parkeerstrook, geschikt voor vier
fietsen en vooral bedoeld voor het
kortparkeren. “Door de plaatsing van
de extra fietsparkings, verbeteren we
de voorzieningen voor het cliënteel
dat op een duurzame manier gaat
winkelen, een belangrijk streefdoel
in ons ambitieuze klimaatplan”,
zegt schepen de Cordt. “De locaties
werden dan ook in samenspraak met
de lokale middenstandsvereniging en
de lokale Fietsersbond bepaald.”

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
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

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & Cm
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

ALLE DAKWERKEN

HERFST
EDITIE

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

Kort nieuws uit Wijnegem
MILITAIREN BLAZEN AFTOCHT IN WZC MOLENHEIDE

22 SEPTEMBER

Zopas verhuisden de laatste bewoners van woon-zorgcentrum Molenheide in
Wijnegem, die de nog op de quarantaineafdeling verbleven, opnieuw naar hun
vertrouwde kamer. De militairen, die het vast personeel kwamen helpen, konden
eerder dan voorzien opnieuw naar hun kazernes vertrekken. De toestand is eindelijk
weer normaal aan de Turnhoutsebaan na enkele woelige weken.

Sedeyn Ritchie@

15 SEPTEMBER

ELS SOMMEN AAN HET ROER VAN DON BOSCO-SCHOOL

De 130 leerlingen van de Don Bosco-school in Wijnegem, onder wie van oudsher
nogal wat kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en andere trekkende
beroepsgroepen, hebben met Els Sommen een nieuwe kapitein aan het roer. De
voormalige leerkracht van basisschool Drakenhof in Deurne volgt Lutgarde Meyen
op als directeur. Meyen groeide door tot coördinator van de scholengemeenschap
Vrij Basisonderwijs Voorkempen.

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER
Nieuw of reparatie

0477/78 57 64

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

“Het onthaal door leerlingen en leerkrachten was alvast erg warm. We gaan samen
mooie dingen doen”, aldus de oud-inwoner van Wijnegem, die tegenwoordig in
’s-Gravenwezel woont. Ze deed de jongste jaren heel wat ervaring op in het coachen
van leerkrachten als pedagogisch begeleider in het katholiek onderwijs, maar wil nu
opnieuw zelf in de schoolpraktijk staan.

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

LESBISCH KOPPEL
zoekt man
voor geregeld contact
sms INGE naar 7722
(2 euro verz/sms)

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

PRIVATE-GIRLS

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Alle arrestanten uit regio voortaan
achter slot en grendel
in De Maalderij

www.candlelightbar.be

De politiezones Schoten, Grens, Brasschaat en Voorkempen hebben een
samenwerkingsakkoord gesloten inzake de nachtelijke opsluiting van arrestanten in
het cellencomplex van Lokale Politie Voorkempen in Brecht.

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

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

Sinds 1 september worden alle arrestanten van deze zones ’ s nachts overgebracht
naar het cellencomplex van Lokale Politie Voorkempen aan de Vaartdijk in Brecht. Op
deze manier is het niet langer noodzakelijk dat inspecteurs de wacht houden bij een
arrestant op het Schotense commissariaat. Er komt meer capaciteit vrij waardoor er
ook tijdens de nachtelijke uren meer blauw op straat zal zijn op het grondgebied van
de gemeente Schoten.
“Samenwerking is van kapitaal belang voor de optimalisering van de werking van de
Schotense politie en hun streven naar de garantie van veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente”, aldus korpschef Jack Vissers.

Te huur: gr. app. (160m2) in centr. Brasschaat, Bredabaan, 3 slpk,
aan oud gemeentehuis, grote liv
en hal op parket, 3 slpk, geinst.
Kkn met toest., gr. terr achteraan,
lift, rolluiken, geluidsw glas, garage, geen huisdieren, info en
bezicht. tel 03.633.16.59 Z168

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

Eerder had Voorkempen al een gelijkaardig akkoord met politiezones Noord en
Noorderkempen. “We bundelen dus onze krachten omdat we geloven dat dit alleen
maar bevorderlijk is voor iedereen, zowel de arrestanten als de politiezones”, aldus
Geert Smet, korpschef in Voorkempen. Of dit een nieuwe stap is naar een fusie en
vergroting van de politiezones in de Antwerpse rand, wilde geen van de korpschefs
bevestigen.

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

UIT DE HAND TE KOOP

Wat te doen in
Schilde – ’s-Gravenwezel *
VERENIGINGENDAG
De Gemeente organiseert opnieuw een verenigingen dag en dat in combinatie met
een reeks andere activiteiten: de viering van de 125ste verjaardag van de harmonie
Takjes Worden Boomen, het inhuldigen van het nieuwe fietspad naar ’s-Gravenwezel
en het verwelkomen van nieuwe inwoners in Schilde. Op 12 september om 14.45u aan
het Gemeentehuis van Schilde, Brasschaatsebaan 30 in Schilde. Een organisatie van
Davidsfonds Schilde. Meer info op achiel.ossaer@skynet.be of 03/383 39 03.
DE BRASSCHAATSEBAAN / GILLÉS DE PELICHYLEI IN DE KIJKER
Zondag 13 september om 10u zet men de Brasschaatsebaan / Gillès de Pélichylei
in de kijker per fiets. Het nieuwe fietspad zal dan (bijna) klaar zijn en dat gaan we
historisch openen, bekijken, afrijden en het belang van deze jonge baan uit de
doeken doen. Vanaf 10 uur tot 17 uur zal er ieder half uur een gids per fiets vertrekken
en aan het Heemhuis van De Drie Rozen en op de parking van het Gemeentehuis. Een
organisatie van Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41 in ’s Gravenwezel. Meer info
op cultuur@schilde.be.

Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

HERFSTWANDELING - HARINGTOCHT
De jaarlijkse, traditionele septembertocht van Wandelclub de Bosgeuzen staat
weerom in de steigers. Want…..ook nu heeft men voor wandelaars heel wat wandelfraais in petto. Om te beginnen dus een keuze uit 4 afstanden. Meer bepaald 6, 11, 16
en 22 km. Vertrek: Op 13 september vanaf 9u aan De Smidse, Sint Jobsteenweg 44 in
’s-Gravenwezel. Meer info op 03 6851811.

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

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

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

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.
M.G.

SLEUTELEN AAN JE FIETS
Bandje plakken, lampje steken, remmen afstellen. Een fiets vraagt best wat
onderhoud. Leer het zelf en leer iets over fietsmechaniek. Wil je het graag zelf leren
doen? Of wil je meer weten over fietsmechaniek? Dan is deze praktische cursus een
goede keuze. Alle fietsonderdelen komen aan bod op 16 september om 14u in Den
Bieshof, Kerkplein in Schilde. Organisatie: Gemeente Schilde.
ONTSPANNING: SINGALONG “THE ROLLING STONES”
Ze worden aanzien als de grootste rockband van de wereld, ook al zeggen ze zelf:
“It’s only rock&roll, but I like it”. In de laatste vijftig jaar hebben ze vele straffe songs
gemaakt, die we samen gaan kwelen onder leiding van onze plaatselijke ‘Mick’. Met
de tong uit de bek, yeah! Op 17 september om 14.30u in de Kleine Zaal van WERF44,
Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

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

WANDELING
Wandeling van 10 km. In ‘De Schuur’ aan de Kantonbaan in Oelegem is er een
drankstop. Vertrek: op 17 september om 13u aan Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde.
Organisatie: Femma Schilde. Meer info op 0486/ 23 37 42.

Dame zoekt gezelschap met
verzorgde heer, leeftijd 70-75J
, voor gezellig wandelen, kaarten enz.. tel 03.284.42.73 Z166

VOORDRACHT RIK VAN CAUWELAERT
‘Valt België nog bijeen te houden?’. De nationale feestdag is al lang voorbij en
we hebben nog geen regering. Durven we het echt aan het voorgaande record
‘regeringsvorming’ te breken? En wie wil nog een nieuwe deadline vooropstellen?
De journalisten niet, de politicologen niet (meer), de politici zelf evenmin. Misschien
Rik Van Cauwelaert? Met 40 jaar journalistieke ervaring op de teller – o.m. in Knack
en De Tijd. Op 21 september om 14u in De Grote Zaal van Werf 44, Schoolstraat 44 in
Schilde. Meer info op neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03 658 24 38.

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
Goedkoop
verwijderen
coniferen,
laurier,
en
voeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

van
aftel
J10

Herstellen en restauratie van
beelden (o.a. gips) en kleine
decoratieve
voorwerpen, alsook reiniging, gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z169

VERTELAVOND - NIET ALLE WEGEN LEIDEN NAAR SCHILDE (DEEL 2)
Leon Lembrechts, de in 2013 overleden erevoorzitter, liet ons een prachtige collectie
foto’s en prentkaarten na. Jaarlijks gaf hij hiermee een voordracht over het oude
Schilde. Als eerbetoon zetten we deze traditie verder. Vorig jaar vertelden we u via
welke routes we vroeger naar onze buurgemeenten reisden. Op 21 september om
20u in Gemeenschapsschool Vennebos, Hoevedreef 9, Schilde. Meer info op www.
scilla.be.
•

*Activiteiten zijn afhankelijk en conform de Coronarichtlijnen.

Ambachtslaan
– 2960
Brecht
Ambachtslaan
2 –2 2960
Brecht

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

Wegensuitbreiding
uitbreidingzijn
zijnwij
wijop
opzoek
zoeknaar
naareen
een
Wegens

MEUBELUITVOERDERVOLTIJDS
VOLTIJDS
MEUBELUITVOERDER
Functie:
Functie:
Profiel:
Profiel:

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

Aanbod:
Aanbod:

Bezorgenenenmonteren
monterenvan
van
Bezorgen
meubelenbijbijonze
onzeklanten
klanten
meubelen
Klantgericht,gemotiveerd
gemotiveerdenen
Klantgericht,
flexibel
flexibel
RijbewijsCC
Rijbewijs
Opleidingininhoutbewerking
houtbewerkingisiszeker
zeker
Opleiding
eenpluspunt
pluspunt
een
Afwisseldendejob
job
Afwisseldende
Een4-daagse
4-daagsewerkweek
werkweek
Een
Eencorrecte
correcteverloning
verloning
Een

Wiljijjijdeel
deeluitmaken
uitmakenvan
vanons
onsteam?
team?Gelieve
GelieveUU
Wil
aantetemelden
meldennanatelefonische
telefonischeafspraak
afspraakop
ophet
het
aan
nummer03/313.00.90
03/313.00.90(vraag
(vraagnaar
naarEric).
Eric).OfOfmail
mail
nummer
naareric.deschepper@meubleta.be
eric.deschepper@meubleta.be
naar

GEZOCHT

VERKOOPSTER

N.CONSTRUCT

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

ALUMINIUM EN HOUTEN CONSTRUCTIES
Gevraagd

ZELFSTANDIGE PLAATSERS
ook

TEAMPLAATSERS welkom

BILJARTCAFE

Gezocht

DE DEKEN

MAN of VROUW

Merksem
zoekt

DIENSTER
n.construct@hotmail.com
0468 26 60 45

met ervaring

0494 91 10 83

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

Mobility Group Belgium
Wij zijn dringend op zoek naar een
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

Gevraagd

TECHNIEKER
Voltijds - dagshift - geen weekends
Contract van onbepaalde duur
Onmiddellijk indiensttreding
Je bedient de inpak en/of productiemachines, controleert en corrigeert
de parameters en mechanisch instellingen v/d machines. Je lost kleine
storingen zelf op en kan mee instaan voor het onderhoud en omstellen
van de machines.

VAN CROMBRUGGEN N.V. - Wommelgem
Reacties enkel via e-mail: info@vancrombruggen.be

Gratis
opruimen
van
inboedels
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) Z150
Ik zoek werk als bejaardenzorg,
thuiszorg,
schoonmaken,
ik
heb
ervaring
tel
0465.97.95.19
Ela
Z107
Te
gsm

koop:
scootmobiels
0495.53.26.89
Z128

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

O

Tuinwerken,
schilderen
tel
0485.54.55.94 (particulier) Z156
Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp,
dagen/uren
overeen
te
komen
gsm
0476.76.74.22 of mailen naar
alexje0711@live.be
Z157
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties,
tuinwerk,
prijs
14 euro/u, ik spreek Fr. tel
0485.174.294 (particulier) Z158

Z
EKERS in de BODE
hun rendement
rendement blijft verbazen.

Mawipex in Schoten is een verdeler van
Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM), vooral
aan de Belgische Hout- en bouwhandel.
Wij
zijn onderdeel
vanisdeeen
sterk
groeiende
Mawipex
in Schoten
verdeler
van
holding
Tectum Group.
Om onze
commerciële
Dakmaterialen
(hoofdzakelijk
EPDM),
vooral
binnendienst
te ondersteunen,
zijn wij op zoek
aan
Houtaan de
de Belgische
Belgische
Hout- en
en bouwhandel.
bouwhandel.
naar
een
parttime
bediende.
Wij
zijn
onderdeel
van
de
sterk
Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende
groeiende

holding
holding Tectum
Tectum Group.
Group. Om
Om onze
onze commerciële
commerciële
binnendienst
te
ondersteunen,
binnendienst te ondersteunen, zijn
zijn wij
wij op
op zoek
zoek
naar een parttime bediende.

Parttime
Bediende
naar een parttime bediende.
voor de binnendienst
Parttime
Parttime Bediende
Bediende
Takenpakket:
voor
de
binnendienst
Bestellingen
van onze
klanten ingeven in
voor
de
binnendienst
onze ERP systeem.

Takenpakket:
Opvolgen van de leveringen vanuit onze
Takenpakket:
Bestellingen van onze klanten ingeven in
magazijnen
in
Rilland
en Genk
(BE).
Bestellingen
van
onze (NL)
klanten
ingeven
in
onze
ERP systeem.
Telefonisch
contact
met
onze
klanten
m.b.t.
onze ERP van
systeem.
Opvolgen
de leveringen vanuit onze
leveringenvan
eninbestellingen.
magazijnen
Rilland
(NL) en
Genkonze
(BE).
Opvolgen
de
leveringen
vanuit
Opmaken
van
Telefonisch
onze
klanten
m.b.t.
magazijnen contact
in offertes.
Rillandmet
(NL)
en Genk
(BE).
Het
bijhouden
van data
ons CRM
systeem.
leveringen
en
bestellingen.
Telefonisch
contact
metinonze
klanten
m.b.t.
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Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?
Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante groei. We zijn één
van de drie belangrijkste servicecentra in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Wij herstellen oa AC-, DC- en HSmotoren, servomotoren, zijn een ATEX gecertificeerde onderneming en een Siemens gecertificeerde repairshop
for large drives.
Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief, preventief en correctief.
Van Loock Motoren staat voor: kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw. Dagelijks/
jaarlijks komen er steeds nieuwe klanten bij.
Om deze groei te bestendigen zijn wij voor onze vestiging in Schoten op zoek naar een:

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

Prijs “Van Loock Motoren”

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

Voor het beste GIP toepasbaar bij
“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken”
van het St. Jozef Instituut.

Opleiding en toekomstmogelijkheden

3de prijs: 1 bak bier DRAAIER : SCHOOLVERLATER
1X CONVENTIONEEL
2de prijs: 2 bakken bier

Je taken: ste
prijs:
vliegtickets
• Je voert1diverse
draai-,Waardebon
frees en laswerken
uit
• Je draait assen, gereedschappen
etc.
naar New York
• Je draait collectoren af, freest ze uit en schuint ze aan
• Je last assen op en last lagerdeksels gemaakt van staal of van gietijzer
• Je past ventilatoren aan, herstelt motorvoeten of herstelt klemmenkasten
• Je balanceert rotoren en andere producten

“ElektrotechrnSieckhoten”
is de toekomst voo

Profiel:
• Je kunt zowel in teamverband werken of zelfstandig werken
• Je bent enthousiast in de omgang, je weet van aanpakken
• Je werkt nauwkeurig en stipt: opmeten van werkstukken en nameten is voor jou vanzelfsprekend
• Je denkt vanuit het beoogde eindproduct, ook zonder tekening
• Je bent leergierig, je wilt graag nieuwe dingen bijleren
• Je hebt een opleiding mechanica (BSO of TSO).
Je wordt opgeleid, stap voor stap, door inzet en discipline kan je verder doorgroeien
Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in een nichemarkt.
Je kunt onmiddellijk in dienst treden. We bieden een aantrekkelijk loon/ een loon in overeenstemming met je
capaciteiten / je opleidingen toekomstmogelijkheden in een gezond groeibedrijf.
Interesse?
Spreekt deze job je aan?
Aarzel dan niet en neem contact op via e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com

SLUIZENSTRAAT 105 • 2900 SCHOTEN • BELGIE

LDBS Insurance is een middelgrote verzekeringsmakelaar opererend vanuit het groene Kapellen.
Als vooruitstrevende en groeiende onderneming bieden we alle mogelijke verzekeringsoplossingen aan, zowel voor ondernemingen als particulieren.
Door de mooie en bestendige groei van de afgelopen jaren, staan we ondertussen met een dynamisch team van 24 medewerkers paraat om elke klant van
een persoonlijke service te voorzien.
Naast onze bekende service staan innovatie, duurzame ontwikkeling en een gezonde work-life balance centraal.
We zijn momenteel op zoek naar :

TEAMLEADER CLAIMS
Wat ?
Haal jij energie uit het motiveren van een team en deel je graag je eigen kennis & ervaring met collega’s?
Ben je een geboren people manager die denkt in oplossingen en verbeteringen? Ben je graag de rots in de branding in een hecht en dynamisch team dat
staat voor kwaliteit en innovatie?
Dan is onderstaande job op jouw lijf geschreven!
Als Teamleader Claims stuur je dagdagelijks een groep aan van (momenteel) drie medewerkers, in alle schadedossiers.
Hiernaast ben je samen met je collega teamleaders verantwoordelijk voor een constante innovatie en evaluatie van de operationele werking van het kantoor.
Concreet takenpakket :
•
Je beheert zelf een deel van de schadedossiers en distribueert nieuwe zaken in functie van de werkvoorraad én capaciteit van je teamgenoten
•
Je zet mee de lijnen uit in je afdeling
•
Je waakt over de evolutie en het welzijn van je medewerkers en evalueert op geplande momenten
•
Samen met je collega teamleaders ontferm je je over de organisatie en rapporteer je naar onze gedelegeerd bestuurder
Wie ?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma Financiën- en Verzekeringswezen of in een aanverwante richting
Je hebt minstens 8 jaar ervaring, liefst gedeeltelijk in het aansturen van een team
Je hebt de nodige kennis van administratieve computertoepassingen waaronder Microsoft-Office; kennis van het beheerpakket Brio
is een pluspunt
Je hebt een commerciële ingesteldheid en je schrikt er niet voor terug om te onderhandelen waar nodig
Je werkt graag op een zelfstandige manier binnen een vlot en dynamisch team
Je bent flexibel ingesteld en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken
Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Antwerpen

Waarom ?
•
Als Teamleader Claims kan je rekenen op een mooie verloning die zeer ruim wordt aangevuld met extralegale voordelen
•
Een werkplek op een schitterende locatie, centraal gelegen en vlot bereikbaar
•
Een uitdagende job met veel afwisseling & verantwoordelijkheid
Wanneer ?
Neem contact op met onze gedelegeerd bestuurder via
peter.bolsens@ldbs.be en ontdek meer over jouw toekomst bij LDBS!

Wijnegem is een kleine, maar bruisende gemeente.
Het lokaal bestuur Wijnegem gaat samen met de inwoners
voor een warme samenleving met aandacht voor iedereen.
Om onze begraafplaats piekfijn te houden, zoeken we een:

Groenarbeider/grafmaker

Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband
(niveau D1-D3)

Functie:

Je bent verantwoordelijk voor de begraafplaats. Je staat
respectvol en ingetogen in voor de begravingen en de dienstverlening. Daarnaast sta je in voor het algemeen (groen)onderhoud op onze begraafplaats en je bent er het aanspreekpunt
voor bezoekers.

Profiel:

Werken op een begraafplaats schrikt je niet af. Je hebt
ervaring in groenonderhoud, je bent technisch aangelegd en
vindt veilig werken belangrijk. Je werkt zowel zelfstandig als in
team. Werken op zaterdag is geen probleem. Beschikken over
een rijbewijs B is een pluspunt.
Een diploma heb je niet nodig maar je moet wel voldoen aan
de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en
slagen voor de selectieproef.

Aanbod:
-

Een voltijds contract voor onbepaalde duur
Een maandelijks brutoloon volgens schaal D1-D3 van
minimum 1.929,61 euro en maximum 3.003,23 euro
(naargelang het aantal jaren relevante ervaring)
Maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer, een
tweede pensioenpijler
Wervingsreserve van 2 jaar
Indiensttreding zo snel mogelijk

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief per gewone post of per e-mail samen
met je curriculum vitae en een uittreksel strafregister, uiterlijk
op 5 oktober 2020 (datum poststempel geldt) aan het Lokaal
Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem of
personeelsdienst@wijnegem.be.
Voorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op
www.wijnegem.be of bekom je op eenvoudig verzoek via
tel. 03 288 21 10 of e-mail personeelsdienst@wijnegem.be.

Gevraagd

CHAUFFEURRijbewijs C
Uitlevering eigen goederen aan horeca groothandels
Regio Benelux

MAGAZIJNIER
met Rijbewijs C
Combinatie magazijnier/chauffeur
MAGAZIJNIER
Voltijds - dagshift - geen weekends
Contract van onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding

VAN CROMBRUGGEN N.V. - Wommelgem
Reacties enkel via e-mail: info@vancrombruggen.be

Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere
kunstwerken, tel 03.658.71.20
of
0474.59.02.62
Z002
Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kast, specialiteit
dressings, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z154

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

Gevraagd: MARKT-VISHANDEL - Antwerpen
HELPSTER VERKOOPSTER (20 tot 55 jaar)
5 dagen/week (ma-di-wo-do-vr) WEEKEND VRIJ
Perfect Nederlandstalig - EIGEN VERVOER
Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

De Pheyp 2.0 krijgt vorm en
Club Koningshof ziet
ledenaantal nu al stijgen
De werken aan het kunstgrasveld van Club Koningshof vorderen snel en liggen
op schema. Van de de met putten bezaaide akker schiet niks meer over. Het
terrein werd mooi gelijk getrokken en al voorzien van de nodige drainage en
onderlagen voor het eigenijke kunstgras er wordt opgelegd.
“We hopen in het weekend 26/27 september of anders begin oktober onze
eerste matchen te kunnen spelen op het nieuwe veld”, doet voorzitter
Jeroen Stockbroekx een prognose. “Eén en ander hangt niet alleen af van de
aannemer en de weeromstandigheden, maar ook van de verplichte keuring
door de bond Voetbal Vlaanderen. Specialisten zullen zowel de ondergrond,
afsluiting als verlichting komen controleren. Als zij groen licht geven, kan het
speelplezier beginnen.”
Intussen trainen zowel de jeugd- als seniorsteams op de terreinen van SK
Schoten in het gemeentepark. “Fantastich die gastvrijheid en collegialiteit die
we ondervinden van plaatselijk voorzitter Luc Rodeyns en zijn team. We zijn
hen erg dankbaar. Zonder hen en de bemiddeling door de gemeente waren
we nu tijdelijk ‘dakloos’ geweest. We kunnen zowel oefenen als wedstrijden
spelen in het park van Schoten”, aldus Stockbroekx.
Intussen straalt de komst van het kunstgrasterrein van Club Koninfshof nu al
af op de populariteit van de traditieclub met de blauwwitte kleuren. Liefst 40
nieuwe leden melden zich aan en brachten het totale aantal op 300. “We hopen
binnen de mate van het mogelijke op 24 oktober een feestelijke en officiële
inhuldiging te kunnen organiseren. Want de aanleg van dit kunstgrasveld
betekent echt wel een mijlpaal in de bijna zeventigjarige geschiedenis van
deze club”, weet de kleinzoon van de medestichter van Koningshof.

Nog een mijlpaal(tje): Gill Coucke, nochtans verworden tot een stuk meubilair
in de kantine van De Pheyp, heeft zijn vertrouwde toog na zeven jaar hard
werken verlaten. Uiteraard zal hij Koningshof noot volledig loslaten en blijft
hij coach van de vijfde ploeg en actief in het tennisbestuur. Zijn kameraad en
mede uitbater Karel Verlinden blijft gelukkig op post.

DOKTERS

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

MEDISCHE HULP

Medische voetverzorging bij u thuis

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

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*

voeten &
tenen

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

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tip Top Voeten

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

Pedicure - Manicure

0478/911.343

evi@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06

Uw DKV-specialist in de buurt

Brullend’ afscheid van easy rider ‘Bush’

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

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

25

Wachtdienst
dierenartsen
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
21 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Familie, vrienden en wel 350 leden van motorclubs vanuit heel het land namen in
Kalmthout en Schoten afscheid van al rijdend gestorven motorrijder Bush. Onder
die naam stond de betreurde Ronald Bosmans bekend bij de club Blue Angels
chapter Antwerpen, waar hij een zeer gewaardeerd lid was.
Bush werd maandagavond 17 augustus onwel toen hij op z’n Harley Davidson op
weg was naar een kameraad. Hij kwam ten val langs het kanaal Dessel-Schoten en
overleed ter plaatse. “Hij reed zeker niet te snel want dat deed papa nooit”, vertelt
Lindsey Bosmans, één van de vijf kinderen die de gepassioneerde motorrijder
en allemansvriend nalaat. “Hij was een echte baanrijder of easy rider die rustig
genoot van zijn ritten. Zijn dood komt natuurlijk veel te vroeg. Hij was amper 54
jaar oud. Maar papa zou zeker vrede hebben gehad met de manier waarop hij is
moeten gaan: rijdend op z’n motorfiets.”

GELDIG TOT 31/12/2018.
21 ENKEL IN BELGIE.
VOORWAARDEN VIA SITE.NAMAAK VERBODEN.

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

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

W W W. A R T I S H I S T O R I A . B E

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

