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Terug kermis in Schilde en ‘s-Gravenwezel

Oldtimers in St-Job

Eindelijk kunstgras voor de Pheyp

Mysterie ontrafeld in Wijnegem?

Koraal bouwt nieuw verblijfcentrum              
Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Koraal gaat op 
kasteeldomein Horst in Schoten een fraai nieuw verblijfscentrum bouwen voor 
jonge kinderen die tijdelijk niet in hun eigen gezin kunnen wonen. “We kiezen 
bewust voor een losstaand, laag gebouw om niet in concurrentie te treden met 
ons eeuwenoud kasteel en de prachtige natuur op dit domein”, aldus Koraal-
directeur Philippe Maes.

Het achter rododendrons en bomen verstopte Horst aan de Horstebaan 
kennen de meeste mensen vooral van de speelpleinwerking die er al sinds 
1934 georganiseerd wordt op het dertien hectare grote domein. Ook voorbije 
coronazomer kwamen honderden kinderen er ravotten op een speelplaats van 
liefst 26 voetbalvelden groot.
“Minder bekend is dat we in het kasteel sinds 1954 en het hele jaar door ook 
kinderen opvangen die beter een tijdje door professionele opvoeders begeleid 
worden”, vertelt Philippe Maes. “In Horst is plaats om 33 kinderen van 0 tot 
12 jaar te begeleiden en een warme vervangende thuis te bieden. Het is onze 
manier om ouders te helpen die omwille van uiteenlopende problematieken niet 
zelf voor hun kindjes kunnen zorgen. In het belang van deze kinderen nemen 
wij de opvoeding tijdelijk van hen over en zoeken we tegelijk naar oplossingen 
om de gezinssituatie te verbeteren. Ons team van vijftig medewerkers bestaat 
vooral uit leefgroepbegeleiders, logistiek medewerkers, therapeuten en 
administratieve krachten.”

Enkele jaren geleden al rijpte het plan voor een nieuw hedendaags 
verblijfcentrum. “We zijn afgestapt van het idee om dat te integreren in ons 
kasteel”, vertelt Philippe Maes. “Hoe we het ook bekeken: het zou altijd een 
verminking geweest zijn voor dit stuk Schotens erfgoed. Onze architect Frank 
De Roeck van het Antwerpse bureau Atrio tekende daarom een vrijstaand 
gebouw dat een plek krijgt op één van de grasweiden schuin voor het kasteel. 
Het zicht op het kasteel, met z’n mooie Franse tuin, blijft zo gevrijwaard. Door 
deze open ruimte te benutten, moeten slechts vier bomen worden omgehakt.”
Het nieuwe verblijfcentrum zal al even bewust slechts één verdieping hoog 
worden. “Het zal zo als het ware opgaan in de natuurlijke omgeving errond”, 
meent de bouwheer. “Toch is er voldoende ruimte voor vier leefgroepen. Die 
krijgen elk een groot appartement ter beschikking. Per leefgroep vangen we 
zes kinderen op. Er zal plaats zijn plaats zijn voor 24 kinderen. De oudste kinderen 
krijgen het heringedeelde kasteel ter beschikking. Door de verhuizing zal elk 
kind ook daar dan over een individuele slaapkamer kunnen beschikken.”
De bouw van het verblijfcentrum zal 2,8 miljoen euro kosten. Ruim de helft 
van dat budget (1,6 miljoen) wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 
“De rest proberen we bijeen te krijgen via een fondsenwerving  waarvoor 
ik eerstdaags een officiële aanvraag doe bij de Koning Boudewijnstichting.  
De omgevingsvergunning hebben we alleszins op zak. We hopen hier in mei 
2021 de eerste bouwvakkers te zien verschijnen. In het najaar van 2022 kan 
minister Wouter Beke (CD&V) dan het lintje komen knippen.”
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Te warm tijdens laatste hittegolf? Stel zonwering niet langer uit!
Nu Gratis montage voor najaars-plaatsingen.

www. 
ik zoek 

zonwering
.be

SSPPEECCIIAALLIISSTT IINN LLAAMMEELLLLEENNDDAAKKEENN     ..

WWeellkkoomm!!

grote indoor én outdoor showroom met 
Renson terrasoverkappingen

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

Meeussen Montage 
Smederijstraat 24/4 - Schoten

(industrie Kloosterveld StJob)

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

m-montage.be
03 313 05 92

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN RROOLLLLUUIIKKEENN SSCCRREEEENNSS .     KKnniikkaarrmmsscchheerrmmeenn

Wil jij graag klassiek gitaar 
leren spelen? - Privélessen 
in ‘s-Gravenwezel bij 
conservatoriumstudent tijdens 
de weekends - iedereen 
welkom vanaf 8 jaar - geen 
muzikale voorkennis vereist - 
gratis (coronaproof ) proefl es! 
Meer info via WhatsApp of 
bellen: 0496.54.43.31  M1

Gezocht: lieve dame voor de 
opvang van onze 2 kids. Afhalen 
aan school/crèche en koken of 
andere lichte huishoudelijke 
taken. Regio Schoten/ 
Wommelgem  interesse? Stuur 
of bel: 0499.28.01.43  M2

18de-eeuws monument eindelijk 
aan restauratie toe      

Er wordt hard gewerkt in en rond de Kraanhoeve. Eindelijk want de op één na oudste 
hoeve van Schilde stond lang op instorten, ondanks haar status van monument. De 
nieuwe eigenaar Kenneth Quick wil nu dat het vooruit gaat en laat voor meer dan 
600.000 restauratiewerken uitvoeren, met een beetje steun van de Vlaamse overheid, 
al is de bouwheer daar niet echt over te spreken.

1728. Dat bouwjaar moet als kroon op het restauratiewerk een plekje krijgen op de gevel 
van de Kraanhoeve. Ergens in de loop van volgend jaar moet ze intrekkensklaar zijn. 
“Als woning die er opnieuw zal uitzien zoals begin 18de eeuw, maar dan wel uitgerust 
met het comfort van nu”, vertelt Kenneth Quick, bouwheer en vastgoedmakelaar uit 
’s-Gravenwezel. 
De kentering kwam toen Kenneth Quick de Kraanhoeve aankocht, zo’n twee jaar 
geleden. Hij maakte snel werk van een grondige restauratie, die nu volop bezig is. 
“Het werd hoog tijd”, getuigt hij. “Het gebouw stond echt op inzakken. Alleen door 
een dertig centimeter dikke betonplaat onder de volledige constructie te leggen als 
fundering en de muren te verankeren hebben we een instorting kunnen voorkomen. 
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Nu staat alles weer stevig en begint het 
ondanks de rommel van de werf ergens 
op te lijken.”
Quick weet nog niet zeker of hij en 
zijn gezin zelf in de Kraanhoeve zullen 
gaan wonen of dat hij dit pareltje 
van de hand zal doen. “Het wordt 
alleszins een unieke woonst waarbij de 
historische delen als een schil omheen 
de hedendaagse woning staan”, vertelt 
hij. “Ik werk alleen met topaannemers 
en -materialen om onder meer de 
keuken, het visgraatparket en verdere 
binnenafwerking te doen stralen. Ook 
binnen toon ik respect voor her erfgoed 
onder meer door het oude opkamertje 
en de op zich al monumentale centrale 
schouw in ere te herstellen.”
Patrick Anthoni, voorzitter van de 
heemkundige kring, is gelukkig met 
de recente ontwikkelingen aan de 
Kraanhoeve. “We moeten niet te 
dogmatisch zijn. Als het er aan de 
buitenkant zal uitzien als drie eeuwen 
geleden, mogen we blij zijn. De 

Kraanhoeve dankt haar naam niet aan kraanvogels die hier neerstreken, maar aan 
de weide vlakbij die voor 1700 gebruikt werd door meerdere kleine boertjes. Het is lang 
niet zeker of ze wel ooit als hoeve uitgebaat is geweest. Eén van de vorige bewoners 
was begin negentiende eeuw oud-burgemeester Jan-Jacob Maesen, die brouwer was. 
Hij woonde hier gewoon. Wellicht is het altijd al een villaatje geweest. Het monument 
is beschermd sinds 1983.”





HANDELSLEI 224 l B-2980 ST.ANTONIUS-ZOERSEL
T. 03 384 06 00  l  WWW.VANGORPPROJECTS.BE
Open Ma t/m Vr: 10u-17u l Za 10u-16u l Wo&Zo: Gesloten

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING - SCREENS - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - TERRASOVERKAPPINGEN  

AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAAL POORTEN

HANDELSLEI 224 I B-2980 ST.ANTONIUS-ZOERSEL
T. 03 384 06 00 I WWW.VANGORPPROJECTS.BE

Aangepaste openingsuren: maandag t/m vrijdag: 10-17u.
Zaterdag: 10-16u. woensdag en zondag gesloten.
Op dinsdag werken wij achter gesloten deuren.

* zie www.weinor.nl/
garantiebepalingen

Actieperiode: 01.10. – 31.10.2019

* zie www.weinor.nl/

Bij aankoop van een
weinor terrasdak gratis:
weinor terrasverwarmer

€ 662,–
nu € 0,–

i.p.v.

Terrazza Pure
Het kubistische glazen terrasdak

€ 662,–
incl. 21 % BTW

* zie www.weinor.nl/
garantiebepalingen

Actieperiode: 01.10. – 31.10.2019

* zie www.weinor.nl/

Bij aankoop van een
weinor terrasdak gratis:
weinor terrasverwarmer

€ 662,–
nu € 0,–

i.p.v.

Terrazza Pure
Het kubistische glazen terrasdak

€ 662,–
incl. 21 % BTW

Alleen bij uw 
weinor Top-Partner

MEER DAN 25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

CONTACTEER ONS OF KIJK OP ONZE WEBSITE EN ONTDEK NOG VEEL MEER ACTIES

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING, TERRASOVERKAPPINGEN, ROLLUIKEN EN RAAMDECORATIE

i.p.v. € 662,-
nu € 0 incl. 21% BTWACTIE

BIJ AANKOOP VAN EEN WEINOR TERRASDAK

GRATIS WEINOR
TERRASVERWARMER
GELDIG VAN 01.10 - 31.10.2020

HOEKIG

R
EC

H
T

Terrazza Pure
Het kubistisch e glazen terrasdak

Alleen bij uw 
weinor Top-Partner

Ook kermis voor bewoners 
woon-zorgcentrum      

Nadat in het voorjaar en de zomer alle kermissen werden geannuleerd, 
konden de inwoners van Schilde en ‘s-Gravenwezel in oktober toch 
terecht bij de kermisuitbaters voor een portie pret. De Grote kermis ging 
door van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober op het Lodewijk De 
Vochtplein in ’s-Gravenwezel, de Torekenskermis was van zaterdag 10 tot 
en met maandag 12 oktober van de partij op het Kerkplein in Schilde. 

De Grote kermis stond oorspronkelijk gepland in augustus, geflankeerd 
door de Dorpshappening van het Dorpscomité en wielerkoersen 
georganiseerd door Wezel Sportief. Die evenementen gingen niet door, 
maar het Dorpscomité probeerde er tijdens de kermis toch de sfeer in 
te houden. Dat deed het door op de laatste kermisdag de bewoners en 
het personeel van woon-zorgcentrum Sint-Lodewijk te trakteren op 
smoutebollen. Dankzij het bekende smoutebollenkraam ‘Nie Warme Nie 

Te koop: Faience wit 10x15cm  
64m2, nog nieuw 4 winterbanden 
voor Renault, elektrische 
kabels, roofing, kerstgerief, 
boomzaag, Bosch, nog nieuwe 
bladblazer tel 0494.47.29.36  M4

Te koop: friteuse Domo Fryer, 30 
euro, nieuw tel 03.658.95.03  M5

Gezocht: Fulltime poetshulp/
huishoudhulp,  familie van 2 
volwassenen en 4 kinderen te 
Schilde. U bent verantwoordelijk 
voor het huishouden van 
het gezin, uren en dagen 
zijn bespreekbaar. U hebt 
een groot hart voor kinderen 
en voor onze 2 hondjes en 
kat, tel  0475 60 78 76  M6

Te koop: Volkswagen Kever 
1303 S, bouwjaar 1973, 
60.000km, laswerk, prijs o.t.k. 
tel 03.663.00.55 (18-20u)  M7

Goedkoop verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  M13

ALLE BEUKENHAGEN 
EN TUINPLANTEN

ALLE BEUKENHAGEN
TOT 250 CM

info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be

SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

Wille’ heerste er toch een beetje kermisgevoel in de gangen van het 
woon-zorgcentrum. 
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SCHOTEN

VP 449.000 euro 

Alfons ServaisleiPrachtige residentie, nabij centrum, zicht op 
groen, duplex opp 220 m² , 3/4 slpks, 2/3 badk, ing kk , grote 
leefruimte, duplex, garagestaanplaats, kelder, 2x terras, licht 
verouderd, ing kk met aparte eetkamer, luxe indeling, ideaal 
voor gasten te ontvangen of inwonend personeel,

EPC 172 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

ANTWERPEN

VP 315.000 euro

DEN DAMTOPLIGGING Volledig gerenoveerd authentiek gebouw- 
Gelijkvloers app 118m² , ruime leefkamer, ing keuken, eetkamer /
bureau, terras op houten vloer, ruime slaapkamer met bad, via een trap 
komt U op het achterste duplexgedeelte dat bestaat uit een badkamer 
en een slaapkamer, aparte wasruimte, kelder  

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

ZOERSEL

VP 329.000 euro 

Penthouse NIEUWBOUW laatste app op 2de V met lift tot in app, 
terras 40m² aan woonkamer, 2 slpks, ing keuken/badkame, prive 
kelder, mogelijk aankopen van staanplaats of box. Kan volledig 
worden opgeleverd binnen 8 wekenTOT excl btw/kost 
!  

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 429.000 euro 

P Breugelstraat EPC 245Achter deze mooie pastorijgevel vindt U 
een aangename en lichte woning met garage, 4 slpks, 2 badk, 
tuin en poortje naar park, bj 2005 , instapklaar

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

 1.240.000 euro 

Ooievaarsdreef Recent moderne villa (bew opp :450m2) met 4 slpks, 
2 badk, perceel ± 4.000m², energiezuinig, topmaterialen, garage 
en carport, oprit met parking, groot bureel met vergaderruimte / 
vrij beroep, omg. door groen, op de grens met Brasschaat, ideaal 
wonen/werken , zeer energiezuinig

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SCHOTEN

VP 238.000 euro 

Centrum , Paalstraat.Op zoek naar ruimte ? App 175m² met 
3/4 slpks, grote ing kk, living met OH en aparte berging, geen 
algemene onkosten, te moderniseren, 23m breed. Inpandig 
terras mogelijk mits verbouwing.

EPC 506 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

BORSBEEK

VP 560.000 euro 

Cantincrodelaan Opbrengsteigendom 3 app + 3 garageboxen, half 
open, terras, 2 en 3 slpks,tuin, te moderniseren, epc 214 , 373 Cv op 
gas en individueel, alle ramen recentelijk vernieuwd. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 525.000 euro 

Paalstraat Handelsgelijkvloers met bovenliggend duplex app 
met terras, 2 slpks en aparte ingang, volledig vernieuwd 
2009 , instapklaar, tuin en burelen/atelier achteraan, beiden 
onmiddellijk vrij en beschikbaar.

EPC 296 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

SINT-JOB

399.000 euro 

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

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

WIJ ZOEKEN

VOOR EEN JONG GEZIN ZIJN WIJ 
DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN 
VILLA MET 3/4 SLAAPKAMERS 

EN EEN MOOIE TUIN.

MAX PRIJS 800.000 EURO
Hebt U een woning die U wenst te 

verkopen ? Contacteer mij en ik kom 
graag onze werkwijze toelichten !

Laatste app. te koop

Like us on facebookLike us on facebookwww.markt21.be

Markt 21   •   2900 Schoten   •   03 658 95 58   •   info@markt21.be

!

EPB 27 kWh/m2

EPC 245 kWh/m2

SCHOTEN

VP 549.000 euro 

Korf. Bijzonder ing. laagbouwvilla, Alle ruimtes hebben contact met 
de tuin. Inkomhal met toilet, grote leefrmte/salon, ing. kkn, 3 slpks , 
dressing , badk. , waspl. met douche, garage met aut. poort, berging 
, zolder met voll. ing. bureelruimte, ruime oprit met poort.Pr. tuin, 
deels overdekt terras, sauna en jacuzzi, gezellig ingericht terras, tuin 

EPC 291 kWh/m2

wp,wg,gvkr,gdv,gvv

EPC 390 kWh/m2

WIJ ZOEKEN APPARTEMENTEN 

TE KOOP VOOR ONZE KLANTEN , 

GELIJKVLOERS OF OP VERDIEPING, 

MAG TE RENOVEREN ZIJN

Hebt U iets dat U wenst te 
verkopen ? Bel mij en ik laat U weten 

hoe onze succesformule werkt.







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

SIBYLLE’s TOVERSCHOOL
School voor feëen,  heksen en tovenaars

- Galaxa              7- 11j
- Eenhoorns     12-18j
- At the fairies 18+Laaglandlei 127 - 2900 Schoten

0475  62  05  11    Sibylle.Snoeck@hotmail.com       www.detoverschool.be

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Sienna zorgt voor koningswens 
én viergeslacht      

Sienna Goidts werd op 27 september 2020 geboren. Het meisje zorgde daarmee niet alleen 
voor een vrouwelijk viergeslacht, maar ook voor de vervulling van een koningswens ten 
huize van bij papa Christophe Goidts en mama Saskia Kokken in Schilde, want haar fiere 
grote broer Alexander werd op 19 augustus 2018 geboren. 
Mama Saskia (°4 november 1993) groeide op in Schoten alvorens naar Schilde te 
verhuizen. Maar de grootmoeder van Sienna, ‘Moesjie’ Corinne Lefebvre, woont wel nog 
steeds in Schoten, hoewel zij op 16 november 1967 in Doornik in de provincie Henegouwen 
geboren werd. ‘Mémé’ ofte de overgrootmoeder van Sienna, Simone Debaisieux (°29 
december 1945), woont echter wel nabij Doornik, meer bepaald in de gemeente Rumes.

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

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte tel 0487.715.534 
(particulier)  M12

Te huur: app. 1ste verd Fr. de 
Ceusterlei Schoten, liv, kkn badk, 
1 slpk, bergk, badk, kelder, incl 
fi etsenstalling , 525 euro/maand, 
vrij 1/12 tel 0477.89.90.16  M8

Gezocht:  bungalow of 
huisje met afgesloten tuin, 2 
personen, hond toegelaten, om 
2 of 3 keer per jaar (14dagen) 
te kunnen huren. Liefst 
provincie Antwerpen. Email: 
schouwaertsdet@gmail.com  M9





Kringwinkel Wijnegem opent 
op 31 oktober      

De nieuwe Kringwinkel aan de Merksemsebaan in Wijnegem opent op 31 oktober. De 
voormalige Volkswagen-garage Beerens wordt momenteel volledig omgebouwd. Een 
buur heeft een procedure aangespannen tegen de door de bestendige deputatie 
bevestigde vergunning, maar op een uitspraak van dat rechtscollege wordt niet 
langer gewacht.

De nieuwe vestiging in Wijnegem wordt de tiende Kringwinkel. In de stadsrand zijn er 
onder meer al filialen in Brasschaat, Schoten en Kapellen. “Dit is de eerste Kringwinkel 
die volledig is voorbereid op pandemieën zoals corona”, aldus woordvoerster Louise 
Vrints. “De winkel wordt zo ingericht dat klanten elkaar nooit zullen kruisen. Ook 
voorzien we een automatische teller die met een rood of groen scherm aangeeft of er 

al dan niet nog nieuwe bezoekers bij kunnen.” 
Het afleveren van nog bruikbare spullen krijgt een prominente plaats in deze winkel, 
die 740 vierkante meter groot is. “Geven en kopen zullen evenwaardig zijn in deze 
winkel, omdat ze beide even waardevol zijn voor onze werking”, aldus Vrints.

Dat De Kringwinkel Wijnegem op zaterdag 31 oktober de deuren opent, staat vast, ook 
al wordt de vergunning nog aangevochten.  Een buurtbewoner die ongerust is over de 
verwachte hinder en drukte en het niet eens is met de ‘bestemmingswijziging’, kreeg 
eerder ongelijk bij de gemeente Wijnegem en het provinciebestuur, maar hoopt voor 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn slag wel thuis te halen.

Kringwinkel Wijnegem, Merksemsebaan 130. Opening op zaterdag 31 oktober 2020 
vanaf 10u00

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





Te koop: 50kg kolen, aan de 
halve prijs tel 03.636.26.42  M19

Te koop: Encyclopedia, Britannica 
27 stuks 75 euro, met aangp 
kastje tel  0470.804.132  M20

Ik ben een 31 jarige vrouw, 
ik heb 3 jaar ervaring als 
poetsvrouw, ik spreek Nederlands 
tel 0483.05.36.19  M21

Masters blijven ook in coronatijden 
sociale doelen steunen

Voorzitter Ren Hesters en het bestuur van Masters Schoten zien hun 
voornaamste bronnen van inkomsten dan wel drooggelegd omwille van corona, 
maar ze proberen toch ook in deze tijd lokale goede doelen te blijven steunen. 
Dat ondervond zopas Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Koraal, 
gehuisvest in kasteel Horst. Directeur Jo Frans mocht enkele XL-speeltuigen 
in ontvangst nemen die de 33 kinderen van Horst zeker heel wat plezier zullen 
bezorgen. In Horst wonen kinderen die tijdelijk beter niet thuis wonen omwille 
van tal van problematieken. Koraal geeft ze een warm onderkomen en goede 
opvoeding verdeeld over leefgroepen en begeleid door opgeleide opvoeders. 
“Dat we zulke geschenken ter waarde van 2500 euro kunnen overhandigen 
komt mede dankzij de trouwe steun van onze leden die allemaal hun lidgeld van 
Masters Schoten tijdig blijven overmaken. Hopelijk kunnen we op hen blijven 
rekenen”, aldus Hesters.
masters.schoten@skynet.be 

SLUIZENSTRAAT 113, 2900 SCHOTEN Tel. 03 658 42 81 / 03 658 34 40
www.segershout.be    info@segershout.be

Parket
Laminaat
Vinylvloeren
Binnendeuren  
in hout en staal
Terras -en gevelbekleding 
in hard en zachthout

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43



                                       HERRIJST UIT ZIJN AS

Phoenix Garden is een nieuwkomer 
in de Schotense horecawereld, 

een waar paradijs voor de vleesliefhebber. 

Het steakhuis werd zowel van binnen als van buiten 
helemaal aangepakt om als een feniks te herrijzen. 

Vandaar ook de link met Grimbergen 
op de bierkaart dat ook een feniks als logo draagt.

Alle vlees wordt gebakken op een Argentijnse houtgrill 
met wisselende suggesties aan een redelijke prijs

in een verzorgd en sfeervol interieur. 

Maar uiteraard staan er ook 
verse vegetarische en visgerechten op de kaart.

Phoenix Garden bevindt zich op de 
Verbertstraat 54 in Schoten. 

Momenteel is het restaurant dagelijks geopend van 16 tot 23 uur. 
Binnenkort komt daar ook lunch bij: 

dan is het geopend vanaf 11 uur. 

Meer informatie via www.phoenixgardenschoten.be, 
info@phoenixgardenschoten.be 
of 03 284 64 05 - 0488 48 84 77

NIEUW!



Elftallen van Club Koningshof wanen 
zich in Champions League      

Wat twee jaar geleden een wel erg ambitieuze droom leek voor de Koningshof-
familie, is dus veel sneller dan velen voor mogelijk achtten, werkelijkheid geworden. 
Op deze door bomen omzoomde plek, waar de grootvader van Jeroen Stockbroekx 
in 1952 samen met enkele andere pioniers een stuk heidegrond omploegden tot 
voetbalterrein, ligt nu een nagelnieuw eeuwig groen kunstgrasveld.

Dat burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) zelf een voetbalverleden heeft bij 
‘aartsrivaal’ Simikos, stond inderdaad niet in de weg dat de gemeente één derde van 
de 425.000 euro die de aanleg van De Pheyp 2.0 gekost heeft, voor haar rekening nam. 
“Nadat we er door aankoop en het opnieuw ter beschikking stellen van deze grond 
eerder al voor hadden gezorgd dat Koningshof op haar heimat kon blijven voetballen. 
Want het heeft er lang naar uitgezien dat ook hier villa’s gebouwd zouden worden”, 
brengt de burgemeester fijntjes een 
eerste geslaagd een-tweetje tussen 
club en gemeente in herinnering.

Na het knippen van het koningsblauwe 
lintje, speelden de lokale U7 uitgerekend 
tegen Simikos het nieuwe kunstgrasveld 
vol overgave in. Al bij al was dit 
zeker naar Koningshof-normen een 
bescheiden inhuldiging, maar daar zat 
corona natuurlijk voor veel tussen. 

Terwijl de bal mooi rolt, dromen 
sommigen binnen het Koningshof-
bestuur alweer van een volgende stap: 

een nieuwe kantine met dito kleedkamers. Want die zijn eigenlijk evenzeer nodig. Maar 
nu eerst even die lening afbetalen.

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en 

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

Schilde heeft 
originele

 invulling voor 
leegstaand 

vredegerecht       
Het gebouw langs de Turnhoutsebaan 
in Schildewaar tot voor twee jaar 
recht werd gesproken, ondergaat een 
metamorfose als laboratorium voor 
creatieve en ondernemende jongeren. 
Vanaf 1 november verandert het vredegerecht daarom in Het Tribunaal, werkplek van 
eerste aanleg.

Eind april 2018 vond in het gebouw langs de Turnhoutsebaan, de allerlaatste openbare 
zitting plaats. Vrederechter Stefan Luyten ging met pensioen en de rechtszaken 
waarbij Schildenaren betrokken zijn, kennen sindsdien hun beslag in het vredegerecht 
van Brasschaat.

Het gebouw waarin Stefan Luyten zeventien jaar lang bemiddelde in conflicten en 
vonnissen velde is eigendom van de gemeente. Sinds het vertrek van de vrederechter 
en zijn entourage staat het leeg, maar daar moet binnenkort verandering in komen. 
Huisbazen Kathleen Krekels (N-VA) en Marian Van Alphen (Open Vld), ook schepen in 
Schilde, lanceren Het Tribunaal. Het gaat om een project waaronder de jeugd- en 
cultuurdienst samen de schouders zetten en dat jonge creatieve dorpsgenoten voor 
geen geld aan hun eerste werkplek wil helpen.

Kandidaat-gebruikers mogen zich melden bij de gemeente. In Schilde wonen is geen 
absolute voorwaarde, al moet er wel een duidelijke band zijn met de gemeente. Een jury 
zal een zevental projecten selecteren die het best te rijmen vallen met het gebouw. Op 
1 november kunnen de gelukkigen hun intrek nemen in het oude vredegerecht en kan 
Het Tribunaal van start gaan. 

“We willen creatieve en ondernemende jongeren niet alleen een duwtje in de rug 
geven, maar een oplossing bieden aan leegstand en bijdragen tot het algemeen 
welzijn van de bevolking”, besluit schepen Van Alphen.

Info en inschrijven via www.schilde.be/hettribunaal - 03-380 07 44

Wil jij graag klassiek gitaar 
leren spelen? - Privélessen 
in ‘s-Gravenwezel bij 
conservatoriumstudent tijdens 
de weekends - iedereen 
welkom vanaf 8 jaar - geen 
muzikale voorkennis vereist - 
gratis (coronaproof ) proefles! 
Meer info via WhatsApp of 
bellen: 0496.54.43.31  M1

Gezocht: lieve dame voor de 
opvang van onze 2 kids. Afhalen 
aan school/crèche en koken of 
andere lichte huishoudelijke 
taken. Regio Schoten/ 
Wommelgem  interesse? Stuur 
of bel: 0499.28.01.43  M2

Te koop: alles voor uw baby 
tot 4 jaar: kinderwagen, 
pousset, bedhoes, body’s, 
kousen, broeken, bavet, 
tel 0496.79.08.68  M3

Te koop: Volkswagen Kever 
1303 S, bouwjaar 1973, 
60.000km, laswerk, prijs o.t.k. 
tel 03.663.00.55 (18-20u)  M7



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
 

Collagekunstenaar Erik Willems is fan 
van prinses én omgekeerd

“Ook al heet Delphine Boël voortaan 
Delphine Michèle Anne Marie Ghislaine 
van Saksen-Coburg, prinses van 
België, dat zal niks veranderen aan 
haar karakter en persoonlijkheid.” 
Dat zegt Erik Willems. De 
gepassioneerde collagekunstenaar 
uit ’s-Gravenwezel heeft veel 
waardering voor de kunstenares van 
koninklijken bloede. “En zij voor mij”, 
voegt hij er fier aan toe.

Erik Willems heeft al twee levens 
achter de rug: als meubelproducent 
en als uitbater van De Vogelenzang. 
Sinds hij de bekende horecazaak in 
’s-Gravenwezel heeft overgelaten, 
is hij ook nog kunstenaar geworden. 
Zijn specialisatie: collages van 
krantenkoppen op het originele 
papier, bij voorkeur afgewerkt 
met een lekker bekkend Antwerps 
gezegde, liefst ook op groot formaat.

Erik leerde de zopas erkende prinses 
van België kennen in 2015. “Dat was 
tijdens een vernissage in de galerij 

van Paul Janssen in Grimaud bij Saint-
Tropez. Het toeval wil dat ook zij graag 
met collages en papier-maché werkt, 
al is Delphine natuurlijk een veel 
grotere kunstenares dan ik”, praat 
Willems met veel ontzag over haar. 

“Ik kocht een doek van haar. Iets heel 
fleurig met ballonnetjes. Meer nog 
dan haar bijzondere kunst, viel mij 
haar grote persoonlijkheid op, ook bij 
latere ontmoetingen onder meer in 
Durbuy bij Marc Coucke. Ik ben ervan 
overtuigd dat die mooie genereuze 
kant van Delphine niet zal veranderen 
nu ze officieel deel uitmaakt van de 
monarchie.”

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

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

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

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

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182





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

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

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

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

Ma: 14u-18u30 Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u30 

Verbertstraat 28
2900 Schoten

T. 03 658 26 19  

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Wijziging openingsuren Schotens politiekantoor 
Vanaf 1 november wijzigt de Lokale Politie Schoten de 
openingsuren van haar kantoor op het Gasketelplein.  Het 
commissariaat zal van maandag tot en met zaterdag open zijn 
van 8 u tot 18 u. Op zon- en feestdagen is het kantoor gesloten.  

Covid-19 dwong het korps midden maart om het kantoor 
iets vaker te sluiten dan voorheen. Het kantoor is sinds 19 
maart geopend van 9-17u. Het onthaal op afspraak voor niet-
dringende politiehulp (sinds 1 maart 2020) en verschillende 
voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat de lokale politie de 
Schotenaar nog op een veilige manier kan ontvangen. 
Deze maatregelen en de nieuwe werkwijze hebben aangetoond 
dat slechts weinig Schotenaren niet-dringende politiehulp 

nodig hebben buiten deze nieuwe 
openingsuren.  Daarom worden ze 
vanaf 1 november  gewijzigd in 8-18u, 
van maandag tot zaterdag. Op deze 
manier kunnen politiemedewerkers 
nog meer gericht en doelmatig 
worden ingezet op Schotens 
grondgebied en focussen op hun 
kerntaak, namelijk het waarborgen 
van de veiligheid en leefbaarheid in 
onze mooie gemeente. 

Het Schotens korps benadrukt dat zij 
24/7 blijft klaarstaan voor dringende 
politiehulp. Wie in nood is, belt 101. 





EN ANDERE PLAATSEN

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

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
INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

TE KOOP BOUWGROND
Mooi perceel bouwgrond in bosrijke 

omgeving, geschikt voor permanent verblijf.
Waterstraat 415, 2970 Schilde Opp. 2171m2, br.: 36,5m

bouwvschriften: opp. woning 80m2 - bijgebouw 20m2

185.000 euro   info 03 658 88 10 na 19u

Sint-Job – Oldtimers rijden 
voor en met autisme       

Je zag ze onlangs wellicht rijden in Sint-Job en omgeving, de mooie oldtimers. Dat 
gebeurde op initiatief van OC Clara Fey, campus Kristus Koning. De deelnemers konden 
een gekoelde coronaproof picknickmand bestellen voor onderweg. Ondanks corona 
kon deze oldtimerrit dus wel plaatsvinden. Gelukkig maar, want de opbrengst is 
integraal bestemd voor de sportinfrastructuur van de school. Deze neemt een zeer 
belangrijke plaats in in de werking. Elke leerling moet niet alleen gezond lichaam 
hebben, maar zich ook geestelijk goed voelen om zich ten volle te ontplooien. Buiten 
de sportlessen helpt sport ook bij leerlingen die zich moeilijk kunnen focussen tijdens 
de les. Sportieve leerkrachten laten hen dan even ontstressen door te sporten. Verder 
wordt er gesport tijdens pauzes en na de schooluren. 







Gratis: Canadese kano 5 m lang. 
Ligt al 10 jaar onaangeroerd 
0470 82 57 47  Z200

Nieuw Nieuw , beleef een 
zorgeloze tijd met een 
gezelschapsdame of een 
bejaardenhulp, uren dagen en 
weekends overeen te komen . Ref. 
en auto. Tel 0477/286439  Z201

Te huur: grote garagebox 42m2, 
Kalstraat Schoten, bellen na 18u 
a.u.b., tel 0476.41.96.88  Z196

Brecht – Bewoners wzc keren even terug naar school 

Een assistentiewoning op de 
gelijkvloerse verdieping van wzc 
Sint-Lenaartshof is omgetoverd 
tot een schoolklasje uit hun tijd. 
“Het helpt hen om verhalen van 
vroeger te delen met elkaar”, stelt 
medewerker Dirk Van Troyen vast.

“De idee van een beleef/
verteltheater was in drie dagen tijd 
een feit. Om het klasje van weleer 
authentiek te kunnen inrichten 
mochten we materiaal lenen van 
onze buurtbewoonster Mie Tracteur. 
We gingen een kijkje nemen in 
haar museum en we mochten alles 
gebruiken wat we wilden”, vertelt 
animator en begeleider Inge Dijkstra. 
De bewoners kunnen er tijdens een 
wandeling gewoon binnen kijken of 
in kleine groepjes even ‘terug naar 
school’. Ze nemen eerst buiten de 
klas plaats. De animatoren gaan 
dan alvast naar binnen en leiden 
ze verkleed als onderwijzer van 
toen de klas in. “Natuurlijk mag 
de oude schoolbel op dat moment 
niet ontbreken. De juf vertelt, maar 
‘de leerlingen’ hebben zelf ook 
prachtige verhalen.” 

En daar is het nu net 
om te doen. “Het leuke 
is dat de bewoners hun 
verhalen delen met 
elkaar. Ze hebben een 
actief leven achter de 
rug en vinden het fijn 
om erover te vertellen, 
maar genieten ook van 
soms wel prachtige 
verhalen van anderen. 
Bewoners die anders 
niet met elkaar in 
contact zouden 
komen, leren elkaar 
toch op een andere 
manier kennen. 
Er wordt naar hen 
geluisterd en dat 
is zeker belangrijk. 
Zo kunnen ze ook 
allemaal even de 
corona vergeten. Tegelijkertijd 
komen we te weten hoe ze zich hier 
voelen en wat we kunnen doen om 
ze eventueel te helpen”, vult Dirk 
Van Troyen aan. Het klasje blijft er 
een maand staan zodat iedereen de 
gelegenheid kan krijgen om even in 
de tijd terug te keren. 

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Cm

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

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



Schilderwerken: binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47 
(particulier)  Z208

Ophalen van oude elektrische 
toestellen, oude metalen tel 
0495.78.90.31 (particulier)  Z209

Goedkoop verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  M13

Afbreken van betonnen 
afsluitingen, ook draad tel 
0487.715.534 (particulier)  M14

Wij zijn dringend op zoek 
naar een huurappartement 
met 2 slaapkamers in Schoten 
. Voor twee jonge mensen,  
max . Huurprijs 670�/md. 
Tel: 0473.895.444  Z216

Te huur: app. Nieuwpoort, 4 
pers., kl huisd toeg., 50 meter 
van de zee, zonkant, garage, 
vloerverw, week/weekend, 
tel 0486.84.82.79  Z217

Onbekende Griekse wijn smaakt 
naar meer       

Hoed af voor Philippe Wouters en zijn team van Mondovino. Zij slaagden er 
ondanks alle corona-beperkingen toch in om gezellige en veilige Open Flesdagen 
te organiseren in de bekende Schotense speciaalzaak. “We hadden dit keer 
zeventig wijnen op de proeftafel, zowel klassiekers als nieuwe aanwinsten: 
Griekse wijnen, wijn gerijpt op amforen, minder bekende druivensoorten zoals 
Marsanne, Marselan, Gros Manseng,..”, vertelt Wouters.

In vergelijking met pré-corona moesten de klanten online reserveren en ging de 
degustatie zittend door.  Je kreeg er als klant wel meer voor terug. Per twee tafels 
van twee klanten had de zaakvoerder één wijnconsulent voorzien. De begeleiding 
tijdens dit proeffestival was persoonlijker dan ooit. “Dat merkten we ook aan de 
gedurfde keuzes die onze klanten uiteindelijk maakten bij hun bestelling”, stelt 
Philippe Wouters vast.
“Het was voor ons wel arbeidsintensiever, maar we leerden weer veel bij over onze 

klanten. We zijn vooral blij dat we dit konden organiseren. 2020 had eigenlijk een 
groot feestjaar moeten worden omwille van onze 30ste verjaardag maar al die 
plannen zijn door Corona in het water gevallen. Hopelijk kunnen we van ons 31ste 
jaar wel een feestjaar maken.”
• Mondovino, Vordensteinstraat 102 a in Schoten.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



De gemeente Schilde parkeerde haar Schil Vanneke onlangs op het Lodewijk 
De Vochtplein. Het vintage caravannetje vervoert geen toeristen, maar 
ambtenaren die bewoners ‘uit hun kot’ willen lokken en informeren. 

“Onze reis door Schilde duurt nog tot 4 november”, vertelt Anouk. “Volgende 
week serveren we op het Kerkplein in Schilde een thé dansant met high tea. 
Maar het hoogtepunt moet toch wel onze Ladies Day worden. We focussen dan 
op borstkanker met medewerking van onder meer make-up styliste Fia Van 
Looveren, kleurenconsulente Line Ven en een zalige zorgmassage door Pascale 
Vervoort. U kunt ook uw haar laten knippen door de kappers van Dirk Dewitte. Zij 
schenken het verzamelde bedrag van de knipbeurten integraal aan Think Pink.”

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

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

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

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

Schil Vanneke wordt van 
wijk naar wijk ‘gesleurd’

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69



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

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

Volg ons 
op Facebook

Politie zet achtervolging in per fiets   

De lokale politie van Schoten stelde haar fietsteam voor. Het doel is 
niet om de Scheldeprijs te winnen, wel om figuren die het heel jaar door 
overlast veroorzaken de pas af te snijden.

Afbreken van betonnen 
afsluitingen, ook draad tel 
0487.715.534 (particulier)  M14

Man zoekt werk: klusser, 
tuinman, en alle werken in de 
tuin, tel 0465.52.91.91  M22

Verzamelaar zoekt en verkoopt 
blikken dozen, voor info www.
blikken-en-brocante.be  M23

Te huur: app.te Schoten 
Deuzeld 1e verd., geen lift, zeer 
rustige blok, 2 slpk, keuken, 
living, badkamer met bad en 
wc, aparte wc, berging, terras 
en garage, 780�/mnd, gsm 
0472.45.00.55 na 16u  M24

Te huur Spanje- Benissa:  bij 
Calpe, direct v. eig. Mooie, 
ruime Spaanse vakantievilla 
met 4 slpk / 8 pers. en 3 badk. 
Volledig privé met zwembad. 
Zeezicht 700m van strand. Hele 
jaar door beschikbaar, in de 
winter ook mogelijk voor langere 
periodes. Foto’s op verzoek. 
Tel. +32(0)495/52.19.13  Z220

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier, en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  M11

Wilfried Mestdagh
Erkend familiaal bemiddelaar

Psychologisch consulent
Scheidingsbemiddeling

Churchilllaan 322
2900 Schoten
03 369 38 38

wilfried@familialebemiddeling.net
www.familialebemiddeling.net

alleen op afspraak

Korpschef Jack Vissers, zelfs fietsfanaat en organisator van de Scheldeprijs, 
delegeerde de opstart van zijn fietsteam aan hoofdinspecteur Sven 
Driesen. Die vond zes collega’s bereid geregeld mee uit te rukken op de 
nagelnieuwe zwarte terreinfietsen van het merk Ridley, perfect afgesteld 
door lokaal fietsenmaker Andy Leten.

“Onze fietsploeg, die een bijpassend sportief uniform kreeg, doet heus 
meer dan zonovergoten ritjes maken over het jaagpad langs de vaart”, 
zegt Jack Vissers. “Ze trekken er vaak ’s nachts op uit en kunnen door 
nauwe paadjes waar combi’s niet door kunnen, wat voordelen biedt bij 
wegvluchtende vermoedelijke daders.”

Vissers gelooft dat de politieman en -vrouw op de fiets het contact met 
Schotenaar kan verbeteren. “Niet enkel de toprenners zullen op 14 oktober 
blinken tijdens de Scheldeprijs, maar ook ons eigen politieteam, onder 
meer door toezicht te houden op het naleven van de covidregels”, kondigt 
‘sportbestuurder’ Vissers aan.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



VASTGOED   I   VERKOPEN   I   VERHUREN

TE KOOP
Garagebox nabij het centrum van 
Schoten, Verbertstraat 114, met een 
sectionale elektrische poort 15m2. 
Water en elektriciteit beschikbaar. Voor 
meer info: 0479 9  34 34 9 (Kristof) 

Vg, Wg, Gmo, Gvkr                        €25.000

T. 0 3 - 6 4 5  0  6 4 5     I   i n f o @ i m m o k o l u m . b e     I    w w w . i m m o k o l u m . b e
* bij verkoop van het onroerend goed

T. 0 3 - 6 4 5  0  6 4 5     I   i n f o @ i m m o k o l u m . b e     I    w w w . i m m o k o l u m . b e
* bij verkoop van het onroerend goed

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten
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Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certi� caat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

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

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

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

Sint-Job  – GroenRand 
schakelt Olga de otter in 
in strijd tegen zwerfvuil       

Vlak voor de Week van het Bos lanceerde milieuvereniging Groenrand een nieuwe 
campagne tegen zwerfvuil en sluikstort. Een twintigtal leerlingen tussen 8 en 17 jaar 
van Campus Kristus Koning kreeg verteller Dirk Demey op bezoek. Hij las in primeur het 
verhaal van Olga de otter voor. 

GroenRand koos voor de otter als mascotte van de campagne. “De otter is al gespot 
in Brasschaat. Eind 2018 bevestigde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

op basis van sporenonderzoek de aanwezigheid van een otter in de Antitankgracht. 
Dat is goed nieuws, want betekent dat het water hier al properder wordt. Otters eten 
namelijk vissen, en als die leven in vervuild water eten ze zieke vissen worden ze zelf 
ziek en trekken ze weg”, legt Dirk Weyler van GroenRand uit aan de leerlingen. Hij 
was er 41 jaar opvoeder en hield er verschillende jaren Rommel Op de Pot acties. “De 
leerlingen van deze school hebben de Antitankgracht mee opgeruimd. Daarom krijgen 
jullie nu de pimeur.” 

“Van ‘Olga de otter’ zijn 600 voorleesboekjes verspreid in 94 basisscholen en 
jeugdbewegingen in Brecht, Brasschaat, Schilde, Schoten, Ranst, Zoersel, Malle, 
Kapellen, Stabroek en Kalmthout. Bedoeling is dat het tijdens de Week van het Bos, 
van 11 tot 18 oktober, wordt voorgelezen aan de kinderen”, legt Sky Rymenants van 
GroenRand uit. Het voorleesverhaal is geschreven door Peter Jochems en geïllustreerd 
door Rodrik Steverlynck, en speelt zich af in het bos langs de Antitankgracht. 

Scholen en jeugdbewegingen kunnen Dirk Demey op school uitnodigen om ‘Olga de 
otter’ voor te lezen: dirkhansdemey@gmail.com, 0492.31.07.32



Duurzame Helden zijn bekend   

Vijf duurzame helden werden door de gemeente Schilde op vrijdag 9 oktober 
gehuldigd. GreenKit, dat duurzame babyspullen verzamelt, de Bioshop, de lokale 
Natuurpuntvereniging, de Minder Mobielen Centrale en ’t Schil Vanneke kregen 
een ‘estafettestok’ van hun duurzame voorganger, die vorig jaar de titel van 
Duurzame Held droegen. 

De viering kwam er naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. Tijdens de huldegingsavond werd ook ‘Demain’ 
vertoond, een film over duurzame pioniers verspreid over drie continenten.

Nog tot en met 25 oktober kan u de duurzame helden bekijken via een 
tentoonstelling in de wandelgangen van Werf 44. 

Ik Koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, 
verzamelobjecten allerhande, 
curiosa, enz... Kortom, hebt u iets 
leuk in de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487.365.100  Z167

Te huur: 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

Bijles wiskunde 1-4 middelbaar 
aan huis/online door leerkracht 
Wis-Wet 0472.36.71.77  Z174

Het Vaarttheater start terug op en dat volledig Corona-proof!
We hebben jullie gemist… Ons podium stond dan ook  7 maanden leeg, het decor onaangeroerd…In het midden van onze 
jeugdproductie moesten we alles stop zetten en we hebben lang gehoopt deze nog te kunnen afmaken…helaas, Corona besliste er 
anders over… Maar we vliegen er nu terug in.

Onze eigen repetities komen stilaan terug op gang en ondertussen hebben wij al de try-out van ʻSportman 2ʼ achter de rug – met 
Ruben van Gucht en Mathieu en Guillaume. Dat was dan ook meteen onze test-avond om jullie als publiek vanaf nu Corona-proof 
te kunnen ontvangen. 

Wil u eindelijk ook nog eens een avondje ontspanning, zonder Corona zorgen en met veel humor, reserveer dan vlug voor één van 
de vertoningen op 23 of 24 oktober as. telkens om 18.30 u en 20.30u.

Steven Goegebeur brengt dan ʻThe Best-offʼ van Mankracht, gebaseerd op zijn 3 monologen: “De Man van Morgen” - “Man van de 
Wereld”  en “De geknipte Man”. Reserveren kan op www.vaarttheater.be.
Hopelijk tot op één van de voorstellingen!

In ons gebouw is er nu eenrichtingsverkeer. U komt binnen via de hoofdingang, gaat zo de zaal binnen en vanuit de zaal via de cafetaria 
buiten. Als u terug de zaal in wil, moet dit ook terug langs buiten. Het publiek zit geschrankt, zoals op een dambord, met telkens 1 stoel 
tussen elke persoon. Er zitten maximum 40 personen in de zaal. Er staat handgel op verschillende plaatsen, handen dienen ontsmet te 
worden bij binnen komen en buiten gaan. Een mondmasker is verplicht tijdens de hele voorstelling, ervoor en erna. Het publiek wordt 
slechts toelaten vanaf 30 minuten voor aanvang van de voorstelling.  Bij de voorstellingen van 18 30 u bestaat er geen mogelijkheid 
om achteraf nog iets te drinken in de cafetaria. Bij de voorstellingen van 20u30 is er nog wel de mogelijkheid om iets te nuttigen in de 
cafetaria, dit tot maximum 1 uur na de voorstelling. Eventuele bestellingen kunnen per briefje voor aanvang van de voorstelling reeds 
geplaatst worden.  De dranken dienen zittend gebruikt te worden met maximum 4 pers aan één tafel.

STEVEN GOEGEBEUR 
KOMT OPNIEUW NAAR 

HET VAARTTHEATER

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

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

www.vdstraeten.be

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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



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

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

actie.argenta.be/auto

V.
U

.: 
A

rg
en

ta
 A

ss
u

ra
n

ti
es

 n
v,

 v
er

ze
ke

ri
n

gs
on

d
er

n
em

in
g 

n
aa

r 
B

el
gi

sc
h

 r
ec

h
t,

 (
m

et
 m

aa
ts

ch
ap

p
el

ij
ke

 z
et

el
) 

B
el

gi
ël

ei
 4

9-
53

, 2
01

8 
A

n
tw

er
p

en
, b

tw
 B

E 
04

04
 4

56
 1

48
, R

PR
 A

n
tw

er
p

en
, a

fd
el

in
g 

A
n

tw
er

p
en

 e
n

 t
oe

ge
la

te
n

d
oo

r 
d

e 
N

at
io

n
al

e 
B

an
k 

va
n

 B
el

gi
ë 

(N
B

B
) 

on
d

er
 h

et
 n

u
m

m
er

 0
85

8 
vo

or
 d

e 
ta

kk
en

 0
2,

 0
8,

 1
0a

, 1
3,

 1
4,

 1
7,

 2
1,

 2
2,

 2
3 

en
 2

6,
 +

03
 2

85
 5

1 
11

, i
n

fo
@

ar
ge

n
ta

.b
e,

 w
w

w
.a

rg
en

ta
.b

e 
—

 V
ER

/A
U

-A
F-

au
to

-N
L-

09
/2

01
8

ARGENTA KANTOOR
adres
tel 
e-mail
ON RPR stad

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
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Tentoonstelling “Brasschaat, vroeger 
en nu, gezien door kunstenaars”. 

Goudsmid - Juwelier
P. Van der Auwera

Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77 
(rechtover de Post)

Lukt het niet?
Bel 03/652 17 77 
of 0497 62 15 62

3U WORDT 2U3U WORDT 2U
van 24 op 25 oktober 2020

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

staat, mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

Sluitstuk van het jubileumprogramma n.a.v. 50 jaar vtbKultuur Brasschaat is 
de tentoonstelling “Brasschaat, vroeger en nu, gezien door kunstenaars”. Deze 
tentoonstelling is gratis te bezoeken op 7 en 8 november 2020 in de galerie Van 
den Weyngaert van het dienstencentrum Antverpia, Sint-Antoniuslei 95 – 97 te 
Brasschaat. 
Openingsuren: op zaterdag 7/11 van 10u tot 20u en op zondag 8/11 van 10u tot 
17u. 
Erfgoed, cultuurexpressie en toerisme worden in deze tentoonstelling verenigd 
waarbij werken van hedendaagse kunstenaars naast oude meesters zullen 
hangen. Natuurfotografie, beeldhouwwerk, olieverf, aquarel brengen alle as-
pecten van Brasschaat vroeger en nu op een coronaveilige wijze in beeld. 

Deelnemende kunstenaars zijn onder meer: Gisela Bertels, Bernard Castelein, 
Paul De Beenhouwer, Colette Dedyn, Maria Jacobs, Annie Janssen, Marcel Jans-
sens, Magda Simons, Willy Stuers en Rudolf Vanheertum. Het gemeentebestuur 
stelt de “Ossekoers” van Frans Simons ter beschikking. Uit privébezit tonen we 
werken van A. Annys, F. Simons, E. Pieters, J. Van Wijck en Th. Verstraete. 

Organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bloemetje voor afzwaaiende 
cafébazen

Guy Dingenen en Lydia De Beuckelaar, Marcel Peeters en Corry Adriaensen en 
René Fisher serveerden zopas voor het laatst pintjes in het parochiaal café van 
Bloemendaal. Het café sluit niet definitief, maar het parochieteam sleutelt aan 
een nieuwe formule en wil de pleisterplek ook verhuren met het oog op verjon-
ging. 
“Ondanks de sloop van de Sint-Jozefkerk vijf jaar geleden, is het café altijd po-
pulair gebleven in onze wijk. Kaarters, wielertoeristen, biljarters, toneelspelers, 
maar ook de modale wijkbewoner; ze kwamen nog graag langs voor wat socia-
le contacten”, weet Erik Maes van Beweging.net. “Dat het Bloemendaalcafé zo 
goed is blijven draaien, is mede te danken aan de vele vrijwillige cafébazen die 
zich met veel zin voor verantwoordelijkheid in een beurtrolsysteem over toog 
en bijhorende taken ontfermd hebben. Ik heb het over mijn eigen ouders Jef 
en Martha, die altijd het onderhoud voor hun rekening namen, maar zeker ook 
over Steven Caals en Ingrid Lauwers, Marcel Peeters en Corry Adriaensen, Danny 
Maes en René Fisher en zeker Guy Dingenen en Lydia De Beuckelaar.”
“Voorlopig gaat het café dicht, maar we willen het na opfrissing en aanpassing 
van de toog zeker nieuwe schwung geven en mikken daarbij ook op verjonging”, 
zegt Ann Deceunynck, die instaat voor de verhuur van alle parochiegebouwen. 
“Ook bv. Chiro-groepen moeten er gebruik van kunnen maken, in combinatie 
met de grote zaal. Misschien kunnen we zelfs wat cultuur brengen in onze mooie 
infrastructuur. Deze sluiting is zeker niet definitief. Volgend voorjaar moet dit 
vernieuwd café opnieuw de deuren openzwaaien, maar de biljarters van Okra 
mogen intussen wel hun ding blijven doen.”



school, eventueel huiswerk 
maken en koken tot thuiskomst 
van ons werk (+/-18u30). 
Wij zoeken iemand die we 
kunnen vertrouwen, regio 2970 
Schilde tel 0477.688.409  Z192

Te huur Calpe: prachtig appart, 
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig terras, 
zeezicht, Tv Vl, wifi, zandstrand, 
vrij van 15/11-16/12, alle 
comfort tel 03.326.13.87  Z210

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn, geen geremde 
tel 0492.26.31.18  Z190

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

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

Gezocht: liefdevolle oppas 
/ nanny die dinsdag en 
donderdag onze 2 kindjes 
(5 en 7j) kan ophalen van 

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²
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zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

ME GOED VOELEN IN MIJN JOB, HET KAN!
In deze cursus leer je omgaan met de licht- en 
schaduwkanten van je job en je werksituatie.

Je ontdekt kansen om jezelf te realiseren, 
ook al zijn er soms moeilijkheden.

Data: Dinsdagen 10, 17 en 24 november 
2020 van 19u tot 22u
Plaats: Simivoc, Papenaardekenstraat 53, 
2900 Schoten 

Info: 0476 455 775 – katelijne.verduyn@prh.be
www.prh.be/cursus/mij-goed-voelen-mijn-job-het-kan

CURSUS

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

Kort nieuws uit Schoten

Portretfotografen zoemen gratis in op zorgpersoneel
De actie van veertien professionele portretfotografen om gratis fotoshoots 
te organiseren voor mensen uit de zorg, werd een onverwacht groot succes. 
Alle 750 sessies waren volgeboekt. Zo ook voor op reportage met Inge Nijs van 
Zoemin uit Schoten die in afwachting van de verzorgenden van Residentie 
Ruggeveld in Deurne alvast hun directietandem Sigrid Schram en Liesbet Van 
Hertbruggen vastlegde.

Elektro Van Uffelen tegen de vlakte
De winkel in het centrum van Schoten waar de 
familie Van Uffelen 62 jaar lang huishoudelijke 
apparaten en andere elektro verkocht, gaat 
tegen de vlakte. Een projectontwikkelaar heeft 
een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 
bouw van veertien appartementen en vier huizen. 
Er is nog slechts één winkelruimte voorzien. 
Het openbaar onderzoek over dit project is nog 
maar net gestart. Bezwaren kunnen tot en met 3 
november aan de gemeente worden overgemaakt.

Brecht – Politiezone Voorkempen 
vindt ruim 30 gestolen fietsen 

Politiezone Voorkempen zoekt de rechtmatige eigenaars van 31 koersfietsen, 
elektrische fietsen, mountainbikes, vrijetijdsfietsen en gedemonteerde fietsen. 
Die werden bij huiszoekingen in Malle, Brecht en Lille in beslag genomen. 
Aanleiding was een oproep op 4 oktober van een getuige van een fietsdiefstal. 
“De melder kon de 2 verdachten gedetailleerd beschrijven en had gezien hoe 
zij een fiets stalen op straat in Malle. Onze interventieploeg is onmiddellijk 
ter plaatse gegaan en kon de 2 verdachten arresteren. Eén dader werd 
onmiddellijk gevat in de Lierselei in Oostmalle, even later werd een tweede 
verdachte gearresteerd in het park. Allebei zijn ze door onze diensten gekend 
voor tientallen andere feiten”, weet woordvoerster Greet Wouters. De politie 
roept rechtmatige eigenaars op om zich te melden. Wie onlangs slachtoffer is 
geweest van een fietsdiefstal in de regio Malle, Brecht en Zoersel, mag contact 
opnemen met het centraal onthaalpunt op 03 210 40 00. 





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: 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, 
w w w . e v e n t u s s e n u i t . b e , 
email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z46

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

GEEN INSPIRATIE? 
SCHENK EEN
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CADEAUBONCADEAUBON

VERKRIJGBAAR BIJ:
MADE 4 yOU, 

PAALSTRAAT 56A, 
SCHOTEN

OPTIEK VAN RANST
MARKT 24, SCHOTEN

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

Eerste kleinkind én viergeslacht voor 
zaakvoerster Paulien & Paulette

Inge Verreth runt, samen 
met dochter Paulien, de 
winkels ‘Paulien & Paulette’ 
en dat zowel in Schoten als 
in Schilde. Dat is natuurlijk 
heel bijzonder, maar wat 
het voor Inge helemaal erg 
leuk maakt is niet alleen 
het feit dat zij zonet haar 
eerste kleinkindje kreeg, 
maar dat Cézanne, want 
zo heet het meisje, meteen 
ook voor een vrouwelijk 
viergeslacht zorgt. En dat 
stellen we hierbij graag aan u voor. 
Laat ons bij de overgrootmoeder 
beginnen. “Mijn mama, Frieda Van 
Gansen (°23 juli 1942), groeide op in de 
Antwerpse wijk Zurenborg waar haar 
moeder na de oorlog een likeurwinkel 
uitbaatte”, vertelt Inge. “Vroeger was 
mijn mama meewerkende-echtgenote 
van mijn papa die in Antwerpen een 
verzekeringskantoor had. Mama was 
er steeds voor ons. Omdat zij tijdens de 
schooluren aan de slag was, merkten 
wij als kinderen nooit dat zij werkte. 
Eind jaren ’70 verhuisden mijn ouders 
van Merksem naar ‘s Gravenwezel, 

waar zij nog steeds wonen.”
De moeder van Inge vindt het fijn om 
kruiswoordraadsels in te vullen en 
haar krant en tijdschrift te lezen.
Vlot op de fiets
‘Mami’ is Inge Verreth (°2 februari 
1967) die, net als haar ouders, ook in ’s 
Gravenwezel woont. “Ik ben een echte 
wielerfanaat”, zegt Inge. “Zo ben ik 
de voorbije zomer een weekje gaan 
fietsen in de Alpen, waar ik vlotjes de 
Col du Galibier, Alpes d’Huez en Col 
d’Izoard ben opgereden. En vorig jaar 
trapte ik met enkele fietsvrienden van 
Knokke naar Praag in 9 dagen.”
Naast deze hobby’s blijft er voor 

Inge niet veel vrije tijd over, omdat 
het runnen van twee winkels 
vanzelfsprekend een fulltime 
bezigheid is.
Paulien Vorsselmans (°5 april 1992), 
de kersverse mama van Cézanne, is 
geboren en getogen in ’s Gravenwezel 
en woont sinds mei 2019 in Brasschaat. 
Zij houdt een beetje van fitnessen, 
maar vooral van veel plezier maken 
met de vriendinnen.
Zalig genieten
Cézanne Goossens werd op 29 
augustus 2020 geboren, 4 weken 
vroeger dan uitgerekend, mat 46 cm 
en woog 2,7 kg. Inge: “Samen met het 
viergeslacht is het nu zalig genieten 
van alle mooie momenten! 
Maar misschien is het een heel klein 
beetje jammer dat Paulien niet op 
haar 25ste mama werd, want dat zou 
het tellen van de jaartallen mogelijk 
iets gemakkelijker gemaakt hebben”, 
lacht Inge. “Want in 2017 heb ik bij mij 
thuis nog een klein verrassingsfeestje 
georganiseerd onder de noemer: ‘3 
generation party’: mijn mama werd 
toen 75, ik 50 en mijn dochter 25!”

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





DAKRUBBER
SCHOTEN BV

EPDM daken
zijn ook geschikt voor groendaken

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

Wij geven je een EPDM dak waar
je de komende 50 jaar niet naar
moet omzien!

Wij werken uitsluitend met het erkende product:

Dakrubber Schoten: Voor alle dakmaterialen
Villerslei 79 - 2900 Schoten - info@dakrubber.eu

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

✔ Altijd waterdicht
EPDM bestaat uit één grote 
waterdichte rubberfolie. 
Dit herleidt het risico op 
waterlekken en loskomende 
naden tot nul.

✔ Lange levensduur
De combinatie van elasticiteit 
en UV-bestendigheid 
garandeert probleemloos een 
levensduur van vijftig jaar.

Maak een afspraak
En wij komen vrijblijvend langs om uw dak te
bekijken en een offerte op te maken.

03 666 06 99 | 0490 649 222

✔ Milieuvriendelijk
Het kan 100% gerecycled 
worden, waardoor deze veel 
minder milieubelastend en 
duurzamer is.

Een EPDM dak waar je op kan rekenen 

Aan het
bouwen aan je eigen 
nieuwbouwproject

of nood aan een 
nieuw dak?

Wij helpen je 
graag op weg!

www.dakrubberschoten.eu
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Joske Knip,

een reus van een kapper       

Jos Verdonck (°10 september 1936) werd geboren in het Wijnegemse steegje Boskantweg. 
Als kleine jongen moest hij van zijn moeder accordeon leren spelen om zo de lokale 
feesten te entertainen met zijn muziek. Door al dat getokkel op zijn veel te grote, zware 
accordeon, ontwikkelde Jos al gauw bijzonder soepele vingertjes.   Het was dan ook 
mede daardoor dat hij op 14-jarige leeftijd de beslissing nam om kapper te worden.

Zijn allereerste opdracht als leerjongen nij een kapper was …het snoeien van de haag en 
dat moest uiteraard perfect gebeuren. Nadat hij geslaagd was voor dit ‘ingangsexamen’ 
kon Jos aan de slag. Na het beëindigen van zijn vervroegde legerdienst, opende 
Verdonck als 19-jarige zijn eigen kapperszaak in Deurne.

Wereldkampioen haarkappen
Jos Verdonck huwde met Andrea Kesteloot en het echtpaar kreeg twee dochters; Danny 
en Peggy. Na zijn dagtaak schoolde Jos zich ’s avonds bij in de kappersschool. Het was 
daar dat een leerkracht Verdonck adviseerde om deel te nemen aan kapperswedstrijden. 
Dat was een kofje naar Jos zijn kappershand. Nadat hij al vlug geselecteerd werd voor 
nationale wedstrijden, mocht hij deelnemen aan het wereldkampioenschap haarkappen 
in Stuttgart op 15 september 1970. En daar werd Jos Verdonck uitgeroepen tot 
wereldkampioen!

In de media
Verdonck deelde zijn kennis en bracht het tot trainer van het Belgische team. Hij 
kreeg ook aanvragen uit het buitenland, trainde de Japanse ploeg en ook die won de 
wereldbeker. Daarnaast ontving hij talrijke BV’s in zijn zaak en kwam ook zelf nu en dan 
op radio en tv. Omdat echtgenote Andrea heel fier was op haar Jos, kreeg zij het idee 
om hem te eren met een reus: ‘Joske Knip’. Andrea creëerde het hoofd, terwijl anderen 
de rest voor hun rekening namen. Als grote verrassing voor de echte Jos Verdonck werd 
‘Joske Knip’ opgenomen in het reuzecomité. Ook vandaag nog kan men ‘Joske Knip’ in 
tal van Belgische reuzenstoeten zien, al dan niet onder begeleiding van zijn lied: ‘D’r 
is der nen kwaffeur, d’r staat er ne reclamezuil recht al veur de deur, “Wereldbeker 
haarkappen” staat boven op ne lange poot, zijne naam is klein, maar zijne dade ware 
groot.’
Jos Verdonck geniet nu, samen met Andrea, van zijn welverdiende rust in Wijnegem, 
terwijl zijn oudste dochter Danny de kapperszaak aan de Gallifortlei in Deurne verder zet.

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 (particulier)  Z206

Alle tuinwerken: snoeien, 
verticuteren, aanleg van 
rolgazon, vellen van bomen tel 
0494.61.52.45 (particulier)  Z207

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Computer of netwerk problemen?
ICT’er met 40 jaar ervaring lost uw problemen op.

Voor inlichtingen 0474 10 10 20
of mail info@19.be



Te huur: garage ondergronds, 
S c h o t e n - c e n t r u m , 
Cordulaplein, prijs 70 euro/
mnd tel 03.658.10.88   Z218

Ik zoek werk: bejaardenzorg, 
babysitten, thuiswerk, ik heb 
ervaring tel 0465.20.29.68 Ela  Z219

Te koop: haagplanten Taxus, 80/100  
4 euro, 100/125  10 euro, 175/200, 
Lusitanica Portugese Laurier 80/100 
en 100/125, Ilex 100/125  9 euro, 
Osmanthus Photinia 60/80  5 euro, 
Iles Crenato bollen 50/60 diam., 
Taxus bollen 35/40 diam  9 euro 
50/60 diam tel 0479.33.27.20, 
0476.05.11.31 of 03.663.09.18

Gratis leeghalen van inboedels, 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19

DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Sint-Job –  In één jaar 137 nieuwe 
sociale woningen erbij voor Brecht   

Op de hoek van de Eikenlei en de Franciscanessenlaan legt 
huisvestingsmaatschappij De Voorkempen de laatste hand aan tien nieuwe 
sociale koopappartementen. Daarmee staat de teller na een jaar op 137 
nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen in Brecht. 

De nieuwe appartementen beschikken over twee en vier slaapkamers en 

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

hebben ondergrondse parkeerplaatsen. Ze zijn mooi gelegen: tegenover 
het Lochtenbergplein en dichtbij Schotenvaart. “De woningen worden 
toegewezen aan mensen die al op een wachtlijst staan. Wie een band heeft met 
de gemeente en het werkingsgebied van de huisvestingsmaatschappij krijgt 
voorrang. Deze wachtlijst wordt donderdagavond  afgesloten”, verduidelijkt 
schepen van Wonen Daan De Veuster (CD&V), ook ondervoorzitter van De 
Voorkempen. 

De prijzen van de nieuwe appartementen met twee slaapkamers en 
duplexappartementen variëren tussen de 190.000 en 224.000 euro.  
Voor een appartement met vier slaapkamers tel je 284.000 euro neer. 
“Deze prijzen zijn inclusief btw, maar er zijn natuurlijk nog kosten voor de 
lening en het beschrijf. Echt heel goedkoop is dat niet, maar Vlaanderen 
heeft enkele jaren geleden de subsidies voor sociale koop afgeschaft. 
De huisvestingsmaatschappijen moeten daarom bouwen met een 
marktconforme lening of met eigen middelen. Wel kunnen de kopers 
nog beroep doen op een sociale lening”, zegt De Veuster. Voor sociale 
huurwoningen wordt de huur inkomensgerelateerd berekend. “Er is de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan betaalbaar woonaanbod Zo werden er 
in de drie deelgemeenten in Brecht in minder dan een jaar tijd 137 nieuwe 
betaalbare huur- en koopwoningen gerealiseerd. Hiervan zijn er meer 
dan 100 voor sociale huur. Zo hebben we al heel wat mensen met minder 
middelen vooruit geholpen”, meent de schepen.

Meer info via https://www.devoorkempen-he.be/



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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

VERKOCHT

VERKOCHT

UNIEKE AANBIEDING IN DEURNE

Instapklare super uitgeruste woning met lift, dubbele 
garage en verwarmd zwembad. Op het gelijkvloers 
bevindt zich een grote ruimte die perfect geschikt is 
voor het uitoefenen van een vrij beroep of praktijk in 
de medische sector.
Op de eerste verdieping is een hyper geïnstalleerde 
keuken met een groot kook-/en eeteiland (met 
terras) en een ruime  living met open gashaard. 
Er zijn 2 slaapkamers met annex badkamers en 
dressings. Mogelijkheid om ook naastgelegen pand 
mee aan te kopen.

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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 699.740

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

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

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

Plannen voor Forum en aanpalende 
gebouwen kosten al 9,2 miljoen euro        
Het budget om het Gelmelenhof en de Forumgebouwen te renoveren is opgelopen tot 
9,2 miljoen euro. “Deze investering in infrastructuur voor cultuur en verenigingen 
is ongezien” , stelt Schotens burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) fier. In het 
ontwerp is opvallend veel plaats voor horeca. Een café én een brasserie mogen zowat 
het hele gelijkvloers van ‘de Forum’ inpalmen langs de Marktzijde.

Enkele weken geleden stelden we al het ontwerp voor van het Gelmelenhof. Het 
kasteeltje, dat veel Schotenaren nog kennen als politiebureau, wordt klaargemaakt 
als nieuwe zetel voor de academie voor beeldende kunsten. Die plannen, met 
bescheiden uitbreiding, zijn volledig klaar. De werken starten in het voorjaar van 2021. 
Nog datzelfde jaar wordt aan de Markt het voormalige kinderheil opgeknapt tot atelier 
voor volwassen kunstenaars van diezelfde academie.

“Die theaterzaal wordt volledig up to date gemaakt voor 300 toeschouwers”, licht 
burgemeester toe. “Het is de bedoeling dat het cultuurcentrum deze wat intiemere 
zaal geregeld zal gebruiken zodat De Kaekelaar - meer dan nu het geval is – ter 
beschikking komt van verenigingen en ook opnieuw geregeld haar oorspronkelijke 
functie van gemeentelijke feestzaal kan krijgen.”

Wordt er achteraan flink gesleuteld aan de architectuur, dan blijft de voorzijde van 
de Forum haar historische uitzicht behouden met de typische bakstenen gevel en 
verticale raampartijen. “Alleen de gelijkvloerse verdieping trekken we open”, kondigt 
schepen van Patrimonium Paul De Swaef (N-VA) aan. “Dat doen we om ruim plaats te 
maken voor twee horecazaken. In de nieuwe Forum is plaats voor zowel een variant 
van De Gilde als van Breughel, de twee cafés die er nu gevestigd zijn. Eén zaak zou ook 
maaltijden moeten serveren. Het andere zien we meer als volkscafé. Met de huidige 
uitbaters werd geen enkele afspraak gemaakt. Voor de concessies van beide zaken 
zullen we te gepasten tijde een open oproep lanceren.”

Dat zal nog wel een poos duren want voorlopig is er alleen een voorontwerp. De 
gemeente zal voor het eerst in tien jaar nog eens geld lenen want de geraamde 
kostprijs voor dit ambitieus cultureel project is opgelopen tot 9,2 miljoen euro. Eind 
2021 of begin 2022 zouden de werken moeten starten.
 
CD&V lijkt alvast niet dwars te gaan liggen. “We zijn blij dat één van onze 
programmapunten, een leefbare groene markt met terrassen, gerealiseerd 
wordt. Zo kunnen we ons 
dorpscentrum leefbaar en gezellig 
houden”, aldus Dieter Peeters. Ook 
Geert Valgaeren, voorzitter van 
harmonie Sinte-Cecilia en één van 
de vele toekomstige gebruikers van 
het Forumcomplex, verwacht dat de 
gemeente wel rekening zal houden 
met de wensen van zijn 165 jaar oude 
muziekvereniging. Dat betekent een 
ruim repetitielokaal en bergruimte 
voor de instrumenten. Dat laatste 
wordt door de bouwheren bevestigd.

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

Ik koop collecties Lp’s, 45t, cd, 
dvd, boeken, strips, pick-ups, 

beste prijs tel 0475.37.64.96 
(particulier)  Z007

Te koop: scootmobiels 
gsm 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



terras, garage, 45 euro/dag, 
all-in tel 0498.800.348  Z220

Ik zoek werk : als poetsvrouw, ik 
kan  ook strijken en alle andere 
huishouden tel 0466.15.79.91  Z221

De Toverschool Halloween 
zoekt medewerkers voor 
coronaveilig evenement op 
zaterdag 31 okt, uren af te 
spreken, tel 0475.62.05.11  Z223

DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

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

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Biografie ‘Pol De Mont. Een tragisch 
schrijversleven.’ bekroond 

Voor zijn lijvige biografie: ‘Pol de 
Mont. Een tragisch schrijversleven.’ 
werd Schotenaar Ludo Stynen 
zopas bekroond met de Leon 
Elautprijs van de KANTL (Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal 
en Letteren), goed voor een bedrag 
van 5.000 Euro. De Leon Elautprijs 
bekroont vierjaarlijks een studie 
op het gebied van de culturele 
Vlaamse Beweging in de 19de en de 
eerste helft van de 20ste eeuw. 
Naast recensent en 
literatuurhistoricus, is Ludo Stynen 
een geroutineerd biograaf. Met 
de publicatie van: ‘Pol De Mont. 
Een tragisch schrijversleven’, dat 
in 2017 bij Polis verscheen, heeft 
hij nu vijf biografieën op zijn naam (naast die van de gezusters Loveling, Lode 
Zielens, Anton Bergmann en Jan Frans Willems). 
Bekend en uiterst veelzijdig
“In mijn eerder verschenen biografieën, net als in andere levensverhalen van 
Vlaamse auteurs, is Pol de Mont op een of andere manier aanwezig”, vertelt 
Stynen. “Omdat die alomtegenwoordigheid me boeide en er van de man geen 
behoorlijke volledige biografie op de markt was, besloot ik die zelf te schrijven.” 
Pol de Mont, nu totaal vergeten, was ooit een heel bekende, uiterst veelzijdige 
Vlaming: vernieuwend dichter, literatuurcriticus, politicus, folklorist, redenaar, 
kunstcriticus en -historicus, journalist, leraar aan het Antwerps atheneum en 
aan de stedelijke academie, conservator van het Museum voor Schone Kunsten 
in Antwerpen, enz...  

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

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

Te huur: Nieuwpoort Bad 
studio, alle comfort, gr zonnig 

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Expo eert duurzame helden
Nog tot en met 25 oktober zet de gemeente Schilde zijn duurzame helden 
in de kijker via een tentoonstelling in de wandelgangen van Werf 44. De 
expo kwam er naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. De helden zelf worden op vrijdag 9 oktober vanaf 
20.00 in de bloemetjes gezet. Tijdens die viering wordt ook Demain vertoond, 
een film over duurzame pioniers verspreid over drie continenten. 



1 alleenstaande, 1 slpk, 
tel 0497.87.59.12  Z195

Weduwe zoekt weduwnaar 65-
75j gezond, voor vriendschap, 
en wie weet? Reisje met auto 
enz.. graag  bellen tussen 19 - 
20u gsm 0476.50.43.51   Z197

Te huur: appartement 
Churchilllaan 136 Schoten, 2de 
verd, lift, 2 slpk, berging, living 
met open keuken, apart WC 
en kelderberging.750€  + 50€ 
kosten + 100€  garage (elek 
poort, water + elek in garage 
aanwezig).  Beschikbaar vanaf 
01/11. Tel: 0499/96.95.18  Z198

Te huur: app te Schoten 
tel 03.658.61.64 of gsm 
0495.53.26.89  Z214

Te koop gevraagd: schilderijen, 
spullen v zolder, Lp, 
strips, curiosa, enz... tel 
03.663.65.70  (particulier)  Z214

Te huur: app grens Merksem 
– Schoten, dicht bij bus, tram 
en koopcentrum, Winkelstap, 
onmiddellijk beschikb., voor 

Van

Goudsmid - Juwelier
P. Van der Auwera

Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77 
(rechtover de Post)

Lukt het niet?
Bel 03/652 17 77 
of 0497 62 15 62

3U WORDT 2U3U WORDT 2U
van 24 op 25 oktober 2020

Voor al uw grondwerken, spitten, 
egaliseren, aanvoer en afvoer van 

grond. Aanleg oprit en terras in beton 
of keiklinkers, kasseien, blauwe steen, 

keramische tegels enz.
Aanleg van uw tuin groot of klein.

Meer dan 20 jaar ervaring.
Mariën tuin en verhardingswerken 

0475/51.11.22. 
mikemarien671@gmail.com

Kort nieuws uit Schoten

Circus Barones goochelt corona even weg
Intussen zijn ze alweer doorgereisd naar Diest en Nijlen, maar half oktober had 
Circus Barones haar kleurrijke tent opgetrokken in Schoten, op de plek die ooit 
het Havenplein moet worden. Na een noodgedwongen stop van enkele maanden 
toert Circus Barones, dat reeds 20 jaar naam en faam heeft opgebouwd in 
Vlaanderen, opnieuw door Vlaanderen met ‘The Greatest Show’.
Tijdens meerdere voorstellingen konden de kinderen, hun ouders en 
grootouders even deze minder fijne coronatijd vergeten tijdens een twee 
uur durende wervelende show waarin ‘ringmaster Patat’ de toeschouwers 
op humoristische manier door het programma leidde. Ondanks de strikt 
toegepaste coronavoorschriften konden toch telkens 200 toeschouwers 
comfortabel plaatsnemen in de tent. Het hele spektakel werd omkaderd door 
een schitterende choreografie met zang en dans. ‘The Show Goes On’, gelukkig 
maar. 

Harrie Hendrickx en ‘De vijf van Schoten’ verwachten je 
in 2021
Naar Jan Van 
Puyenbroeck, Anton 
Van de Velde, Lode 
Vleeshouwers, Eugène 
De Bock en Arthur 
Verhoeven werden 
niet toevallig vijf 
straten vernoemd 
in Schoten, allemaal 
gelegen in wijk De 
List. Het gaat dan ook om vijf grote, maar misschien wat ondergewaardeerde 
kunstenaars uit Schoten die vooral tijdens het interbellum actief waren. 
Ereburgemeester, heemkundige en mecenas Harrie Hendrickx had ‘De 5 van 
Schoten’ eer willen bewijzen tijdens een tentoonstelling in het voorjaar. Die ging 
omwille van de eerste corona-opstoot niet door en werd verzet naar september, 
maar ook toen bleek tentoonstellen op veilige manier nog niet aan de orde. 
Maar uitgesteld is niet verloren, houdt Harrie Hendrickx vol. “In overleg met de 
gemeente Schoten plannen we de tentoonstelling in het Kasteel van Schoten 
nu aansluitend bij het erfgoedweekend in 2021, van 30 april tot 24 mei. Dit 
is ook een gunstige periode om samen te werken met de scholen”, aldus de 
curator.  Intussen blijven de affiches van ‘De 5 van Schoten’ foyer De Kaekelaar 
hangen als stille getuigen van een voorlopig niet-plaatsgevonden treffen van 
kunstliefhebbers. 

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

TE KOOP: verrijkte teelaarde 
12M3 thuis geleverd in 

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

en /of bestelling



Notarisassociatie 
Luc DE FERM en 

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

Brecht – Nieuwe café De Kroon 
klaar, maar zit zonder uitbater      

Twee jaar later dan gepland is het pand voor een nieuw café De Kroon op de 
Gemeenteplaats klaar. Naar een uitbater blijft het zoeken. De opendeurdag van 
brouwerij Duvel-Moortgat om horecaondernemers uit de regio hiervoor warm te 
maken, was alvast veelbelovend. 

“Er is interesse en vooral, er zitten valabele kandidaten bij die al horeca-ervaring 
hebben, hier een tweede of derde zaak willen starten. Ik heb er dus goede hoop 
op dat we een geschikte uitbater zullen vinden”, aldus De Keyser van de brouwerij. 
“Het nieuwe pand is 260 vierkante meter groot, met een duplex erboven. achteraan 
is er een ruim terras en parkeergelegenheid en ook vooraan op het plein is er 
terrasruimte”, legt hij uit. Brouwerij Duvel-Moortgat, eigenaar sinds 2017, uit. 
“Het blijft voorlopig casco staan, omdat we het samen met de nieuwe uitbater 
willen inrichten. Die moet er zich gelukkig kunnen voelen.” Café De Kroon was een 
legendarisch café annex feestzaal waar elke Brechtenaar en vereniging wel over de 
vloer kwam voor een pint, een trouw-, communie- of buurtfeest. Nadat uitbaters 
Benny Brughmans en Monique Van Ginckel in 2013 overleden, wist niemand dat het 
café vier jaar later zou sluiten. Het koppel had in 1985 het café van Moniques ouders 
overgenomen en floreerde. Op 30 april 2017 werd het laatste pintje getapt tot spijt 
van vele stamgasten die een rouwregister op de muur hadden geopend. Het café 
was toen ruim 100 vierkante meter groot, het nieuwe is meer dan dubbel zo groot. 
Afwachten dus of er binnenkort een nieuwe uitbater kan worden gevonden.

Eentje uit
 de oude
 doos

In het fotoarchief van De 
Bode zitten honderden oude 
foto’s waarvan we zelf al niet 
meer weten wanneer de foto 
genomen is of wie of wat er 
op de foto’s staat.

Toch zijn we ervan overtuigd 
dat menig lezer best nog 
wel wat (ondertussen) oude 
bekenden op zal herkennen.

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

J.V.

Alle schilderwerken: binnen 
en buiten, vakmanschap, 
renovatiewerk, reparatiewerken, 
behangen, gyproc, tegels, 
pleisterwerk, vloeren, tel 
0488.202.848 (particulier)  Z170

Alle snoeiwerken: aanleg van 
rolgazon & gazon, vellen van 
bomen, frezen van stronken, 
verticuteren, aanplantingen, tel 
0498.144.085 (particulier)  Z171

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van 
luchters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z172



Te Koop: scootmobiel 
Carpo 4 Limited Edition-
400km-zeer goede staat-
GSM.0477/26.05.36  M16

Gezocht: naschoolse opvang 
voor 2 zusjes (8 en 6jr) en 
hun kleine broer (2jr). Ma & 
di half 4 tot half 7, ev. do 
occasioneel. Afhalen van school, 
huiswerk maken, koken. Te 
Schoten 0485/52.87.57  M17

Te koop: Efel allesbrander 
met uitneembare bunker weg 
wegens verhuis, in goede 
staat, wat op te poetsen, 
groot model, prijs overeen 
te komen, tel 0476.32.37.11 
of 03.658.63.03  M18

SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Werkatelier houdt eeuwenoude 
lemen bouwtechniek in leven

Het Finka Werkatelier heeft op zaterdag 10 oktober een workshop aangeboden 
die zowel de technische als praktisch kant van stampleem belichtte. Massieve 
lemen wanden en vloeren stampen is een eeuwenoude bouwtechniek die op 
verschillende continenten en op verschillende manieren wordt ingezet. Vragen 
werden beantwoord door Jasper Van Der Linden, architect-designer bij het 
Brusselse BC Materials, die veel kennis en ervaring heeft met leem. Nadien 
gingen twee groepjes van vier mensen aan de slag door stampleem zowel 
manueel als met een pneumatische stamper aan te stampen in kleine en grote 
mallen.

De workshop vond plaats bij het Finka Werkatelier aan de Emiel Vermeulenstraat 
in Sint-Antonius. Zij organiseren regelmatig workshops rond kalkglanspleister, 
strobalenbouw en zo meer, waar professionele vakmensen hun kennis en kunde 
delen.

Tel : 0494 429 439
Email : wesleyvyt0807@gmail.com 
WWW : Riolering-service.com

• Algemene rioleringswerken
• Plaatsen/Herstellen septische putten
• Plaatsen regenputten
• Camera inspectie
• Ontstoppingsdienst

Te koop: zwart lederen 
elektrische relaxzetel, nog 
geen jaar oud, weg wegens 
plaatsgebrek, prijs o.t.k. 
tel 0497.94.07.54  Z199

Te koop: voorbije jaargangen 
Historia, Nat Geo, Quest, 
Newsweek, Geschiedenis .. zr 
goede staat uitkiezen 10 ex. voor 
5 € Schilde 0476/252 940  Z202
Te huur: paardenbox te 
Schilde, zelf verzorging of in 
overleg tel 0473.55.91.12  M15

Snoeien en 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

Laat eens een sergeant, pompier of 
kolonel thuis bezorgen door de brandweer

Traditiegetrouw is het publiek altijd welkom om achter de schermen te kijken 
in de brandweerkazernes van Brecht en Sint-Job. Ook Sint-Job on Fire kan 
niet doorgaan. Misschien had je de pompiers ook al aan je deur verwacht om 
een kalender te verkopen? Dat zal voor het eerst in jaren niet zo zijn. Dat heeft 
natuurlijk alles met corona te maken. Als alternatief lanceren de spuitgasten 
de actie ‘ontbijtbrand’. Tot eind oktober kan je een lekkere ontbijtmand 
bestellen. Je kan kiezen tussen verschillende manden, van kolonel tot 
sergeant. En voor de kinderen is er de pompier. Het ontbijt kan thuis in heel 
Brecht geleverd worden of je kan ze zelf komen ophalen in Brecht of Sint-Job.

www.ontbijtbrand.be. #ontbijtbrand 
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Brecht –  Zestienjarige atlete uit 
Brecht is Vlaams kampioen 

kogelstoten en discuswerpen       

Daphne Van Doninck is 16 jaar en al Vlaams kampioene discuswerpen en 
kogelstoten in haar leeftijdscategorie. Vooral het explosieve van de sport ligt 
haar. Ze droomt van meer titels.

Op het Vlaams kampioenschap in Heusden-Zolder verbrak ze met een worp 
van 36, 51 meter niet alleen haar eigen record, maar behaalde ze goud in de 
categorie zestien- tot zeventienjarigen. “Ik ging met een goed gevoel naar 
de wedstrijd. Op training had ik al eens 38, 39 meter geworpen en een week 
eerder 38,16 meter op een werpersmeeting in Sint-Niklaas. Die goede vorm 
heb ik kunnen doorzetten”, verklaart ze zelf haar medaille. Nochtans had ze 
er niet speciaal voor getraind. “Twee keer per week kom ik hier trainen in het 
Louis De Winter stadion. Ik ben het gewone trainingsschema blijven volgen en 
goede tips van de trainer gekregen. Hij ziet wel potentieel voor de toekomst.”
Van Doninck is al sinds haar 6de atlete. “Mijn twee zussen Ymen (21) en Eline 
(23) waren al actief bij AC Break. “Ik kwam mee naar de trainingen en ben 
er zo in gerold eigenlijk. Op wedstrijden nam ik altijd deel aan alle atletische 
disciplines, maar ik scoorde het beste op discuswerpen en kogelstoten.” Dat 
is niet onopgemerkt gebleven. Daphne mocht daarom al een jaartje vroeger 
starten met de discipline. “Normaal mag je maar pas op je zestiende kiezen, 
maar de trainer maakte een uitzondering. Bij de start twee jaar geleden had 
ik helemaal geen hoge verwachtingen. Ik had er vooral plezier in. Het is een 
explosieve sport, je moet kort en krachtig afstoten. Dat ligt me beter dan 
lopen of verspringen bijvoorbeeld.” Geen evidente keuze, want het blijft 
een redelijk onbekende sport bij het grote publiek. “Op wedstrijden zijn we 
meestal met een twaalftal deelnemers. We komen elkaar steeds opnieuw 
tegen en kennen elkaar intussen. Ook naast het veld volgen we elkaar. Het 
gaat er vriendschappelijk en gemoedelijk aan toe op wedstrijden en dat is 
wel aangenaam.” 

Daphne droomt ervan om ooit op een Belgisch of zelfs Europees podium te 
kunnen staan. Daarvoor zal ze wel meer moeten trainen. “Ik probeer aan zo 
veel mogelijk wedstrijden deel te nemen. Dat kan sinds augustus weer. Tijdens 
corona kon ik hier blijven trainen.” Intussen zit ze in het vijfde jaar Sociale en 
Technische Wetenschappen in Mariagaarde in Westmalle. Ook daar volgen ze 
haar. “Het is leuk om zowel in de club als op school steun te krijgen.” Haar 
studies blijft ze ter harte nemen. Ze ambieert ook een carrière bij de politie. 
Ze is realistisch genoeg om te beseffen dat je niet kan leven van deze sport. 
“Het kogelstoten en discuswerpen is een geweldige uitlaatklep en zal altijd 
een mooie aanvulling blijven bij studies en professionele loopbaan.”

Te huur appart. Schoten 2 slaapk. 
& garageplaats 2° verdiep. geen 
lift, Ruime living - open keuken 
met koelkast, oven, kookplaat 
, afzuigkap en afwasmachine. 
Aansluitend berging. 2 slaapka-
mers ( 11,5 en 8 m2). Badkamer 
- ligbad dubbele lavabo WC. Ter-
ras / zonnetent. autostaanpl. en 
berging. huurprijs. 710 euro+50 
euro tel: 0475.27.37.73 M10

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, laurier, en af-
voeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  M11

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77
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PVC of aluminium profielen van 
topmerken Veka en Reynaers
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP 
&

VRIJBLIJVENDE 
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 24 EN 25 OKTOBER IN KALMTHOUT!
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5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 24 EN 25 OKTOBER IN KALMTHOUT!

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Brecht, Sint-Job – Brechts duo 
brengt populaire Amerikaanse 

Gellyball in primeur naar Europa   

Patrick Roef (54) en Rudi Malfait (55) uit Brecht hebben een nieuwe vorm van 
entertainment gelanceerd. Gellyball is als een softe vorm van paintball. “Dit is pure fun 
voor de hele familie”, belooft het duo. 
Gellyball speel je met twee teams tegen elkaar, een rood en een blauw. Met een 
plastic pistool op batterijtjes schiet je kleine gelballetjes af. “Het zijn eigenlijk 
polymeerkristalletjes. Je legt ze in water en ze zwellen op tot gelballetjes. Dit is biologisch 
afbreekbaar, vind je ook in luiers en zelfs in bloemstukken. Ze zijn zo zacht. Als je ze 
afschiet van zo’n vijf tot tien meter, voel je er niks van. De balletjes verkruimelen ook 
tot niets. Het maakt geen plekken op je kleding en je houdt er ook geen blauwe plekken 
aan over, wat met Paintball wel kan voorvallen. Daarom is Gellyball geschikt voor het 
hele gezin, vanaf vijf jaar. We hebben het al getest hier met verschillende doelgroepen. 
Bovendien is het ook volledig coronaproof, want er is geen fysiek contact en je staat 
ook ver genoeg van elkaar”, legt Patrick Roef uit. Hij is service manager bij een groot 
verzekeraar en Rudi Malfait uitbater van De Kolonie langs de Vaart in Sint-Job.
Roef is hiermee niet aan zijn proefstuk toe, want in 1987 bracht hij ook al Paintball naar 
ons land, eerst naar het fort van Brasschaat en daarna huurde hij elf jaar in Kapellen 
een stuk bos langs de Antitankgracht. “Er was toen zelfs nog geen wetgeving voor. 

Niemand kende het en er was heel wat verwarring rond vergunningen. Eerst vielen 
de Paintball-pistolen onder de wet van vuurwapens. Via de wapenbank in Luik heb ik 
er dan voor kunnen zorgen dat het toch als ‘speelgoed’ werd bestempeld. Toch blijft 
het moeilijk om in ons land Paintball van de grond te krijgen. Het kan slechts op een 
twintigtal locaties gespeeld worden. Er zijn ook wel wat misverstanden rond. Wij zijn 
al achttien maanden bezig om een terrein in Brecht vergund te krijgen. We geven niet 
op, maar intussen kunnen we met Gellyball een nieuwe leuke en veilige en overigens 
goedkope manier van entertainment bieden. Het is toegankelijk voor iedereen, groot 
en klein beleeft er veel plezier aan.”
www.gellyball.eu, gellyball@icloud.com, Facebook, 0476/78.18.44



TONEEL                              30-31 OKTOBER 20U
“Het Bewijs” Theater Zeemanshuis, www.theaterzeemanshuis.be

VOORDRACHT                                                       22 OKTOBER  20U
Federalisme of confederalisme? Carl Devos, ’t Gasthuis, Turnhoutesebaan 199, Wijnegem, 
christiane.vandeperre@skynet.be , 0475,58,81,97

CONCERT                                   23 OKTOBER 20U
In Zoersel, Ben Van Nespen, st Elisabethkerk in Zoersel, www.webshop.zoersel.be of 
info@festivaldervoorkempen.be

VOORDRACHT                                                  27 OKTOBER 14.30U  TOT  16U30
Antwerpse spreuken & gezegden, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.ummagumma.be

VOORDRACHT                                                        29 OKTOBER 14.00U
Wat is er met ons klimaat aan de hand, ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, 
www.neosvzw.be/wijnegem, 0479,24,45,34

FILM                         31 OKT 20.00U - 23U59  
Halloween: The Lost Souls (16+), huiveringwekkende fi lm, inschrijven: per bubbel van 4 via 
info@kaddish.be, jeugdhuis Kaddish Vordensteinstraat 50 Schoten

APERITIEFCONCERT                                                      8 NOVEMBER  11U
Aperitiefconcert Dre, in de Kaekelaar, www.ccschoten.be

FILM                                                      9 NOVEMBER  14U -  10 NOVEMBER  20U
1917, in de Kaekelaar, www.ccschoten.be

TONEEL                  13,14,20,21,22,27,28 NOVEMBER  -  4,5 DECEMBER  20U
KWTG presenteert “BUITEN REGENT HET”, www.kwtg.be

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

CULTUUR

GEZOCHT

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

WANDELINGEN

VRIESELHOFWANDELING            29 OKT 13U45 TOT 17U
Oelegem, 5km, startplaats: taverne de Remise, secretariaat@dedrierozen.be , 03,658,87,50

HALLOWEENWANDELING               VAN 30 OKT tot en met 1 NOV
Wijkkomitee Geuzenvelden Schoten, www.geuzenvelden.be

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Geen Halloweenmarkt, 
Sinterklaastoet of kerstmarkt 

in Schoten       

Meer dan tachtig kramen, winkeliers die extra laat open houden en duizenden 
bezoekers van wie er veel verkleed komen, net als de marktkramers zelf. Zo ging 
het er de voorbije tien jaar met groeiend succes aan toe aan de vooravond van 
Halloween. Maar de griezelpakjes hoeven dit jaar niet uit de kast gehaald worden. 
“We hebben zelf beslist om de avondmarkt, waarvoor de mensen van heinde 
en ver naar Schoten afzakken, af te gelasten”, zegt Johan De Kimpe van de 
markthandelaarsvereniging. 
“We konden onmogelijk voldoen aan de door de gemeente opgelegde 
coronamaatregelen met aparte in- en uitgang. Ook de beperking dat ter plaatse 
consumeren aan de voedingskramen niet toegelaten zou zijn, was een pad in de 
korf. We hebben dan maar besloten, om de stekker er zelf en tijdig uit te trekken. 

ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

0484 02 64 31
TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:

MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 01.00U

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Hopelijk kunnen we ons jubileum in 2021 wel vieren.”
Op donderdag 29 oktober ontvangen de Schotense handelaars je wel op hun
                     LATE NIGHT SHOPPING.  De deelnemers verwelkomen je dan tot 21 uur in de
                                   winkel. 

In de wijk Deuzeld hebben 
ook de Kerstgezellen nu al de 
handdoek gegooid. Er komt 
gene nieuwe kerstmarkt op 
de Deuzeldlaan en omliggende 
straten. Ook hier hadden 
de markthandelaars al 
forfait gegeven en om op 12 
december alleen met de lokale 
verenigingen voor kerstsfeer 
te zorgen, staan de sterren niet 
gunstig genoeg.  
Ook de intrede van de Sint in 
Schoten zal er dit jaar niet 
inzitten. De gebruikelijke 
filmvoorstelling in de Kaekelaar 
gaat gewoon door, uiteraard 
coronaproof. Maar om de 
Goedheilig Man op een veilige 
manier door de Paalstraat 
te loodsen, dat zagen de 
organisatoren niet zitten. 

En niet alleen omdat de Sint een risicopatiënt is. Momenteel wordt er nog wel 
nagedacht over een voorstelling in de bib of in de Cordulakerk.

Op donderdag 29 oktober ontvangen de Schotense handelaars je wel op hun
                     LATE NIGHT SHOPPING. 
                                   winkel. 



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

Popo Choco maakt allee 
ballonfi guren op jouw 
kinderfeestje, info http://
w w w . b a l l o n c l o w n . e u 
of 0498.12.00.90  Z188

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

De Poolse schilder biedt 
zijn diensten aan voor 
binnen-en buitenwerk, tel 
0493.61.99.33  (particulier) Z194

Ik zoek een baan: kleine 
renovaties van het huis, 
bijstand  bij dierenverzorging, 
tuin schoonmaken, stuur mij 
a.u.b een bericht op Whatsapp 
0465.74.05.91 (particulier)  Z211

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de 
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen 
een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. 
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner 
centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele 
noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

VERPLEEGKUNDIGEN
Functie: Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische zorg van de bewoner met de bele-
vingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door je  deelname aan het ‘naadloos zorgsysteem’ draag je bij tot een aangenaam woon- en leefklimaat 
voor de bewoners. De verpleegkundige is op de afdeling / woonzone, via roulerend leiderschap, mee verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. 

Ons aanbod: • Een contract van onbepaalde duur met tewerkstellingsbreuk naar keuze • Indien je in het bezit bent van een diploma op A2-niveau, 
verloning op C3-C4-niveau. Indien je in het bezit ben van een diploma op A1-niveau verloning op BV1-BV3-niveau. Het aantal meerekenbare jaren voor 
het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als 
zelfstandige • Laatstejaarsstudenten die binnen hetzelfde school- of academiejaar waarbinnen de kandidaatstelling valt, het vereiste einddiploma kunnen 
behalen worden toegelaten. Het bewijs wordt geleverd door middel van een bewijs van inschrijving van de instelling waar men het bewuste laatste van de 
studies volgt • Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar met opname van de kandidaten die slaagden in de selectieprocedure • Tal van 
extralegale voordelen. 

VOLTIJDSE FACILITAIR COORDINATOR
Campus Schoten
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de schoonmaak en de hoteldienst op de 
campus Schoten. Enerzijds organiseer je de schoonmaak van het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. 
Anderzijds organiseer je de hoteldienst, die verantwoordelijk is voor de bestelling en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. Tot slot ben je
de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de chef-kok van de catering.

Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur • Een bruto maandsalaris 
op niveau B1-B2-B3 met een minimum van € 2.460,78 en een maximum van € 4.146,34. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris 
is afhankelijk van het aantal jaren relevante beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige • Gratis hospi-
talisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar 
vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 7 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03/288.20.05 of via mail: tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma, aan
Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail:
sollicitatie@wzgvoorkempen.be. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 10 november 2020.
De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.
De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve met een duurtijd 
van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt (ook op weekend- en feestdagen). 
Het volstaat om  contact op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck. Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op het 
nummer 03/680.05.63 of op het volgende mailadres: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be. 
U kunt u een afspraak maken voor een rondleiding van 20 oktober tot en met 31 oktober, tussen 10u en 12u.

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



Hof van Schoten  |  Botermelkdijk 282  |  2900 Schoten  |  03 666 26 41  |  info@hofvanschoten.be  |  www.hofvanschoten.be

Ben jij op zoek naar een job in een familiale, kleinschalige, onafhankelijke, private 
zorg voorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service? 

Contacteer ons dan via 03 666 26 41 of ikwilwerken@hofvanschoten.be.

voor de versterking van ons 
personeelskader zijn wij op zoek naar een

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
& VERPLEEGKUNDIGEN

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

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Kom gezellig 
Herfstshoppen!

Dit moet u zelf ervaren!

Alle dagen geopend van 09.00 t/m 18.00 uur, dinsdag vaste sluitingsdag 

Ons Café du Jardin wordt binnenkort 
uitgebreid naar een

ONTBIJT-, LUNCHRESTAURANT

daarom komt er een vacature voor een
ZELFSTANDIG WERKENDE KOK m/v

onze openingsuren zijn 09.00-18.00u.

indien u wenst te solliciteren stuurt u 
uw CV en motivatie naar:
c.rodenburg@skynet.be

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

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



Ik zoek een baan: kleine 
renovaties van het huis, 
bijstand  bij dierenverzorging, 
tuin schoonmaken, stuur mij 
a.u.b een bericht op Whatsapp 
0465.74.05.91 (particulier)  Z211

Voor al uw fi jne schilderwerken: 
gepens. schilder neemt nog 
werk aan, perfecte en propere 
afwerking, matige prijs, 
voor gratis kleuradvies en 
prijsopgave tel 03.651.53.73 of 
0473.390.488 (particulier)  Z213

Algemene renovatiewerken, 
volledige installatie van 
elektriciteit, tegelen, plaatsen 
van volledige badkamer, sanitair, 
loodgieterij en nog meer tel 
0485.66.20.55 (particulier)  Z212

Ik zoek een baan, huis 
schoonmaken, strijken, tuin 
schoonmaken, bijstand bij 

Gezocht
Flexibele KLUSJESMAN
voor Annonciaden. Heeft u 
ervaring en een hart voor 
senioren? U woont in de 

directe omgeving van 
Wijnegem?

Contacteer
ann.willems@coscare.be

of 03 369 16 16

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, 
kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan 
zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt 
daarbij gezien als een partner in de zorg.
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit 
betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze 
relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en 
verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER PERSONEELSDIENST
Functie: De administratief medewerker personeelsdienst staat in voor de administratieve opvolging en verwerking van alle perso-
neelsdossiers in de ruimste zin van het woord en verleent daarnaast afdelingsgerichte ondersteuning aan de personeelsdeskundige en 
de algemeen directeur.  

VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
ALGEMENE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL
Functie: De administratief medewerker algemene administratie en onthaal staat in voor de algemene administratie van de woonzorg-
groep, registratie van inkomende facturen, de campusgebonden facturatie en verwerking van bestellingen en leveringen. Hij/zij staat 
tevens in voor het onthaal van gebruikers en bezoekers en vervult tevens ondersteunende taken aan de algemeen directeur.

Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur • Een 
bruto maandsalaris op niveau C1-3 met een minimum bruto van 1965.88 euro en een maximum bruto van 3598.07 euro. Meerekenen 
van anciënniteit is afhankelijk van het aantal jaren relevante beroepservaring, gepresteerd in de publieke sector • Gratis hospitalisa-
tieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 7 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde
diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, t.a.v. personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen 
ontvangstbewijs, of via e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 10 november 2020. De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd 
als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aange-
worven, worden opgenomen in een wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.

Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03 288.20.05 of via
mail tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be.

GEZOCHT
Voltijds ingeschreven

HUISHOUDSTER/POETSVROUW
te Schilde. We zijn een familie van 2 volwassenen en 4 kinderen, mi-
nimum 4 dagen per week. We zijn op zoek naar iemand die ons gezin 
kan ondersteunen liefst gedurende vele jaren. U hee�  een groot hart 

voor kinderen en voor onze dieren - 2 hondjes en een kat.

Tel. 0475 60 78 76

GOED NIEUWS voor 
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

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

alle huishoudelijke taken, 
schrijf met alsjeblief over 
Whatsapp: 0465.74.05.91 Z215

Poetsvrouw zoekt werk: 
zonder dienstencheques, met 
auto tel 0496.31.98.18  Z203

Gemotiveerde schilder zoekt 
nog enkele opdrachten tel 
0494.223.817 (particulier)  Z204

Dame zoekt werk: poetsen, 
strijken, fatsoenlijk, 
eerlijk, betrouwbaar tel 
0465.75.44.71  Z205

















Schotenaren maken beste van corona Scheldeprijs

De Schotenaren hebben van hun Scheldeprijs ondanks de hele vreemde 
situatie toch het beste proberen te maken en ze deden dat bovendien erg 
gedisciplineerd. De politie heeft geen enkele boete moeten uitschrijven en 
als de koers al live gevolgd werd, dan was dat vanop de eigen stoep, het 
terras of de oprit. Maar ook daar werd het gezellig gemaakt, weliswaar in heel 
beperkte kring. Hier en daar gingen de pintjes toch rond in één van de weinige 
geopende cafés, maar ook daar: alles peis en vree en volgens de regels. 

“Ik ben trots op onze inwoners dat ze zo goed gevolg hebben gegeven aan de 
oproep om er dit keer jammer genoeg géén uitbundig feest van te maken en 
massaal af te zakken naar ons dorpscentrum”, aldus burgemeester Maarten 
De Veuster, die woensdagavond zijn werkmannen hielp bij het opruimen. 

“Ik ben blij dat onze gemeente toch mooi in beeld is gekomen. Letterlijk, door 
de luchtbeelden van de VRT, maar ook figuurlijk. Soms was het ontroerend 
om te zien hoe sommige mensen langs het parcours boodschappen van 
hoop en medeleven verspreidden. Zo werd het ondanks de najaarskoude en 
noodzakelijke beperkingen toch een hartverwarmende en hoopgevende dag 
voor Schoten.”

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



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

Tip Top Voeten  
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 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Veel te vroeg afscheid 
van Jean-Pierre Blumberg 

Met Jean-Pierre Blumberg verloor Schoten zopas veel te vroeg één van zijn 
meest erudiete inwoners. De topadvocaat was niet alleen een wijs man, maar 
had ook een groot hart voor zijn naaste familie, maar ook voor mensen die 
het minder breed hadden en hij genoot actief van cultuur en sport. Op amper 
63-jarige leeftijd legde kanker hem het zwijgen op.

De alom gewaardeerde advocaat, 
familieman, cultuurliefhebber en 

sportman overleed op 4 oktober en 
laat zijn echtgenote-kunstenares 
Anne en vier zonen achter. Zijn 
stoffelijk overschot rust op de 
begraafplaats van ’s-Gravenwezel, 
niet zo ver van zijn woning in 
Schotenhof. Dat Blumberg ook 

dichtbij huis geliefd was, blijkt uit 
de wake met kaarsjes die buren in 

de Plataandreef organiseerden 
na zijn overlijden. Een 

mooi gebaar van 
medeleven met de 
familie.



R
ES

TA
U

R
A

N
T

TA
V

ER
N

E 

ELKE ZONDAG

BRUNCH

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

Telkens een beetje dat 
vakantiegevoel in eigen land.

Veiligheid, voor ons 
topprioriteit!
medewerkers met 
mondmaskers
1,5 meter afstand 
gegarandeerd
ontsmetting à volonté
voldoende ruimte voor 
je bubbel en dit zowel 
binnen als buiten
afhalen blijft mogelijk
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OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12U TOT 14U30 EN VANAF 17U, ZONDAG VANAF 12U




