


LIER,
Frankenweg 14 b3, rustig gelegen app. 86 
m² met terras 24 m² en garagebox; lift; 2 à 3 
slk; CV op gas (condensatie) EPC 131 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

BROECHEM,
Broechemsestwg 17, zeer degelijke en ruime 
woning met gevelbreedte van 9 meter met 4 
à 5 slk, bad- en douchekmr, toffe tuin, CV op 
gas, elektr. conform, enz. EPC 394 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 392.500

DEURNE,
Dascottelei 63 b11, gerenoveerd app. 105 m² 
met zuid gericht terras 8 m² op de 6de verd., 
mogelijkheid tot aankoop parking. EPC 153 

kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

VP € 244.000

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be 
Ranst, Broechemlei 24

BROECHEM,
Van den Nestlaan 92, te renoveren villa (bew. 
opp. 235 m²) met 3 ruime slk, op 1.368 m² 
en garage/magazijn van circa 380 m² EPC 709 
kWh/m² (Vg,WgLk-Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 485.000

EMBLEM,
Liersesteenweg 67, zeer ruim luxe app. 
172 m² met 3 slk, 2 ing. badk, dressing, 
hoogwaardige kkn, parking en zuid terras 35 
m²; EPC 213 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

OELEGEM, 
Torenplein 8, polyvalent gebouw op 252 
m² in het centrum van Oelegem met 
handelsglvl. 140 m², ruim app. 160 m² met 
4 slk en 2 garages. EPC 368 en 601 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 399.000

RANST, 
Processieweg 46, rustig gelegen, goed 
onderhouden woning op 295 m² met 2 slk, 
toffe tuin en tuinberging. EPC 722 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

RANST, 
Tulpenlaan 20, kwalitatief gerenoveerde villa 
op 721 m² met 4 à 5 slk, 3 badk., kelder, 
zonnige tuin met atelier! CV op aardgas EPC 
260 kWh/m² (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 499.000

LAATSTE 2

MET MAGAZIJN

IN OPTIE

NIEUW

WAAR VASTGOED WERKT!

RANST,
Nachtegalenlaan 2, instapklare open bebouwing (bj. 
1987) op 815 m² met op de gelijkvloerse verdieping: 
inkomhal, leefruimte, ing. keuken en slaapkamer met 
ruime badkamer. Op de eerste verdieping zijn er nog 
3 slk en een douchekmr! Garage en tuinhuis. EPC 597 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 499.000

NIEUW

VERKOCHT

PAND 

IN DE KIJKER

VERKOCHT

VERKOCHT

Gevestigde waarde met méér dan 17 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

    Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!





IN DIT NUMMER

Nieuwe bestemming Molenhoeve Wijnegem

Ook geen Schoten Schol in 2021

Wereldwinkel Wommelgem houdt ermee op

Beer van Brecht op pensioen

Lockdown 2 maar geen autovrije 
Paalstraat 2 tot teleurstelling 

van Groen               
Groen pleit voor een herinvoering van de autovrije Paalstraat, voor goed. 
“De nieuwe lockdown biedt hiertoe een uitstekende gelegenheid. Dit is – 
hopelijk voorlopig – een gemiste kans”, aldus Schotens gemeenteraadslid 
Peter Arnauw (Groen).

Het weren van de auto’s eerder dit jaar was ingegeven door de vrees voor 
te nauwe contacten en coronabesmettingen in de smalle Paalstraat na 
heropening van de winkels begin mei. Daarna werd de tijdelijke maatregel 
telkens verlengd, tot het lokaal bestuur de nadars op 1 oktober weer 
weghaalde.

“Nochtans waren de reacties op die eindelijk rustige, aangename en veilige 
winkelstraat overwegend positief”, ervaart Peter Arnauw. “Het momentum 
is aangebroken voor het definitief invoeren van de verkeersvrije Paalstraat, 
met een uitzondering voor fietsers uiteraard. Nu veel winkels dicht zijn, 
staan er vaak lange rijen voor de voedingszaken en het postkantoor. Het 
lot van al die wachtende mensen bij regenweer? Ze worden volledig nat 
gespetterd. Alsof corona hen nog niet genoeg ellende bezorgt.”

“We hebben het autovrij maken zelfs niet overwogen bij deze nieuwe 
lockdown”, reageert burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). “We 
hebben eind september wel een aantal extra maatregelen getroffen 
in de Paalstraat zoals een bijkomend parkeerverbod en het wegnemen 
van obstakels voor een vlotter verkeer. Die ingrepen blijken voorlopig te 
volstaan voor een veilige passage van alle gebruikers. Belangrijk is ook 
dat we in deze donkere en natte maanden onze overdekte bushaltes 
nodig hebben om onze inwoners en bezoekers die aangewezen zijn op het 
openbaar vervoer tegemoet te komen.”

Het schepencollege heeft nog altijd de ambitie om de Paalstraat deze 
bestuursperiode volledig te vernieuwen of althans een consensus te 
bereiken over het ontwerp en de verkeersstromen. “Alle of toch veel pistes 
liggen daarbij open, maar een volledig autovrije Paalstraat, acht ik weinig 
realistisch al was het maar omdat we rekening moeten houden met de 
vele mensen die er ook wonen en de winkels waar geleverd moet worden”, 
lijkt De Veuster Groen Schoten te waarschuwen voor al te idealistische 
wensdromen.

Winkelcentrum Schoten is bij monde van voorzitter Ren Hesters voorstander 
van een occasionele afsluiting bv tijdens Fashion Days. “Maar van een 
verkeersvrije Paalstraat kan om economische redenen geen sprake zijn, 
dit zou de doodsteek zijn voor ons bloeiend handelscentrum, kijk maar 
naar de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Schoten is de Meir niet. En dat de 
Paalstraat een fietsstraat zou worden, dat vragen we zelf al jaren.”
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AFHAAL
MENU

Huisgemaakte vidé € 14,00 
Stoofvlees op Vlaamse wijze € 14,00 
Spareribs € 15,00
TOPPER ! 
Betere ribbetjes kan je nergens vinden !
Kipfilet met saus naar keuze € 15,00 
Spaghetti bolognaise € 10,00 
Wok met kip en noedels € 14,00 
Wok van scampi € 16,00 
Scampi Vijverhof € 18,00 
Vispan met puree € 17,00

Chocomousse € 5,00
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WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12U TOT 14U30 EN VANAF 17U, ZONDAG VANAF 12U

VOORGERECHT
selder-bloemkoolsoep € 5,50
tomatensoep met balletjes  € 5,50
pompoen-wortelsoep € 5,50
veggie carpaccio € 11,00
carpaccio € 12,00
garnaalkroketten € 14 (*)
twijfelaar (1 garnaalkroket + 1 kaaskroket) € 12 (*)
kaaskroketten € 10 (*)
(*) indien je ze zelf thuis bakt - € 4

HOOFDGERECHT
wildstoofpotje € 21,50
gegratineerd witloof met ham en kaassaus € 14,00
videe € 15,50
stoofvlees € 15,50
spare ribs € 16,90
kipfilet met saus naar keuze 
(peper, champignon, bearnaise, curry) € 15,50
lasagne € 12,70
pasta bolognaise € 12,50
veggie pasta € 12,50
wok kip € 15,50
wok scampi € 16,50
scampi vijverhof € 19,50
scampi look € 19,50
scampi curry € 19,50
gegratineerd vispannetje € 19,00
salade geitenkaas € 15,00

NAGERECHT
chocomousse € 6,90
kaastaart met rode vruchtencoulis € 6,90

KINDERGERECHTJES
curryworstjes met appelmoes € 8,50
fishsticks met appelmoes € 8,50
kipfilet met appelmoes € 8,50
spaghetti bolognaise € 8,50
stoofvlees met appelmoes € 8,50
videe met appelmoes € 8,50
ribbetjes met appelmoes € 8,50

ZONDAG 6 DECEMBER: 
SINTERKLAASONTBIJT
door de sint en piet zelf en veilig overhandigd, 
neem dus zeker je kinderen mee!
Afhalen tussen 8u30 en 11u
Graag reserveren voor vrijdag 4 december
Prijs: € 20,50 volwassenen / € 11 kind

Daar we alle gerechten vers maken, vragen we om 
uw bestelling ten minste 4 uur voor afhaalmoment 
door te geven, hetzij telefonisch 03/ 658 47 20 
of via mail: info@gasthofvijverhof.be



Concert op eeuwenoud orgel kon doorgaan
Evenementen zijn wegens corona ondertussen al weer verboden, maar 
het Festival der Voorkempen kon op 23 oktober toch nog eens een concert 
organiseren. Muzikant Ben Van Nespen, net als het beperkte publiek ook van 
mondmasker voorzien, speelde in de Sint-Elisabethkerk van Zoersel afwisselend 
op het Pescheur-orgel 
uit 1712, en op het 
klavecimbel.
Het was het laatste 
concert van het Festival 
der Voorkempen voor dit 
jaar. Eind april 2021 wordt 
de draad terug opgepikt, 
en staan er zes concerten 
geprogrammeerd. De 
meeste daarvan werden 
naar deze tijdsperiode 
verschoven wegens 
afgelasting door corona.

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

Modular ONE
geschikt voor 
vochtige ruimtes

In de 
maand 

november 
-15% op alle 

vloeren

Wij zijn open voor afhaal en telefonisch bereikbaarWij zijn open voor afhaal en telefonisch bereikbaar
van dinsdag t/m vrijdag tussen 10 en 14uvan dinsdag t/m vrijdag tussen 10 en 14u

turnhoutsebaan 320, 2970 schilde • 03 501 33 11turnhoutsebaan 320, 2970 schilde • 03 501 33 11

onze webshop: www.babyluff.be • instagram: babyluffconceptstoreonze webshop: www.babyluff.be • instagram: babyluffconceptstore

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in 
Schoten en omgeving 

€ 125 per vracht. Beperkt 
aanbod; tel 0495/237801 
voor verdere informatie 

en /of bestelling





Elian Coninx, Vincent Reynders, Lysander Van de Peet en Studio 2970 zijn de 
eerste gebruikers van Het Tribunaal, het leegstandsproject van de gemeente 
Schilde in het voormalige vredegerecht.
Het Tribunaal is een boeiend project van de diensten jeugd, cultuur en lokale 
economie gericht op artistieke en ondernemende jongeren tussen 16 en 26 jaar. 
Het oude vredegerecht, dat sinds de sluiting van het vredegerecht in april 2018 
leegstaat, krijgt zo een tijdelijke invulling in afwachting van meer definitieve 
beleidsplannen.
“Jongeren krijgen er de kans om in eigen gemeente hun eerste stappen te 
zetten in de artistieke of economische wereld”, aldus de initiatiefnemende 
schepenen Kathleen Krekels (N-VA) en Marian Van Alphen (Open Vld). “Vorige 
maand lanceerden we een oproep naar kandidaten. Vanaf 2 november nemen 
de geselecteerde deelnemers hun intrek in Het Tribunaal, waar niet langer recht 
gesproken worden, maar hopelijk veelbelovende carrières zullen ontkiemen.”

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

Het Tribunaal broedplaats 
voor jong talent

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

W.W.

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be









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

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING  SCREENS - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - TERRASOVERKAPPINGEN
AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONALE POORTEN

Telewerken in het licht?

Juf Sofie zorgt voor verstrooiing 
met herfstblaadjeszoektocht           

Juf Sofie Goorden uit Schilde kan het niet laten. Zelfs in de verlengde herfstvakantie 
zorgde ze voor verstrooiing en niet alleen voor de 700 leerlingen van de 
Sint-Ludgardisschool, waar ze zorgleerkracht is.

Samen met haar zoontje Maurice (8) bedacht juf Sofie een leuke 
herfstblaadjeswandeling. “We trokken naar het mooie park van onze gemeente 

waar we na een eigen 
verkenning een zoektocht 
uitstippelden. Bedoeling is 
dat de kinderen, waarvan 
we hopen dat ze nu vaak 
de natuur opzoeken, 
samen met hun ouders 
komen speuren naar ‘onze 
blaadjes’, die wat verstopt 
hangen in een twintigtal 
verschillende bomen van 
het park. Daarbij krijgen 
de ‘deelnemers’ vaak 
ludieke opdrachten om te 
vervullen”, leggen de twee 
bedenkers uit.

De reacties op de 
herfstblaadjeszoektocht, 
die vorig weekend 
gelanceerd werd, zijn 

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

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

Wij blijven telefonisch en per mail bereikbaar

eensluidend positief, ook al valt er niks te winnen. Gezinnen zijn er al gauw een 
uurtje zoet mee. En uiteraard zullen juf Sofie en haar jongste zoon hun kunstmatige 
blaadjes, die voorzichtig aan de takken van de bomen werden gehangen, na de 
vakantie netjes weer opruimen in het park.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

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

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

Te koop: scootmobiels 
gsm 0495.53.26.89 Z128

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

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten
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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.

SCHOTEN       Nieuw!

VP 449.000 euro 

wijk Elshout, ideaal voor kleine zelfstandige of mobilhome 
houders !Rustig gelegen alleenst.woning, grote en hoge 
garage, waspl. en kleinere privé tuin en terras. 1ste : toilet, 
ruime, lichte leefruimte, ing open kk met berging, 2de V badk 
met toilet, ligbad en lavabo, 2 slpks, 3de mog. In Prima staat

vg,wg,gvkr,gdv,vv

ANTWERPEN

VP 310.000 euro 

DEN DAM TOPLIGGING Volledig geren. authentiek gebouw- 
Glvl app 118m² , ruime leefkamer, ing keuken, eetkamer /
bureau, terras op houten vloer, ruime slpk. met bad, via een 
trap komt U op het achterste duplexgedeelte dat bestaat uit een 
badk. en een slpk, aparte wasruimte, kelder  

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 335.000 euro 

In een doodl. straat , een glvl app met 2 slpks, luxe ing kk met 
grote berging, toilet, badk met inloopdouche, . De leefruimte gr. 
raampartij geeft uit op terras en omheinde tuin. Fietsenberging 
en een carport. Zeer degelijk en luxueus gebouwd, vloerverw., 
instapklaar ! Momenteel verhuurd. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 449.000 euro 

Alfons ServaisleiPrachtige residentie, nabij centrum, 
zicht op groen, duplex opp 220 m² , 3/4 slpks, 2/3 
badk, grote leefruimte, duplex, garagestaanpl., kelder, 
2x terras, licht verouderd, ing kk met aparte eetk., luxe 
indeling, ruimte voor inwonend personeel, 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 525.000 euro 

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

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 425.000 euro 

In een doodl. straat ruim app met 3 slpks.Inkom met toilet apart en 
ing. kasten, badk, dubbele lavabo, ligbad en douche, leefruimte 
50m² met open ing kk en grote berging. Pr. dakterras 11.22 br. 
op 4 meter diep (45m²) Fietsenb. en een carport. Zeer degelijk 
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! momenteel verhuurd. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

Hogere prijsklasse

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 of voor vrij beroep, omgeven door 
groen, op de grens met Brasschaat, ideaal wonen/werken , 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 295.000 euro 

In een doodl. straat , bj 2016, mooi en modern dakapp. 2De V 
:inkomhal, toilet apart ,badk. met douche en dubbele lavabo , 1 
slpk , leefruimte met aanpalend ing luxe kk en een luxe dakterras 
van 44m². Fietsenberging en een privé carport. Zeer degelijk 
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! momenteel verhuurd. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

 v.a. VP 199.000 euro 

Modern, energiezuinig 
appartementsgebouw met 6app 
Lift, tuin of terras, zonnepanelen, 
vloerverwarming, afwerking naar 
eigen keuze, achteraan carports of 
autostaanplaatsen
Oplevering voorzien eind ’21  Prijzen 
vanaf 199.000 euro excl btw / 
registratie

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 238.500 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.

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 699.000 euro 

Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond in Koningshof 
, oppervlakte van 3.570m² en een breedte van30 meter 
aan de straatzijde. Het perceel is een perfecte rechthoek 
en is dus 119m diep. Zuidoost geörienteerd, geen 
bouwverplichting.

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

VP 310.000 euro 

Thuretstraat 10 garageboxen met sectionale poorten. 8 boxen van 
7m x 3m-1 box van 3.5m x 7 m 1 box van 10.5 m x 7 m Gezien 
de parkeerschaarte in deze buurt zijn deze steeds verhuurd. 
Verhuuropbrengst 9 x 100 euro en 1 x 255 euro/m : 1.155 euro 
(niet geindexeerd) Ideale investering , zeer correcte huurders.

vg,wg,gvkr,gdv,vv

EPC 247 kWh/m2

EPC 211 kWh/m2

EPB IN OPMAAK

EPC 172 kWh/m2

EPC 296 kWh/m2

EPB IN OPMAAK

EPC 27 kWh/m2

REEDS 2 VERKOCHT

EPC 506 kWh/m2

STABROEK
Klein gebouw met 6 appartementen, 2 
slaapkamers, terrassen/tuin, grote luxe 
kelder, verwarming met warmtepomp, 
vloerverwarming, garageboxen, 
afwerking naar eigen keuze, rolluiken 
achteraan, kan op kortetermijn 
opgeleverd worden.
Contacteer ons voor meer inlichtingen 
en prijzen

vg,wg,gvkr,gdv,vv

EPB IN OPMAAK



V A N  L O O V E R E N

HOUD JE OREN GEZOND!HOUD JE OREN GEZOND!
Laat je coachen door een hoorexpert.Laat je coachen door een hoorexpert.

LAWAAISCHADE
in een notedop

Klachten
    - Pieptoon in je oor
    - Verlies van gehoorscherpte
    - Problemen met verstaan in
      rumoer

Oorzaken
    - Luide muziek
    - Lawaai op het werk
    - Hard omgevingsgeluid

Gevolgen
    - Daling levenskwaliteit
    - Moeilijk sociaal contact
     - Slechte positie arbeidsmarkt

Behandeling
     - Kan niet hersteld worden
     - Hoortoestel is niet de oplossing

Preventieve gehoorzorg is
          de enige behandeling!

NEEM IN DE MAAND NOVEMBER 2020 NEEM IN DE MAAND NOVEMBER 2020 GRATIS GRATIS DEEL AANDEEL AAN

EEN PILOOTSTUDIE ROND EEN PILOOTSTUDIE ROND PREVENTIEVE HOORZORG!PREVENTIEVE HOORZORG!

Expertisecentrum Gehoor & Tinnitus - Herentalsebaan 275  Borsbeek - 03 322 73 91Expertisecentrum Gehoor & Tinnitus - Herentalsebaan 275  Borsbeek - 03 322 73 91

DEELNEMERS GEZOCHT PILOOTSTUDIE   Voor een goed en gezond gebit ga je jaarlijks naar de tandarts.  Vanzelfsprekend toch?  
Ga je dan voor gezonde oren ook jaarlijks op controle???

Chris Martin van Coldplay lijdt aan tinnitus en zegt: “Looking after your ears is unfortunately something you don’t think about 
until there’s a problem. I wish I’d thought about it earlier.”

Om gehoorschade in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, gebruiken we een specifieke onderzoekstechniek.  Met de 
klassieke pieptest die we allemaal wel eens hebben gedaan, wordt gehoorschade immers pas opgemerkt wanneer het te laat is.  
In het preventief onderzoek registreren wij de werking van de buitenste haarcellen en wordt gehoorschade in een zeer vroeg 
stadium zichtbaar.  Zelfs nog voordat je er zelf hinder van ondervindt of dat er sprake is van slechthorendheid.

Er start nu een pilootstudie om een protocol rond Preventieve Hoorzorg uit te werken.  Dit doen we niet alleen.  Het bedrijf 
Hearing Coach (Preventative Hearing Healthcare) heeft ons audiologisch team hiervoor opgeleid en stelt de nodige apparatuur 
ter beschikking tijdens de maand november 2020.  U komt toch ook?

Voor alle oren tussen 15 en 65 jaar!Voor alle oren tussen 15 en 65 jaar!

Petitie voor ‘echte’ losloopweide 
in Wijnegem       

Guy Forssman is een petitie gestart voor afbakening van een hondenweide 
in het park Wijnegem. Opvallend: hij maakt deel uit van Dorpspartij Durf!, die 
nochtans mee in de meerderheid zit.

Forssman wandelt met Cura in het park. Hij houdt zijn Franse buldog strak 
aangelijnd. Dat moet ook in het park. “We komen hier vaak en graag 
wandelen in dit mooie park, maar het zou nog zoveel aangenamer zijn 
voor de Wijnegemnaren met een hond – en dat zijn er veel weet ik van mijn 
echtgenote-dierenarts – dat er een aparte zone wordt gecreëerd waar hun 
huisdier eens flink kan rennen”, aldus Forssman.

De niet-verkozen kandidaat voor Dorpspartij Durf! heeft een petitie 
gelanceerd, die vele weerklank vindt. “Er is sinds 2013 al een plekje waar 

honden vrij mogen lopen, naast het 
Albertkanaal bij de banaanbrug. 
Maar dat is zo klein dat ik dat 
een hamsterweide noem”, aldus 
Forssman. 

Schepen Tom Tachelet (Dorpspartij 
Durf!) kondigt een nieuwe 

hondenweide aan, maar laat nog in het midden waar en wanneer die zal 
worden aangelegd. “Een aantal pistes werden reeds verkend maar we 
wachten nog op een finaal oordeel omdat we het als gemeente noodzakelijk 
vinden om alle betrokkenen te horen”, aldus Tachelet. 

Glazenwasser
DE CORT

• Reinigen van ramen,omlijstingen, 
poorten, veranda’s en koepels.

• Afwassen van plafonds en dakgoten.
• Ontmossen van daken en opritten.

GRATIS PRIJSOFFERTE 
GSM 0485 337 801

bjornde_22@hotmail.combjornde_22@hotmail.com

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

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

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



“Door het coronavirus mag Sinterklaas dit jaar geen kinderhandjes schudden. Omdat hij ook de 1,5 meter afstand-regel wil 
respecteren, mogen Schotense kinderen dit jaar hun tekening voor de Sint in zijn brievenbus gaan deponeren. Je vindt de 
brievenbus tot en met 30 november 2020 op het Sint-Cordulaplein in Schoten (ter hoogte van het Arsenaal) waar hij normaal 
alle kinderen uit Schoten begroet. En wie weet brengt hij toch nog een verrassing voor jou!”

“Door het coronavirus mag Sinterklaas dit jaar geen kinderhandjes schudden. Omdat hij ook de 1,5 meter afstand-regel wil “Door het coronavirus mag Sinterklaas dit jaar geen kinderhandjes schudden. Omdat hij ook de 1,5 meter afstand-regel wil 
respecteren, mogen Schotense kinderen dit jaar hun tekening voor de Sint in zijn brievenbus gaan deponeren. Je vindt de respecteren, mogen Schotense kinderen dit jaar hun tekening voor de Sint in zijn brievenbus gaan deponeren. Je vindt de 
brievenbus brievenbus tot en met 30 november 2020 tot en met 30 november 2020 op het Sint-Cordulaplein in Schoten (ter hoogte van het Arsenaal) waar hij normaal op het Sint-Cordulaplein in Schoten (ter hoogte van het Arsenaal) waar hij normaal 

gemeente



140 chrysanten op lege graven     

Benjamien Heiremans, medezaakvoerder van het uitvaartcentrum 
in Schilde en Borgerhout, en florist Nico Canters hadden kort voor 
Allerheiligen 140 potten goedgevuld met kleurrijke chrysanten 
geplaatst op lege graven van de begraafplaats Silsburg. “Door corona 
zullen vele oudere mensen dit jaar niet zelf op de begraafplaats 
geraken”, motiveert het duo hun opvallende actie.

Benjamien Heiremans vond een partner in zijn vaste bloemenleverancier 
Nico Canters, met winkel recht tegenover de begraafplaats Silsburg. 
Het tweetal koos 140 van de mooiste chrysanten uit en ging die op 140 
willekeurige lege graven plaatsen, met de hulp van Benjamiens vader 
Eddy en Nico’s echtgenote Sylvie.

Het aantal van 140 chrysanten blijkt niet zonder symboliek te zijn, 
evenmin als de keuze voor de begraafplaats Silsburg, gelegen in 
Deurne-Zuid, maar gekend als dé begraafplaats voor inwoners van 
Borgerhout. “Begrafenissen Heiremans werd precies 140 jaar geleden 

gesticht door mijn overgrootvader Theofiel Heiremans aan de Sint-
Janstraat in Borgerhout. Op deze manier kunnen we dan ook alle 
families van Borgerhout hartelijk danken voor het vertrouwen in onze 
dienstverlening.”

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

Gezocht werk: poetsen, strijken, 
babysitten, veel ervaring 
tel 0465.75.44.71  Z238

Vrouw zoekt werk: poetsen en 
strijken tel 0465.18.18.40  Z239

Gezocht werk: poetsen en 
strijken tel 0486.71.05.41  Z240

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA



Fotogenieke bever op uitstap 
langs Albertkanaal      

Een alles behalve schuwe bever kruiste onlangs het pad van Marleen Struyf. Toen 
de vrouw uit Schilde ter hoogte van de molen in Oelegem op een zitbank van de zon 
genoot, dook het dier plots op in de grasberm om wat later opnieuw het hazenpad 
te kiezen via de waterweg, maar niet nadat hij zich eerst uitgebreid van zijn mooiste 
kant liet bewonderen.

“Ik schrok me een hoedje want dacht eerst dat het een groot uitgevallen rat was 
die daar door het hoge gras liep. Het dier waggelde op zijn gemak heen en weer 

en leek helemaal niet onder de indruk van onze ontmoeting”, vertelt Marleen 

Struyf, de zus van televisiepersonaliteit Annemie Struyf, die de waarneming van de 
in onze contreien nog altijd zeldzame bever mooi in beeld kon brengen met haar 
smartphone. 

“Het water van het Albertkanaal is geen probleem”, aldus De Wit. “Dat is zeer proper. 
Het wordt door Water-Link in Oelegem zelfs gebruikt als drinkwater voor o.a. de 
stad Antwerpen. Groter obstakel zijn de steile oevers. Eens je als dier daarin verzeild 
geraakt, kan je er amper uit geraken. Soms lukt het toch, als ze ergens aan een 
oever aan het werken zijn. Maar mogelijk komt deze bever via een totaal andere weg, 
nl. de groengebieden langs de Schotense Vaart, Schijnvallei of elders in de Kempen.  
Vergeet ook niet dat bevers tientallen tot honderden kilometers kunnen zwemmen, 
op zoek naar een geschikte plaats om te leven (al dan niet tijdelijk).”

Waar zijn dam, burcht of nest ook ligt, hopelijk is deze mijnheer bever goed 
thuisgekomen na zijn uitstap naar de molen van Oelegem.

TE KOOP: NIEUWE MEDISCHE PRAKTIJK 
te Zoersel. Wegens omstandigheden. 3 
kabinetten volledig nieuw ingericht met materiaal. 
Eventueel garage met 4 aparte staanplaatsen 
(prijs overeen te komen) 0476 31 20 91

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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







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

Wommelgemse Pia Vanes lanceert 
‘Klei met Mij’ om lockdown mentaal 

gezond door te komen       
Atelier ‘De Kast van Pia’ in Wommelgem zit muurvast. Niet omdat Pia Vanes haar 
sleutel of creativiteit om mooie dingen te maken met klei verloren heeft, maar door 
de lockdown natuurlijk. “Ik geloof rotsvast dat bezig zijn met klei ons door deze 
moeilijke tijd kan helpen. Daarom heb ik met ‘Klei met mij’ een digitaal alternatief 
uitgewerkt”, aldus de ambassadrice van het kneedbaar gesteente.

Met klei kan je hele mooie dingen maken. Het atelier van Pia Vanes aan de 
Oelegembaan in Wommelgem staat er vol van. Toch noemt deze vrouw zich geen 
kunstenares en is tentoonstellen noch verkopen haar grote drijfveer.
 
“Ik zie het als mijn missie om iedereen, 
ook wie meent over twee linkerhanden 
te beschikken, aan het kleien te 
krijgen. Het enige wat je nodig hebt is 
één vierkante meter en een blok klei. 
Het kan gewoon op de keukentafel en 
een dure ingewikkelde draaischijf, die 
mensen vaak met keramiek associëren 
en die afschrikt, hoeft er helemaal niet 
bij te pas te komen.”

Pia weet hoe je mensen op een 
leuke manier wat aanleert. Haar 
jarenlange ervaring als juf in de Vrije 
Basisoefenschool in Wijnegem, komt 
daarbij goed van pas.

Omdat live aanleren nog een hele 
poos niet mogelijk is, heeft Pia haar 
tips & tricks voor absolute beginners 
nu verzameld op een indrukwekkend 
homemade digitaal platform. “Ik heb 
ook in deze fase zelf weer veel geleerd”, 
getuigt Pia. “Een website maken, 
video’s opnemen en monteren; het was 
allemaal nieuw voor mij. Het resultaat 
is te zien op ‘kleimetmij.be. De filmpjes 
werken hopelijk aanstekelijk en er 
staan voor de rest genoeg inspirerende 
voorbeelden op.”

Meer info op website kleimetmij.be

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

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

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be



ART DECO
Kerstshow weekends

20-22 NOVEMBER :
10% op geurkaarsen

27-29 NOVEMBER :
Flowers          Gin actie

4-6 DECEMBER :
10% op kerstballen

11-13 DECEMBER :
10% op alle zijde decoraties

17-19 DECEMBER :
10% op bestelling kersttafel decoratie

Tijdens de Kerstshowweekends coronaproof tasting
Flowers          Gin Autumn Edition

Wijnegemsteenweg 17
2970 's-Gravenwezel

tel. 03 685 63 68
info@natuurlijkbloemen.be

ONZE WINKEL IS
OPEN VOOR

BLOEMEN EN 
PLANTEN

ART DECO
Kerstshow weekends

20-22 NOVEMBER :
10% op geurkaarsen

27-29 NOVEMBER :
Flowers          Gin actie

4-6 DECEMBER :
10% op kerstballen

11-13 DECEMBER :
10% op alle zijde decoraties

17-19 DECEMBER :
10% op bestelling kersttafel decoratie

Tijdens de Kerstshowweekends coronaproof tasting
Flowers          Gin Autumn Edition

Wijnegemsteenweg 17
2970 's-Gravenwezel

tel. 03 685 63 68
info@natuurlijkbloemen.be

ART DECO
Kerstshow weekends

20-22 NOVEMBER :
10% op geurkaarsen

27-29 NOVEMBER :
Flowers          Gin actie

4-6 DECEMBER :
10% op kerstballen

11-13 DECEMBER :
10% op alle zijde decoraties

17-19 DECEMBER :
10% op bestelling kersttafel decoratie

Tijdens de Kerstshowweekends coronaproof tasting
Flowers          Gin Autumn Edition

Wijnegemsteenweg 17
2970 's-Gravenwezel

tel. 03 685 63 68
info@natuurlijkbloemen.be





Geopend op afspraak
of bestel via onze webshop

www.reyntjens-dom.be



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, www.
eventussenuit.be, email adres: 
lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0477.72.36.30  Z46

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Buurt Zevenbunder en heemkring reageren positief op nieuwe ontwikkelingen rond Molenhoeve
Zowel buurtvereniging Leefbaar Zevenbunder als heemkring Jan Vleminck lijken 
gerustgesteld te zijn door deze nieuwe toekomstplannen voor de eeuwenoude 
Molenhoeve in Wijnegem.
Toen onder meer DCA en Bouwwerken Peeters de voorbije jaren interesse toonden 
in de leegstaande Molenhoeve en ze met de grond gelijk te maken om de site vol 
te bouwen met appartementen, steigerde buurtvereniging 
Zevenbunder Leefbaar. Maar met de plannen van HEEM lijkt die 
nu wel vrede te hebben.
“We zijn van meet af aan betrokken geweest bij dit project door 
HEEM en het bestuur van de roeiclub”, aldus voorzitter Wouter 
Van Scharen. “De plannen werden goed onthaald, zeker nadat 
op onze vraag enkele kleine wijzigingen werden aangebracht. 
Die hadden vooral betrekking op het vrijwaren van enkele 
bomen en een groene buffer rond de site. Wij zijn nooit tegen 

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

een ontwikkeling geweest in en rond de Molenhoeve, maar het moest wel kwalitatief 
hoogstaand zijn met draagvlak in de omliggende wijk. Cohousing met grondgebonden 
woningen past perfect in deze wijk die kan bogen op een uitgebreide buurtwerking. 
We zijn zelfs blij dat de Molenhoeve eindelijk opnieuw een toekomst heeft.”
“We zijn blij dat de gemeente met ons advies rekening heeft gehouden. Een eerder 

project, dat de volledige afbraak van de Molenhoeve tot gevolg 
zou hebben gehad, werd afgewezen. Van dit nieuwe project 
heb ik nog geen plannen gezien. Maar als ik lees wat men 
van plan is en de realisaties van HEEM bekijk, heb ik daar 
een goed gevoel bij, net als bij de keuze van B-architecten. 
Dat slechts zes kleinschalige wooneenheden zullen worden 
toegevoegd aan de acht in de Molenhoeve zelf, doet hopen 
dat het bestaande monumentale gebouw met het nodige 
respect zal worden geïntegreerd.”

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  

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63







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

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

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

Coronacrisis is er te veel aan voor OXFAM-
wereldwinkel in Wommelgem

Maria Van den plas sloot eind oktober 
ook de Wereldwinkel van Wommelgem 
en Borsbeek af. Het is maar af te 
wachten of die na de lockdown 2 
nog opnieuw zal opengaan. Eind 
december is het sowieso gedaan 
want de vrijwilligers die deze winkel 
dertig jaar draaiende hielden, 
stoppen ermee.

Ook deze Wereldwinkel herken je van 
ver aan het groene bord aan de gevel. 

Eigenlijk moeten we spreken van 
winkeltje want de oude dorpswoning 
in de Sint-Damiaanstraat in 
Wommelgem is echt niet groot. “Toch 
betalen we hier 600 euro per maand 
voor ”, vertelt Maria, die ons ontvangt 
tussen het gekende aanbod van 
producten uit Zuid-Amerika en Afrika. 
“Die huurprijs en natuurlijk de 
coronacrisis zijn niet de enige redenen 
dat we ermee ophouden. Ons team 
veroudert en er komen nagenoeg 

geen nieuwe vrijwilligers bij. En 
omdat vandaag ook in de supermarkt 
zogenaamde fairtradeproducten 
in de rekken leggen, voelen minder 
mensen de behoefte om nog naar ons 
te komen. Al vergeten ze dan wel dat 
bij veel van die supermarktvarianten 
de vlag niet altijd de lading dekt.”

Als de wereldwinkel na de lockdown 
in december nog terug opengaat, 
zal het zijn voor de uitverkoop. In de 
buurt blijven dan nog OXFAM-winkels 
over in Boechout (Dr. Theo Tutstraat 
32), Deurne (Vosstraat 7) en Wijnegem 
(Turnhoutsebaan 342). 

“De fairtradegedachte blijft heel erg 
nodig met als doel: de boeren in het 
Zuiden een menswaardig bestaan 
en een eerlijke prijs voor hun koffie, 
thee, rijst, suiker en cacao geven”, 
aldus Reinhilde Van den Broeck. 
“Daarom roepen we onze klanten 
op om te blijven winkelen bij Oxfam 
Wereldwinkels in de buurgemeenten. 
Borsbeek en Wommelgem zijn allebei 
fairtradegemeenten. We zullen ons 
blijven inzetten om die titel eer aan te 
doen. Onder meer door een marktje 
te organiseren. Vanuit de werkgroep 
fairtradegemeente gaan we ook 
vorming blijven geven in de scholen.”



UITGEVERIJ • DRUKKERIJ: DIGITAAL-OFFSET
Villerslei 50 • 2900 Schoten • 03 685 01 01
info@bodevanschoten.be • www.bodevanschoten.be

Vanaf 69 euro voor 50 stuks
     druk + enveloppen inbegrepen

Ook kalenders en 
kerstkaarten voor bedrijven 

t.v.v. het goede doel!
Kerstkaarten met eigen foto’s 

mogelijk, ook foliedruk.
Vraag vrijblijvend info.

ZEG HET DIT JAAR MET EEN KERSTKAART
BEKIJK ONS AANBOD OP WWW.BODEVANSCHOTEN.BE

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Prettig Kerstfeest Prettig Kerstfeest 
 en  een  en  een 

Gelukkig NieuwjaarGelukkig Nieuwjaar

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Prettige Prettige 
FeestdagenFeestdagen

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

HAPPY NEW YEAR !

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Familie Peeters  
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U KAN DEZE 

TELEFONISCH 

BESTELLEN

03/685.01.01

OF PER MAIL
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-10%
bij bestelling 
in november

AND A 
HAPPY NEW YEAR

Familie Janssens  
Villerslei 50 

2900 Schoten

UITGEVERIJ • DRUKKERIJ: DIGITAAL-OFFSET

Happy 
   New Year

Vanwege Dirk, Debby, 
Robbe, Thomas & Brecht

Stuur uw FOTO’S en wij ontwerpen uw kerstkaarten
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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.

Kortste 
winkelopening 

ooit       

Met het doorknippen van een 
nieuw rood lint, maar zonder 
feestgedruis en genodigden, heeft 
de Wijnegemse burgemeester 
Ivo Wynants (N-VA) eind oktober 
de Kringwinkel in zijn gemeente 
officieel geopend. Maar het werd 
de meest kortstondige winkelopening ooit. Na één dag moesten de 
deuren alweer dicht wegens de door de overheid afgekondigde lockdown. 
Half december kan deze nieuwe Kringwinkel net als alle andere winkels 
hopelijk weer open.

De nieuwe vestiging aan de Merksemsebaan, in de voormalige 
Volkswagengarage Beerens, is de tiende Kringwinkel. Hij vervangt de 
zopas gesloten Kringwinkel aan de Sint-Jorispoort in de Antwerpse 
binnenstad.

“Dit is de eerste Kringwinkel die volledig is voorbereid op pandemieën 
zoals corona”, aldus directeur Danny Vercauteren. “De winkel werd 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 is meer dan elders evenwaardig aan het aanbod in deze 
winkel, die 740 vierkante meter groot is.”

“Het is weer een prachtige en moderne winkel geworden. Als je het niet zou 
weten zou je denken dat het een reguliere winkel zoals Casa of Blokker is”, 

luidde het oordeel van Kurt Van der Herten, voorzitter van De Kringwinkel 
Antwerpen.

ALLE BEUKENHAGEN 
EN TUINPLANTEN

ALLE BEUKENHAGEN
TOT 250 CM

info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be

SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

ALLE TUINPLANTEN
EN SIERGRASSEN

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62





WIJNEGEMSTEENWEG 128   •   2970 SCHILDE
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Wij zijn zot van groenten en feesten en feesten met groenten en ook wel 

van een glaasje wijn. Of twee. 

En van onze Plek balletjes: gehakt van de keurslager maar maar voor de 

helft, want de andere helft is quinoa en... ah ja: groentjes. 

We houden van grote schalen boordevol lekkers en vol kleur, want wij 

eten ook met onze ogen. 

En van groentenspreads van geroosterde zoete aardappel en veel kruiden 

zoals je die in de souks van de Medina vindt, of eentje van edamame boontjes 

en munt.  

Onze hummus is van kikkererwten én witte bonen én borlotti bonen, dit 

vinden we net iets smeuïger maar ook fijner van smaak. 

Onze vitello tonnato, die vraagt tijd: eerst garen we de kalfsmuis héél 

traag, dan maken we van de lekkerste tonijn onze saus. We combineren 

onze vitello graag met avocado. Die twee zijn the perfect match. 

We serveren dit en nog veel meer in Mijn Plek, maar we komen ook graag 

bij u op bezoek. Dus heeft u iets te vieren: bent u jarig, doet een van uw 

spruiten zijn communie, gaat u trouwen of bent u net al heel lang  

getrouwd en mag dit gevierd worden, dan zijn wij er ook graag bij! Want 

wij koken én feesten graag. 

Spring dus eens binnen of bel of mail ons, wij maken met plezier een offerte 

waar u heel blij van wordt. 

CATERING

Mijn Plek • Villerslei 6, 2900 Schoten

www.mijnplek.be • +32 3 435 30 40 • pam.ferket@mijnplek.be

Plek_catering_A5.indd   2 26/01/2019   14:15

Ma- tot donderdag: 9 - 15u • Webshop 24u open
Vrijdag: 9 - 16u • Webshop 24u open

Zaterdag: 11 - 14u
Zondag gesloten

Bestellingen voor zondag kunnen zaterdag opgepikt of afgeleverd worden.

www.mijnplek.be

blijft geopend voor take away!

Van woensdag tot en met zondag zijn we open 
voor uithaal tussen 17 en 20 uur.

Op maandag en dinsdag zijn we gesloten.

Voor een vlot afhaalverloop en 
het beperken van de wachtcontacten vragen wij 
u uw bestellingen op voorhand door te geven op 

03/353 74 95.

Turnhoutsebaan 551 - 2110 Wijnegem

Restaurant     Schoten

AFHAAL EN THUISBEZORGING
Dagelijks online geopend van 17.00 t/m 20.00 uur

Scan en ontdek ons menu

Of surf naar: www.phoenixgardenschoten.be

Verbertstraat 54 - 2900 Schoten



AFHAAL
AFHAAL

Gelmelenstraat 157 
2900 Schoten

“Spaghetti Den Trol”
info op onze facebookpagina

03 685 01 26

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11
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AFHALEN
Bel

03 658 47 20
DAAR WE ALLE GERECHTEN 

VERS MAKEN,
VRAGEN WE OM UW BESTELLING 

TEN MINSTE 4 UUR VOOR 
AFHAALMOMENT DOOR TE

GEVEN, HETZIJ TELEFONISCH 03 658 47 20
OF VIA MAIL: info@gasthofvijverhof.be

VOOR AFHAALMENU ZIE www.gasthofvijverhof/menu
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AFHAAL
MENU

Huisgemaakte vidé € 14,00 
Stoofvlees op Vlaamse wijze € 14,00 
Spareribs € 15,00
TOPPER ! 
Betere ribbetjes kan je nergens vinden !
Kipfilet met saus naar keuze € 15,00 
Spaghetti bolognaise € 10,00 
Wok met kip en noedels € 14,00 
Wok van scampi € 16,00 
Scampi Vijverhof € 18,00 
Vispan met puree € 17,00

Chocomousse € 5,00
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WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12U TOT 14U30 EN VANAF 17U, ZONDAG VANAF 12U

VOORGERECHT
selder-bloemkoolsoep € 5,50
tomatensoep met balletjes  € 5,50
pompoen-wortelsoep € 5,50
veggie carpaccio € 11,00
carpaccio € 12,00
garnaalkroketten € 14 (*)
twijfelaar (1 garnaalkroket + 1 kaaskroket) € 12 (*)
kaaskroketten € 10 (*)
(*) indien je ze zelf thuis bakt - € 4

HOOFDGERECHT
wildstoofpotje € 21,50
gegratineerd witloof met ham en kaassaus € 14,00
videe € 15,50
stoofvlees € 15,50
spare ribs € 16,90
kipfilet met saus naar keuze 
(peper, champignon, bearnaise, curry) € 15,50
lasagne € 12,70
pasta bolognaise € 12,50
veggie pasta € 12,50
wok kip € 15,50
wok scampi € 16,50
scampi vijverhof € 19,50
scampi look € 19,50
scampi curry € 19,50
gegratineerd vispannetje € 19,00
salade geitenkaas € 15,00

NAGERECHT
chocomousse € 6,90
kaastaart met rode vruchtencoulis € 6,90

KINDERGERECHTJES
curryworstjes met appelmoes € 8,50
fishsticks met appelmoes € 8,50
kipfilet met appelmoes € 8,50
spaghetti bolognaise € 8,50
stoofvlees met appelmoes € 8,50
videe met appelmoes € 8,50
ribbetjes met appelmoes € 8,50

MOSSELWEEKEND
13 -14 en 15 november 
graag tijdig reserveren
natuur € 19,50
witte wijn  € 20,50
curryroom  € 20,50
lookroom  € 20,50
met frietjes en mosselsaus

Daar we alle gerechten vers maken, vragen we om 
uw bestelling ten minste 4 uur voor afhaalmoment 
door te geven, hetzij telefonisch 03/ 658 47 20 
of via mail: info@gasthofvijverhof.be

AFHAAL MOGELIJK ELKE VRIJDAG TOT ZONDAG

BESTELLEN VIA 0468 45 69 19

TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 2, 2900 SCHOTEN

If you don't like latin food, 

i'm nacho friend
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Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen

Vanaf 50,00e - Gratis levering (Schoten • Schilde • Brasschaat • 
‘s-Gravenwezel • Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)

Je kan onze dagverse suggesties bekijken 
via FB 

en onze website: www.brasserie-ciconia.be



Mooimakers van Schotense 
scholen in de prijzen

De gemeente Schoten heeft in samenwerking met Mooimakers cheques 
geschonken aan vijf scholen als waardering voor hun zwerfvuilacties buiten 
de schoolpoort. De bedragen variëren van 400 tot 1.200 euro.

De acties kaderen in ‘Operatie Proper’, ingericht door Mooimakers, de 
Vlaamse overheidsorganisatie tegen zwerfvuil. Met gratis opruimmateriaal 
trokken de leerlingen de straat op om zoveel mogelijk rondzwervend afval 
op te ruimen. 

Dat initiatief wordt beloond. Vijf scholen mogen rekenen op een som tussen 
de 400 en 1.200 euro, waarvan de helft gedragen wordt door Mooimakers en 
de andere helft door de gemeente Schoten. Het geschonken bedrag varieert 
afhankelijk van het aantal leerlingen dat deelnam aan de opruimactie. 

Freinetschool De Tuimelaar krijgt 400 euro, basisschool Ter Linde 459 euro, 
basisschool Sint-Eduardus 600 euro, basisschool Bloemendaal 1.200 euro 
en Atheneum Schoten eveneens 1.200 euro. Door de coronacrisis kon de 
overhandiging niet fysiek gebeuren. 

Sofie Dirix, directeur in Bloemendaal, neemt het cadeautje graag aan, maar 
geeft de credits aan haar leerlingen. “Onze klassen ruimen geregeld de 
speelplaats zelf op. Ook onze kleuters helpen hierin mee. Onze zesdeklassers 
gaan regelmatig buiten de schoolpoort in de ruime buur top jacht naar 
zwerfvuil. Fijn dat we door zo een eenvoudig werkje financiële waardering van 
de gemeente krijgen.”

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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



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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Regio – Oprichting Erfgoedcel moet 
erfgoed Voorkempen vrijwaren 

voor de toekomst 

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gloednieuwe  Erfgoedcel voor de Voorkempen van 
start. Erfgoed Voorkempen en Regionaal Landschap de Voorkempen hadden 
hiervoor een aanvraag tot erkenning ingediend. De erkenning geldt voor een 
periode van vijf jaar en is nadien verlengbaar.

Erfgoed Voorkempen zet zich sinds 2017 in voor onroerend erfgoed in de regio. 
Dat is ook vaak verbonden met roerend erfgoed. De vraag vanuit de gemeenten 
was groot om hiermee aan de slag te gaan. Dankzij de Erfgoedcel kan Erfgoed 
Voorkempen de huidige werking uitbreiden en roerend en immaterieel 
erfgoed in de streek de aandacht geven die het verdient. De Voorkempen rijk 
zijn aan immaterieel erfgoed. Jaarlijks trekken verschillende processies en 
stoeten rond zoals de processies in Sint-Lenaarts, Loenhout en Hoogstraten, 
de bloemenstoet in Wommelgem of het bloemencorso van Loenhout.  
Volksverhalen over melkmeisjes, de dodendraad en smokkelverhalen gaan 
over van generatie op generatie. Ook het verenigingsleven en de bedrijvige 
heemkringen zijn een absolute troef van de regio. Meer dan 250 verenigingen 
werken in de Voorkempen rond cultureel erfgoed.  “Als Erfgoedcel willen we 
gemeenten, verenigingen, buurtschappen en individuen ondersteunen en 
inspireren om samen al dit typische Voorkempense erfgoed te valoriseren en 
te bewaren voor het nageslacht”, verduidelijkt Ines Van Limbergen, coördinator 
van Regionaal Landschap de Voorkempen en de nieuwe Erfgoedcel. “We zitten 
nog in voorbereidingsfase , in 2021 starten we concreet op en zal ook de website 
online zijn. Je kan bij ons terecht voor advies, inventarisatie, begeleiding bij 
renovatie en conservatie. Ook bundelen we ideeën, problemen,… van partners, 
individuen om er gezamenlijk mee aan de slag te gaan. 

Vlaams Minister van cultuur Jan Jambon trekt hiervoor jaarlijks 200.000 euro 
uit. : “Beleven over de dorpsgrenzen heen zet erfgoed op grotere schaal in de 
kijker en houdt lokale verhalen levend. Cultureel erfgoed staat onder druk. Dit 
mag niet verdwijnen. De nieuwe Erfgoedcel voor de Voorkempen. Die zal instaan 
voor professionalisering, digitalisering en overleg rond erfgoed.”

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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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

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

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, 
installatie snoerdimmer, enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z230

Medisch pedicure en manicure 
Elena. Nog plaatsen vrij op 
vrijdag enkel te Schoten. tel: 
0491.404.887  (particulier)  Z231



Legendarische gymnastiek- en atletiektrainer Louis Wouters overleden     
In woon-zorgcentrum Verbert-Verrijdt is 
donderdag 12 november Louis Wouters overleden. 
De legendarische Schotense atletiek- en 
gymnastiektrainer, die tot ver buiten de sportarena 
bekendheid geniet, werd 95 jaar oud.
Louis Wouters werkte 27 jaar als telegrafist bij de 
toenmalige RTT, maar ging later aan de slag in het 
boekhoudkantoor van zijn broer in de wijk Deuzeld. 
Meer nog dan voor cijfers en bijna even fel als voor 
zijn echtgenote en vier kinderen, klopte Louis’ hart 
voor de sport. Hij sloot zich als jonge atleet aan bij 
OLSE Merksem, maar richtte in 1971 de Schotense 
Atletiekvereniging op.
Huidig voorzitter van die SAV Marc Persoons komt 
superlatieven tekort om zijn waardering voor de clubstichter uit te drukken. “Hij 
was een monument en ook erg geliefd”, vertelt Marc. “Lopen is naast gymnastiek 

altijd zijn favoriete sport geweest, maar zijn grote 
verdiensten liggen op het vlak van de begeleiding 
van jonge sporters. Als je weet dat de gemeente haar 
nieuwe atletiekpiste in 2011 al naar Louis Wouters heeft 
genoemd, zegt dat genoeg over het belang van deze 
pionier.”
Louis Wouters was altijd te vinden in het park, waar 
hij tot hoge leeftijd training gaf aan jonge en minder 
jonge atleten op ‘zijn’ tartanpiste. Maar ook bij de op 
één na oudste Schotense sportvereniging Turnkring 
Sint-Jozef, droegen ze Wouters op handen. 
“In 1957 was hij mee betrokken bij de doorstart van 
onze vereniging, die precies honderd jaar bestaat”, 
zegt penningmeester en trainer Paul Schoenmaekers. 

“Als hoofdleider, secretaris, organisator van feesten en wedstrijden bracht hij Sint-
Jozef mee tot bloei in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.”

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

L.W.

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

grond. Aanleg oprit en terras in beton 
of kleiklinkers, 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

TE HUUR GARAGEBOX
R.W. Van Havrelaan 260

2900 Schoten
e 60 Tel. 0475 52 94 44





Te huur: zonnig, rust. dupl-
dak app, Wijnegem centr., 
Turnhoutseb., 3de verd., lift, 1 
slpk, geinst.op.kkn.& wasm., 
gr zuid terr. achteraan (20m2), 
st.pl. onder geb., autom. 
poort. 750/mnd + 50 alg.k. 
info: 0477 /97 15 35  Z224 

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

Sarah Geeft slaakt noodkreet

Sarah Geeft wordt tijdelijk Sarah Klaagt Aan. “Hoe krijg je het uitgelegd dat je plantjes 
en lampjes wel mag verdelen, maar warme winterjassen niet?” Sarah Speltinckx 
vraagt een uitzondering voor haar verplicht gesloten geefwinkel in Schoten waar 
gezinnen met in totaal 429 kinderen uit de hele regio dankbaar gebruik van maken.

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

WEGENS CORONA WERKEN WIJ ENKEL OP AFSPRAAKWEGENS CORONA WERKEN WIJ ENKEL OP AFSPRAAK

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

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

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

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

Maar begin november viel plots ook in de anders zo gezellig drukke geefwinkel 
alles stil. “Een ramp, niet zozeer voor ons team, maar voor onze vele klanten die 
echt radeloos zijn nu we ze wegens de lockdown niet meer mogen ontvangen. 
Voor 10 euro lidgeld per jaar gaan hier anders best heel wat stukken van de 
hand waar de gezinnen die ze meenemen heel erg nood aan hebben.”

Met beperkte middelen heeft ze dan maar zelf de aanzet tot een webshop 
gemaakt, via de Facebookpagina van de geefwinkel. ‘Klanten’ kunnen items 
waar ze naar opzoek zijn aankruisen op een lijst. Vervolgens verzamelen Sarah 
en co die in een mand buiten in de tuin zodat kleding en speelgoed contactloos 
kunnen worden overgedragen.

Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) heeft respect voor wat Sarah Geeft 
allemaal doet voor de lokale samenleving, maar zegt dat hij noch het lokaal 
bestuur de ‘speelruimte’ heeft om af te wijken van de strenge lockdownregels 
die de federale overheid oplegt. “Persoonlijk begrijp ik de gevoeligheid wel. 
Misschien kan Sarah de jassen bij de mensen thuis (laten) bezorgen ? Zo werken 
momenteel de meeste kledingwinkels. Aan huis leveren mag en misschien kan 
er zo iets georganiseerd worden”, aldus de burgemeester.



Voorkempen – Van beschermd 
cultuurhistorisch landschap tot 

landschapspark van 11.000 hectare         

Het 11.000 hectare grote Landschapspark Voorkempen langs de Antitankgracht waar 
Groenrand en Regionaal Landschap de Voorkempen van dromen, komt een stap dichterbij. 
De eerste middelen daartoe zijn binnen. De provincieraad keurde een subsidie van 67.000 
euro goed. 
“De Antitankgracht is de ruggengraat van de natuur in de Voorkempen. Samen met 
Regionaal Landschap de Voorkempen willen we alle natuur- en bosgebieden langsheen de 33 
kilometer lange waterloop met elkaar verbinden. Op die manier vormt de Antitankgracht de 
hefboom om te komen tot één groot Landschapspark van 11.000 hectare en een Nationaal 
Park”, legt coördinator Dirk Weyler van Groenrand uit. “De waterloop slingert namelijk door 
het diverse en gevarieerde Voorkempens landschap, van polder door het parklandschap 
van de Voorkempen tot het land van Kontich. In die zin heeft het ook een belangrijke 
corridorfunctie waardoor fauna en flora tussen de verschillende natuurgebieden kunnen 
migreren.” Regionaal Landschap de Voorkempen gaat nu samen met onder meer de 
gemeenten langs de gracht, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, 
Natuurpunt en Groenrand de Antitankgracht als ecologische hotspot beschermen. “Dat kan 
door conflicten en missing links in het wandel-, fiets- en ruiternetwerk weg te werken en zo 
de gracht en de natuur- en bosgebieden aantrekkelijker te maken.” 
De Antitankgracht is sinds 1994 ook het langste beschermd cultuurhistorisch landschap 
van Vlaanderen. Deze verbindt het Albertkanaal in Ranst met de Schelde in Stabroek. 
Aanvankelijk moest het Antwerpen beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval. 
Hierdoor herbergt de Antitankgracht en haar omgeving heel wat militair erfgoed. “Door 
een link te leggen tussen de Kalmthoutse heide, Klein en Groot Schietveld en bossen en 
natuurgebieden ten oosten van Antwerpen krijg je gelijk ook een Nationaal Park. De 
natuurgebieden maken immers deel uit van één ecologisch geheel, een ‘landschap’ met 
verbindingen tussen bossen, bosranden, houtkanten en de omgeving die er op aansluit”, 

verduidelijkt Weyler het plan. “Op sommige plaatsen moet de gracht opnieuw opengemaakt 
worden, inwoners moeten we via een aanplantactie bewust maken van het waardevolle 
landschap waaraan hun tuin grenst, de waterkwaliteit moet verbeteren, versnippering 
worden tegengaan bij kruisingen met wegen, bruggen en spoorwegen en een verbinding 
gelegd worden voor fietsers, wandelaars en ruiters langsheen het hele traject.” 
Om dit te realiseren zijn er echter middelen nodig. “We zijn heel erg blij dat de provincie mee 
steunt met 67.000 euro. Regionaal Landschap de Voorkempen trekt zelf ook 20.000 euro uit, 
de Vlaamse Milieumaatschappij 10.000 euro en de tien gemeenten elk 1.500 euro. Zo komen 
we tot een totaalbedrag van 107.500 euro”, berekent de coördinator. Groenrand hoopt dat 
daar nog eens 80.000 euro kan bijkomen. “Regionaal Landschap de Voorkempen heeft 
immers ook een dossier ingediend bij de projectoproep ‘pilootprojecten Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (2020)’.” Weyler hoopt dat dit project ook kan leiden tot “een financieel beleid 
dat voor heel Vlaanderen hetzelfde en transparant is en dat het ook een stimulans kan zijn 
dat de beleidsniveaus in Vlaanderen, de agentschappen en diensten (ANB, VLM, VMM...), de 
provincie, landbouwers, natuurverenigingen en de gemeenten beter samenwerken bij de 
realisatie van Landschapsparken en Nationale parken.”





Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!
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VOOR
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ONZE SPECIALITEITEN

Pannendaken - Overzetdaken
Platte Roofi ngdaken - EPDM
Isoleren - Veluxen plaatsen
Zink- en loodwerk
Bekleden van dakgoten
Plaatsen van sidings
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CONTACTEER ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0495 21 77 32 • WWW.DAKWERKENVANKREIJ.BE

EINDEJAARS-

PROMO

GRATIS 

ONDERDAK
bij bestelling

tot einde 2020

11 novemberviering uit de regio     

ZONDERKLAROENGESCHAL, MAAR MET VOLLEDIGE TOEWIJDING
Schoten hield de plechtigheden naar aanleiding van de herdenking van 
Wapenstilstand dit jaar net als alle andere gemeenten erg sober. Om 
te vermijden dat corona nog meer slachtoffers zou maken, kwam de 
burgemeester in zijn eentje naar de monumenten voor de plaatselijke 
gesneuvelden op de begraafplaats van Schoten en in de wijk Deuzeld. Geen 
harmonie Sinte-Cecilia dus of vlaggendragers van diverse organisaties dit 
keer op 11 november. Gemeentebodes Dirk Broeckx en Dirk Leurs waren wel op 
post en hadden zelfs hun mooiste uniform aangetrokken om de burgemeester 
te assisteren bij het neerleggen van een indrukwekkende krans. 

WIJNEGEM ZORGT VOOR PRIMEUR EN HERDACHT OORLOGSSLACHTOFFERS AL 
OP 10 NOVEMBER
Om de risico’s voor coronabesmetting te beperken trok burgemeester Ivo 
Wynants (N-VA) niet alleen in zeer beperkte gezelschap, maar ook al een 
dag eerder dan Wapenstilstand naar de monumenten in Wijnegem. Wie 
er wel bij was waren Ludo Mertens, prominent vertegenwoordiger van de 

 

     

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van 
uw huis, appartement, winkel, etc.    Gedeeltelijk of totaalservice 

 

Ook losse aankoop van antiek * vintage * retro *  
design * verzamelingen * oude juwelen 

 

0495/233.678 
 

www.roman-tiek.be         @Romantiek.Brecht        info@roman-tiek.be 

 

 
Van de kleinste tot de 
allergrootste inboedel  

Uitstekende service * gratis offerte 
 

oudstrijdersvereniging, en jonge vlaggendrager Dieter Nys. Ook Leen Nagels, 
algemeen directeur van het lokaal bestuur, woonde de serene herdenkingen 
op de Turnhoutsebaan en begraafplaats bij.

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

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

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



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

Bombeiros heel blij met 
Wommelgemse brandweerwagen    

De brandweer van Castro D’Aire in het noorden van Portugal zal voortaan 
efficiënter kunnen blussen dankzij een geschenk uit Wommelgem. Een 
26 jaar oude pompwagen werd zopas overgedragen door kapitein Hugo 
Bollaert van de lokale brandweerpost Wommelgem Zone Rand aan de 
Portugese ‘bombeiros’ Fernando Albuquerqe en Marcio Ferreira. 
Stefano en Oliver Knockaert, brandweerman in de post Borsbeek gingen hun 
Portugese collega’s al enkele keren actief bijstaan bij de bestrijding van de grote 
bosbranden, die in het noorden van het land ieder jaar opnieuw voor heel wat 
ravage zorgen. “Daar merkten we dat de ‘bombeiros’, weliswaar goed zijn uitgerust 
om de natuurbranden te bestrijden, maar vaak met verouderd materieel moeten 
uitrukken in een stedelijke omgeving”, vertelt Stefano. “Toen onze Mercedes 
vrijkwam, hebben we de toestemming gekregen van onze kapitein Katrien De 
Maeyer en burgemeester Frank Gys om hem via Gear Up Safety weg te schenken 
aan onze Portugese collega’s.”
Ermee buitenrijden, deden Fernando en Marcio niet. De pompwagen wordt binnen 
enkele weken via uitzonderlijk wegtransport naar Portugal gereden.

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 

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

TE HUUR MAGAZIJN SCHOTEN
150m2-  785€ Droog en veilig. Alle nutsvoorzieningen

0475/52.94.44

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

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

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



Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS

3D  visual
created by

www.dca.lu

LUC VAN DE WIEL realiseert

EXCLUSIEVE VERKOOP

batimmo

- Gemeenschappelijke parktuin
- Ondergrondse parkeergarage
- 2 Slaapkamerappartementen
- Terras en/of tuin
- Kwaliteitsvolle afwerking
- Start fase 1 voorjaar 2020

03 292 50 50 
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Goedkoop leegruimen 
van tuinen, planten, 
stronken, bomen, hagen tel 
0487.715.534 (particulier)  M9

Te koop: inbouwhaard merk 
Bodart p.o.t.k. , kindertafel met 
4 stoeltjes, kleur roos-blauw 
p.o.t.k. tel 0476.05.30.85  M11

Te koop: kerstballen van 1 euro 
per 6 stuks, 4 winterbanden, 
Renault, tegel wit 10x15cm, 
boomzaag Bosch bladblazer, 
postzegels tel 0494.47.29.34  M12

Jongeman zkt eerste op te frissen 
appartement/huis te koop in 
Schoten en omgeving, incl. 2 
slpk, terras/tuin, (garage?), geen 
immo,  tel: 0477.83.82.36  Z101

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

Bijna afgewerkte nieuwbouwwoning 
leeggeroofd in Wijnegem       

“We wilden er volgende maand intrekken”
Vicky en Stefan staan er ook enkele dagen na de feiten nog aangeslagen bij. Vlak voor 
ze samen met hun twee dochters hun fraaie nieuwbouwwoning bij het Albertkanaal 
in Wijnegem hadden willen intrekken, braken dieven in en gingen er met alle net 
geplaatste waardevolle spullen en toestellen vandoor. “Al onze spaarcenten zitten in 
dit huis”, doet het getroffen stel een oproep naar getuigen van deze drieste werfkraak.
Poetshulp Vicky Nackaerts en fabrieksarbeider Stefan Van Berendonck hebben het niet 
breed. “Jarenlang hebben we ons alles ontzegd om onze droom van een eigen huis te 
kunnen verwezenlijken. Toen er aan de Stokerijstraat een oud huisje vrij kwam, hebben 
we dat kunnen kopen en afbreken”, vertelt Stefan. “Een nieuwbouwwoning zetten is 
niet goedkoop, maar we doen zowat alles zelf en kunnen gelukkig op de onmisbare hulp 
rekenen van onze beide vaders Marcel en Jos. Ongelofelijk wat voor werk zij hier al verzet 
hebben.”
Witte bestelwagen
Het huis van het gezin uit Wijnegem staat vlak naast de leegstaande Molenhoeve, waarin 
vroeger de roeiclub zat. “Mensen uit de buurt hebben daar op de parking zaterdag een 
witte bestelwagen zien staan”, aldus Stefan. “Hij is zelfs te zien op enkele beelden 
van camera’s die mensen aan hun woning hebben hangen. Maar de nummerplaat is 
onleesbaar. Hopelijk kan de politie, die ter plaatse sporenonderzoek kwam doen, de 
nummerplaat wel inlezen op de beelden van één van haar ANPR-cameera’s in de buurt. 
Andere meldingen van mensen die iets gezien zouden hebben in de nacht van zaterdag 
op zondag jongstleden, zo tussen één en half vijf, mogen zich altijd bij de politie MINOS 
melden.”
Vicky en Stefan ontvingen enkele dagen na het voorval meteen een vertegenwoordiger 
van een alarmcentrale. “De werf was wel goed afgesloten, maar een camera of alarm 
hadden we nog niet voorzien. We wilden dat pas doen na onze verhuis, maar vervroegen 
dat nu maar”, aldus Stefan.
Het koppel kreeg een tweede slag na contact met de verzekering. “Ze komen niet 
tussen”, kijkt Vicky ontgoocheld. “Alleen de inboedel van een bewoond huis komt in 
aanmerking voor vergoeding van diefstal. Dat weten we dan ook weer. We kregen de 
raad om websites met tweedehandsspullen te volgen, maar het kunnen ook kleine 
aannemers geweest zijn die de toestellen zelf gaan gebruiken.”
Bij de politie MINOS kijkt commissaris Johan Wonnink niet echt op van deze werfinbraak. 
“Die trend om bij zo goed als afgewerkte nieuwe gebouwen in te breken, duurt al een 
tijdje. Al was het door de lockdown kalmer geworden omdat inbrekers die ’s nachts op 
de baan zijn meer kans hebben gecontroleerd te worden. Onze recherche doet wat ze 
kan om dit misdrijf in Wijnegem op te helderen, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen 
wie de daders zijn en waar ze naartoe zijn.”



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

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

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

Te huur: Nieuwpoort Bad 
studio, alle comfort, gr zonnig 
terras, garage, 45 euro/dag, 
all-in tel 0498.800.348  Z220

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z225

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

Internationale show is afgelopen 
voor Bronzen Beer van Brecht       

Judoka Dirk Van Tichelt heeft 
op geheel eigen wijze zijn 
olympisch droom opgezegd. Geen 
internationale tatami’s meer voor 
de Bronzen Beer van Brecht, maar 
dat betekent nog niet meteen dat hij 
die inruilt voor de dojo van zijn club 
Hirano in de Houtstraat in Brecht. 
“Daarover is nog niet gesproken”, 
stelt zijn zus en voorzitster Bea Van 
Tichelt.

Voor zijn familie komt het 
internationale afscheid van het judo 
niet geheel onverwacht. “Hij is op dat 
vlak nogal een gesloten boek, maar 
heeft het ons vorige week verteld. 
Zijn streefdoel, de Olympische Spelen, 
bleef onzeker. Hij moest sowieso nog 
aan een aantal selectietoernooien deelnemen. De kans werd kleiner, zeker in 
deze onzekere tijden, dat er voor hem nog een deelname aan de Olympische 
Spelen in zat. In zijn hoofd wilde hij het nog wel, maar de blessures frustreerden 
hem wel. Bovendien heeft hij op z’n 36ste wel de leeftijd om in de topsport met 
pensioen te gaan”, vindt zijn zus.
Ook de gemeente Brecht zal haar ‘Beer’ het gepaste eerbetoon bezorgen. 
“Dirk is voor de gemeente Brecht wel een heel erg belangrijke sportfiguur. 
Zijn internationale afscheid zullen wij zeker niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. Dat is zeker. Het zal alleen misschien niet meteen morgen 
kunnen gebeuren, maar zeker wel op een later gepast moment”, reageert 

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

sportconsulent Rika Rits.
Uitgebreid interview vind u in onze 
eindejaarseditie.

ONDERHOUD, SNOEIEN,  
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38

 0479 282 605

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43



Te koop: sjotterstafel Jupiter 7 
ster groen in orde 600 euro, 
grasmachine 1800 watt nr 8  
700 euro, banden op velgen 
Ford Fiesta 1500 diesel 80 
euro , Zoersel tel 03.311.37.58 
gsm 0479.289.383  M13

Jongeman zkt eerste op te frissen 
appartement/huis te koop in 
Schoten en omgeving, incl. 2 
slpk, terras/tuin, (garage?), geen 
immo,  tel: 0477.83.82.36  Z101

TE HUUR  fi etstalleing, 
motostalling of opslagruimte. 
Kuipersakkerstraat 3, 2900 
Schoten info 0472 25 67 57

Gratis brandhout tel 
0471.71.49.95  M3

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

Kalmte zal ons redden         

Acteurs Kathelijne Verbeke en Warre Borgmans kropen onlangs twee keer op één 
avond in de huid van twee collega-psychologen die samen zalen afschuimen om 
hun verhaal te vertellen. Ze kennen elkaar al jaar en dag. Het publiek is al altijd 

hun hoogste goed. 
De boodschap dient 
altijd de ontvanger te 
bereiken. Maar werd 
het niet eens tijd 
dat ze naar zichzelf 
luisteren? Het publiek 
in Schoten hing alvast 
aan hun lippen, daarbij 
de veilige anderhalve 
meter in acht nemend 
natuurlijk.

 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

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 



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

Gepens. directie- of 
privé chauff. zoekt werk, 
gsm 0497.66.08.23  M4

Gratis brandhout tel 
0471.71.49.95  M3

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren, gratis offerte, tel 
0487.715.534 (particulier)    M5

Goedkoop verwijderen 

van bomen, hagen en 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)    M6

Afbreken van afsluitingen,  
beton, , enz… + afvoeren tel 
0487.715.534 (particulier)    M7

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte, tel 0487.715.534 
(particulier)   M8

Te koop: 2 konijnenhokken 
25 euro  klein , 50 euro 
groot, Jacobslaan 100 Zoersel 
tel 0477.61.88.99  M10



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

Te koop: haagplanten Taxus 
80/100 4 euro, 100/125 10 euro, 
175/200, Lusitanica Portugese 
Laurier 80/100  100/125 9 euro, 
Osmanthus Photinia 60/80 
5 euro, Hex 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 (particulier)  Z235

Gratis leeghalen van 
inboedels, bel vrijblijvend tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z236

Problemen op school met Frans 

Gigantisch parkeergebouw langs 
Bredabaan tegenover Carrefour

Volgende zomer wordt de nieuwe Park and Ride Merksem in gebruik 
genomen. De bestaande gratis outdoor Park and Ride aan de Bredabaan, 
net voor de grens met Schoten en Merksem, wordt vervangen door een 
parkeergebouw met 674 betalende plaatsen.

Park and Ride Merksem, bij de terminus van tram 3 tegenover Carrefour 
Schoten, is één van de nieuwe parkeergebouwen die Lantis, bouwheer van 
de Oosterweelverbinding, in een ring rond Antwerpen bouwt. Wie volgende 
zomer de afrit Kleine Bareel in Merksem neemt, kan vanaf dan zijn wagen 
parkeren op de gloednieuwe Park and Ride en daar overstappen op de bus, 
tram of deelfiets.

Het nieuwe parkeergebouw is flink uit de kluiten gewassen en telt in 
totaal drie niveaus. Die liggen in een lichte helling en verbinden zo de 
twee parkeerbeuken van het gebouw. Door de hellingstructuur wordt 
het in- en uitrijdend verkeer maximaal van elkaar gescheiden. Naast 674 
parkeerplaatsen voor wagens biedt de P+R ook een fietsenstalling voor 
150 fietsen, waaronder 30 deelfietsen. Voor elektrische wagens zijn er in 
eerste instantie 18 oplaadpunten voorzien. Dat aantal kan op termijn verder 
uitbreiden.

De Park and Ride is een open constructie zodat natuurlijk licht tot diep in het 
gebouw kan binnendringen. De houten balken zorgen voor een eigentijdse 
en herkenbare look. Je wagen achterlaten in de mega-garage zal niet 
gratis kunnen, maar bij Lantis verzekeren ze dat de tarieven democratisch 
zullen zijn en mogelijk variabel afhankelijk van het al dan niet aansluitend 
gebruik van openbaar vervoer.

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

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
GEZOCHT MEDEWERKERS VOOR
CORONA VEILIGE EVENEMENTEN

of Engels? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt, ook advies 
dyslectische leerlingen, gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z237

Te koop: garageplaats 
Brasschaat donksteenweg prijs 
19500 euro tel 0475.84.27.72  M1

Te huur Appart.: Kuipersstraat 
Schoten 2 slaapk. & 
garageplaats 2° verdiep. geen 
lift, Ruime living - open keuken 
met koelkast, oven, kookplaat , 
afzuigkap . Aansluitend berging. 
2 slaapkamers ( 11,5 en 8 m2). 
Badkamer - ligbad dubbele 
lavabo WC. Terras / zonnetent. 
autostaanpl. en berging. 
huurprijs. euro 710+euro 
50 tel: 0475.273.773  M2



 

 

     

Verzamelaar koopt munten en 
bankbiljetten 

Ook hele verzamelingen  
0475/34.21.18 

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

Schoten wil zonnepanelen 
op 2500 woningen           

Schoten gelooft duidelijk meer in 
zonnepanelen dan in windturbines 
om de ambitieuze doelstellingen in 
haar lokaal klimaatplan te halen. 
Met de bij Willy Sommers ontleende 
slogan ‘Laa(d)t de zon in je huis’ 
willen schepenen Walter Brat (N-VA) 
en Paul De Swaef (N-VA) op drie jaar 
tijd 2500 gezinnen overhalen hun 
voorbeeld te volgen en hun dak in te 
zetten als energiebron.

De Swaef toont de zeventien panelen 
die hij zeven jaar geleden zelf op het 
dak van z’n woning liet leggen. “Die 
investering van zo’n 6000 euro is 

intussen terugverdiend. Niet één technisch probleem heb ik ondervonden. 
Onze elektriciteitsrekening zagen we flink dalen. Op één dag was alles 
geplaatst en daarna hoefden we er niet meer naar om te kijken. Ik raad het 
iedereen aan”, aldus de schepen.

Zonnecheques
De gemeente probeert met tal van incentives alle inwoners warm te maken 
voor zonne-energie. Op www.schoten.be/zonnepanelen kan iedereen gratis 
een webinar over zonnepanelen volgen. Onder meer zonnepanelenexpert Alex 
Polfliet van Zero Emission Solutions gaat er in om de do’s en don’ts van deze 
energiebron.

Schotenaren die investeren in zonnepanelen voor 30 april 2021 maken kans 
op een van de drie zonnecheques van 2.000 euro. Inschrijven kan vanaf 1 
november 2020 op www.schoten.be/zonnepanelen. 

Vanaf 1 januari 2021 krijgt iedereen sowieso een digitale meter bij installatie 
van je zonnepanelen. In dit nieuwe systeem is het belangrijk in te zetten 
op de verhoging van je eigen consumptie van je opgewekte stroom. Het 
plaatsen van een (kleine) thuisbatterij kan daarbij helpen. “Daarom lanceren 
we als eerste gemeente in de provincie Antwerpen een samenaankoop 
thuisbatterijen”, aldus Walter Brat.  “Voor de samenaankoop werken we 
samen met Zero Emission Solutions. Zij helpen ons in de zoektocht naar 
een geschikte leverancier. Inschrijven op de samenaankoop kan via www.
energiegroepsaankoop.be/schotenbatterij. “

Het lokaal bestuur heeft zelf ook al heel wat gebouwen uitgerust met 
zonnepanelen. Dat gebeurde onder meer op sporthal Vordensteyn, 
milieudienst, het politiebureau en het ontspanningslokaal Schijnparklaan. 
Ook de academie krijgt binnenkort een zonnepaneleninstallatie. Verder 
worden op dit moment alle gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een 
screening. 

Vlotte service zonder 
extra kosten

03/345.34.10 of 
0498/67.24.40

poetshulpbureau.be



Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS 
Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

Graag kontakt opnemen per e-mail 
met Nico Van Malderen: nlu@luxilon.be

Luxilon Industries n.v.
Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium

Tel. +32 3 326 33 88  I  nlu@luxilon.be  I  www.luxilon.be 

Are you passionate about strings?

Machine operatoren
- 3 ploegen
- Handig, zelfstandig, zin voor initiatief, 
    verantwoordelijkheidsgevoel, gezond verstand
- Affiniteit met techniek
- Oog voor kwaliteit

Wij bieden:
- Contract van onbepaalde duur
- Aantrekkelijk salaris
- Afwisselend takenpakket
- Interne opleiding
- Doorgroeimogelijkheden

Je komt terecht in een jong, dynamisch team 
in een no-nonsense werksfeer.

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem

Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88 
 joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be 

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS 
Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

Graag kontakt opnemen per e-mail 
met Nico Van Malderen: nlu@luxilon.be

Luxilon Industries n.v.
Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium

Tel. +32 3 326 33 88  I  nlu@luxilon.be  I  www.luxilon.be 

GEVRAAGD
MARKT - VISHANDEL - Antwerpen

HELPSTER VERKOOPSTER
(20 tot 55 jaar)

5 dagen/week (ma, di, wo,do,vr) 
WEEKEND VRIJ

Perfect Nederlandstalig - Eigen vervoer

Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

 
FIBER OPTICS -  DATA NETWORKING -  SECURITY 

 
Voor het verder uitwerken van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar: 
 
TECHNIEKER Alarminstallaties 
 
Jobomschrijving: 

● installatie van branddetectie en inbraakbeveiliging 
● plaatsen van kabels en kabelgoten 
● algemene bekabelingswerken laagspanning 

 
Profiel: 

● technische interesse en opleiding 
● kennis elektriciteit of elektronica  
● zelfstandig en in team functioneren 
● hands-on mentaliteit 
● rijbewijs B 
● in het bezit zijn van VCA attest of bereid zijn dit te behalen 
● certificaat installatie en onderhoud alarmsystemen  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 GLASVEZELTECHNIEKER    
 
Jobomschrijving: 

● werken uitvoeren voor verschillende telecom operatoren 
● aanleggen van interne en externe glasvezelnetwerken 
● uitmeten van glasvezelnetwerken 
● aanleggen van datanetwerken 

 
Profiel: 

● technische interesse en opleiding 
● kennis elektriciteit of elektronica 
● zelfstandig en in team functioneren 
● hands-on mentaliteit 
● rijbewijs B 
● in het bezit zijn van VCA attest of bereid zijn dit te behalen 

 
Wij bieden: 

● competitief salaris  
● opleiding- en doorgroeimogelijkheden 
● afwisselende projecten 
● een jonge werksfeer met ruimte voor eigen initiatief 

 
Sollicitaties richten aan: 
Ageres Telecom Networking N.V. - t.a.v. Dhr. Bart Boden - Steenovenstraat 2 A - 2390 Malle 
tel. 03/385.91.63 -  fax 03/385.92.11 - www.atn-telecom.be  mail : bart.boden-atn@ageres.be 

 

FIBER OPTICS -  NETWORKSOLUTIONS -  SECURITY

Zoek je een toffe uitdagende job? Hou je van afwisselend werk?  Onze 
onderneming is actief in de gestructureerde en glasvezelbekabeling en we 
plaatsen onder andere brand- en inbraakdetectie maar ook telecominstal-
laties voor operatoren bij klanten.     Momenteel zijn we op zoek naar :  

TECHNIEKER
Jobomschrijving:
• plaatsen van kabels en kabelgoten
• aanleggen van bekabeling Alarm, Brand, Data, CCTV, Fiber

Profi el:
• je hebt technische interesse en opleiding
• je hebt kennis van elektriciteit of elektronika
• je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook in team
• je hebt rijbewijs B op zak
• je kan een VCA-attest voorleggen of bent bereid dit te behalen

Wij bieden:
• competitief salaris
• doorgroeimogelijkheden naar diverse afdelingen

TELECOMTECHNIEKER
Jobomschrijving:
• plaatsen en indienstname van telecominstallaties voor  
 operatoren bij klanten
• inrichten van datacenters
• herinrichten patchkasten
• onderhoud en testen van netwerkbekabeling 

Profi el:
• je hebt technische interesse en/of opleiding
• je hebt kennis van elektriciteit of elektronika
• je hebt IT-ervaring of interesse
• je hebt grondige kennis van IP/WAN/LAN
• je kan communiceren in het Nederlands en Engels
• je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook in team
• je hebt rijbewijs B op zak
• je kan een VCA-attest voorleggen of bent bereid dit te behalen

Wij bieden:
• competitief salaris, laptop, gsm, fi rmawagen
• opleiding- en doorgroeimogelijkheden
• afwisselende projecten in de regio Brussel, provincies  
 Oost-Vlaanderen en Antwerpen
• een jonge werksfeer met ruimte voor eigen initiatief

Sollicitaties richten aan:  APK Telecom Networksolutions N.V.
mail :  bart.boden-atn@ageres.be  Dhr. Bart Boden  

Steenovenstraat 2 A - 2390 Malle  tel. 03/385.91.63 



Ik Koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 

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

1/95/95/1

100/91/0/0

Immogy is een familiebedrijf actief als lokale vast-
goedmakelaar. Reeds meer dan 35 jaar een 
vaste waarde en gekend voor zijn professionele
en persoonlijke aanpak van elk verkoopdossier.

Wij zoeken:

Office Manager
Voltijds (38 uren)

Je profiel:
• Je hebt goede communicatieve eigenschappen en
   een klantvriendelijke houding
• Je bent administratief sterk en nauwkeurig
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels
• Je komt professioneel over
• Je hebt een goede kennis van Word, Outlook en
   bent handig met grafische software

Motivatiebrief en CV sturen naar: vacature@immogy.be

Kerkstraat 7  -   2970 ‘s-Gravenwezel  -   www.immogy.be

GEZOCHT

2 VERKOOPSTERS
PARTTIME

2 JOBSTUDENTES
voor zaterdag

Voor Slagerij Patrick te Sint-Job
info 03 636 11 53

0472 46 38 89

speelgoed, (oude) strips, 
verzamelobjecten allerhande, 
curiosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in de 
aanbieding, geef me een seintje: 
0487.365.100  (particulier)  Z226

Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en extra service 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor 
gratis offerte bellen naar 
0474.325.213 (particulier)  Z227

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78  Z232

Herstellen en restauratie 
van beelden (o.a. gips) 
en kleine decoratieve 
voorwerpen, alsook reiniging, 
gsm 0475.79.65.12  Z233

Ik zoek werk: poetsen, strijken, 
wassen, koken, boodschappen 
doen, ik spreek Nederlands 
tel 0486.15.94.52  Z234

Gratis leeghalen van 
inboedels, bel vrijblijvend tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z236



De Voorkempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt en verkoopt aan 
sociaal gunstige tarieven. Momenteel beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoongelegenheden
in de gemeentes Brasschaat, Wuustwezel, Schilde, Zoersel en Brecht. Er is een grote vraag naar 
woningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. Daarom bouwen wij
sociale huur- en koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig gerenoveerd. De 
Voorkempen – H.E. kent momenteel een sterke toename in haar bouwactiviteit.

Om het onderhoud van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een voltijdse medewerk(st)er (m/v/x) voor onze technische dienst:

Medewerk(st)er technische dienst (M/V/X)

Je staat in voor de (telefonische) opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders of begeleiders
van huurders. Samen met je collega’s bekijk en bespreek je de meldingen. Je spreekt af wat er met deze 
meldingen moet gebeuren. Je communiceert vlot met de huurders en geeft hen feedback. Je geeft 
opdrachten door aan aannemers. Je controleert en analyseert facturen en verwerkt deze samen met de 
meldingen in de software.

Wat verwachten we van je?

- minstens een diploma TSO, richting bouw
- ervaring in een technische omgeving met veel klantencontacten
- je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie 
- je bent een echte teamplayer
- je bent contactvaardig en enthousiast
- je bent flexibel
- je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen 

Wat kunnen we je aanbieden?

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de 
weddeschalen van het OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)

- Een boeiende functie met veel klantencontact
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor

evenwicht tussen werk en privé

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 6 december 2020 
naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint–Job–
in–’t–Goor (Brecht), 
info@devoorkempen-he.be

De Voorkempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt en verkoopt aan sociaal gunstige tarieven. Momenteel 
beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoongelegenheden in de gemeentes Brasschaat, Wuustwezel, Schilde, Zoersel en Brecht. Er is 
een grote vraag naar woningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. Daarom bouwen wij sociale huur- en 
koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig gerenoveerd. De Voorkempen – H.E. kent momenteel een sterke toename in 
haar bouwactiviteit.

Om het onderhoud van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op zoek naar een voltijdse medewerk(st)er 
(m/v/x) voor onze technische dienst:

Medewerk(st)er technische dienst (M/V/X)

Je staat in voor de (telefonische) opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders of begeleiders van huurders. Samen met je collega’s 
bekijk en bespreek je de meldingen. Je spreekt af wat er met deze meldingen moet gebeuren. Je communiceert vlot met de huurders en geeft 
hen feedback. Je geeft opdrachten door aan aannemers. Je controleert en analyseert facturen en verwerkt deze samen met de meldingen in de 
software.

Wat verwachten we van je?

- minstens een diploma TSO, richting bouw
- ervaring in een technische omgeving met veel klantencontacten
- je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie
- je bent een echte teamplayer
- je bent contactvaardig en enthousiast
- je bent fl exibel
- je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

Wat kunnen we je aanbieden?

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW-   
en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)
- Een boeiende functie met veel klantencontact
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor evenwicht tussen werk en privé

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 6 december 2020 naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique 
Radermacher, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint–Job– in–’t–Goor (Brecht),
info@devoorkempen-he.be

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

Gezocht: oude emaille 
reclameborden in gelijk welke 
staat, kijk eens op zolder in je tuin 
of kippenhok, ik geef een goede 
prijs, gsm 0479.70.91.58  Z189

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

@verteren
doet renderen!



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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

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

Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante 
groei. We zijn één van de drie belangrijkste servicecentra in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. 
Wij herstellen oa AC-, DC- en HS-motoren, servomotoren, zijn een ATEX gecertifi ceerde 
onderneming en een Siemens gecertifi ceerde repairshop for large drives. 

Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief, 
preventief en correctief.

Van Loock Motoren staat voor: kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw.  
Dagelijks/ jaarlijks komen er steeds nieuwe klanten bij.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
BINNENDIENST MEDEWERKER

(M/V) 

We zijn op zoek naar versterking voor de binnendienst verkoop. Je taak is de verkoop van 
nieuwe elektrische motoren, alternatoren, motorreductoren en drives. De uitdaging in deze 
binnendienstfunctie is het helpen van de klant, door toegevoegde waarde aan te bieden. 

Functie inhoud:

• Je hebt contacten met klanten en binnenlandse en buitenlandse leveranciers.
• Als commercieel talent ben je verantwoordelijk voor de opvolging en de uitwerking van
 oplossingen
   voor klanten, evenals de behandeling van klachten.
• Je staat in voor het offertesysteem.
• Stockbeheer is een deel van je takenpakket. 
• Continu verbeteren van het interne proces aan de hand van Lean technieken. 
• Sporadisch ondersteuning bij het voorbereiden en inplannen van de
 buitendienstwerkzaamheden.

Verwacht:

• Een A2 niveau met technische background
• U houdt van uitdagingen.
• We verwachten van de kandidaat technische feeling en een servicegerichte ingesteldheid 
 (zeer kort op de bal spelen). 
• Hij/zij werkt nauwkeurig, stipt, en gestructureerd. 
• Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en notities van Frans en een goede
 kennis van het Engels.
• Je kan vlot overweg met een pc en je bent leergierig en fl exibel ingesteld.



SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE

TECHNISCHE AANKOPER - 
CONTROLLER

Functiebeschrijving :

•           Je maakt deel uit van het QROC team (=Quick Response Organisation Center)
•  Je zorgt dat de materialen voor de projecten correct en tijdig worden aangeleverd om  
 zo de juiste levertermijnen te halen.
•           Tijdig bestellen van goederen en onderdelen om het werk van de medewerkers in de
  werkplaats optimaal te laten verlopen.
•           Controle van inkomende goederen zowel administratief als technisch.
•           Opvolgen van het onderhouden van de machines om veilig en juist te kunnen werken
  en zo min mogelijk stilstand te hebben in productie
•           Er voor te zorgen dat de  machines performant zijn.
•           Zorgen dat alle gereedschap up to date zijn : periodiek kalibreren meettoestellen,
  periodiek hijsmaterialen laten keuren,…
•           Dit alles teneinde de werkzaamheden in de werkplaats volgens de normen van Van
  Loock en de vereisten van de klant te laten verlopen.

Verwacht:

•           A1-Bachelor met elektrische en/of mechanische achtergrond
•           Hands on mentaliteit, deze job is een combinatiegebruik van hersenen en handen
•           U houdt van uitdagingen.
•           We verwachten van de kandidaat technische feeling en een servicegerichte
 ingesteldheid (zeer kort op de bal spelen).
•           Hij/zij werkt nauwkeurig, stipt, en gestructureerd.
•           Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en notities van Frans en een goede
  kennis van het Engels.
•           Je kan vlot overweg met een pc en je bent leergierig en fl exibel ingesteld.
•           Je hebt discipline, en begrijpt de waarde van een familiebedrijf

Ons aanbod:

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

Interesse?

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



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, 

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

Schilderwerken: binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47
(particulier)  Z208

Ophalen van oude elektrische 
toestellen, oude metalen tel 

@verteren
doet 

renderen!

Al méér dan 35 jaar
uw ramenspecialist
in pvc en aluminium

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING www.bruvo.be

◗ EIGEN PRODUCTIE IN ALUMINIUM & PVC
◗ NIEUWBOUW & RENOVATIES

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Speciale v� rwa� den
WIJ NEMEN DEEL AAN DE 
REYNAERS ACTIEDAGEN
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Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de projectmarkt 
als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze 60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende tevreden klant. Door de constante 
investering in onze firma en onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van 
onze meer dan 150 medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten tot een prachtig einde te brengen. 
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van begin tot einde! 
Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde medewerkers. 

PLAATSERS
Functieomschrijving 
Als schrijnwerker bij Bruynseels-Vochten ben je een ‘mens van vlees en bloed’ die vooral
graag zijn job goed doet en fier is over zijn afgeleverde projecten. In een team van 2 à 3 collega’s plaats je ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC 
als aluminium op onze particuliere werven Bij voorkeur heb je voldoende ervaring om zelfstandig te kunnen werken. Is dit niet het geval dan rijd je 
mee met één van onze ervaren collega’s die je de kneepjes van het vak zullen leren. 

Profiel 
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken, echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig werk.Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

TECHNISCH BEDIENDE
Functieomschrijving 
Als technisch bediende bij Bruynseels-Vochten ben je een gedreven tekenaar om je projecten in samenwerking met je collega’s perfect voor te 
bereiden voor het bouwteam, het atelier en onze plaatsers. Je bent iemand die graag zijn job goed doet, fier is over zijn afgeleverde projecten en gaat 
geen uitdaging uit de weg. Onze technische mensen leiden u verder op waar nog mogelijk.
- Je stelt uitvoeringsdetails op en maakt detailtekeningen voor voorbereidende ruwbouwwerken
- Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
- Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en plaatsingsdienst 
- Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.

Profiel
- Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent gelijkwaardig door ervaring.
- Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon  behoort ook tot de mogelijkheden
- Enige relevante werkervaring is een troef 
- Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot pluspunt
- Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig 

Aanbod 
Wij bieden je een aantrekkelijk salarispakket en doorgroeimogelijkheden. 
Je komt terecht in een bloeiend bedrijf op mensenmaat waar de werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat

Interesse om ons team te versterken?   U richt uw sollicitatiebrief met C.V. aan m.vochten@bruvo.be

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

Gevraagd
POETSDAME

voor burelen en refter
in Schoten.

Ingeschreven vast contract
10u/week / dinsdag of 
woensdag 8 tot 12 uur
zaterdag 8 tot 12 uur.

IMATEX
Sluizenstraat 83 - Schoten

Tel. 03 658 39 44

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

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

Restauratie, reinigen van 
schilderijen op doek of paneel: 
vergulden en herstellen 
van de omlijsting en andere 

0495.78.90.31 (particulier)  Z209

Gezocht werk: poetsen, strijken, 
babysitten, veel ervaring 
tel 0465.75.44.71  Z238

Vrouw zoekt werk: poetsen en 
strijken tel 0465.18.18.40  Z239

Gezocht werk: poetsen en 
strijken tel 0486.71.05.41  Z240



Gezocht werk: poetsen en 
strijken tel 0486.71.05.41  Z240

Ik Koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 

speelgoed, (oude) strips, 
verzamelobjecten allerhande, 
curiosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in de 
aanbieding, geef me een seintje: 
0487.365.100  (particulier)  Z226

Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en extra service 

Medewerker reguliere 
poetsdienst
Functie: 
Je doet het poetswerk bij hulpbehoevende inwoners zodat ze 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Soms hoort 
er ook wassen en strijken bij.

Kennis:
Je hebt de onderhoudstechnieken onder de knie en kent het 
gebruik van de producten en materialen.  

Profiel: 
Je weet om te gaan met kwetsbare mensen. Je bent stipt, vlot 
in de omgang maar discreet. Bovendien kan je zelfstandig 
werken en je werk goed plannen.

Medewerker schoonmaak
Functie: 
Je doet het poetswerk in een van de gebouwen van het lokaal 
bestuur. Daarnaast heb je ook enkele technische en logistieke 
taken. Je draagt mee bij tot een schone werk- en leefomgeving 
voor de gebruikers en bezoekers van de gebouwen.

Kennis:
Je hebt de onderhoudstechnieken onder de knie en kent het 
gebruik van schoonmaakmachines, -producten en -materialen.  

Profiel: 
Je bent fit en kijkt niet op tegen een fysieke inspanning. Je 
bent vlot maar correct in de omgang. Bovendien neem je je 
verantwoordelijkheid op, denk je probleemoplossend en ben 
je zeker van je kunnen.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Voor zowel 
de reguliere poetsdienst als voor de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen leggen we een wervingsreserve aan voor:

Vereisten voor beide functies:
Geen diplomavereisten of ervaring maar wel zin om er echt in te vliegen.

Aanbod voor beide functies:  
- aantal uren en werkrooster afhankelijk van tewerkstellingsplaats 
- contract voor onbepaalde duur 
- brutomaandloon volgens schaal D1-D3 
- min. 1.929,61 euro - max. 3.003,23 euro (volgens jaren relevante ervaring) 
- maaltijdcheques 
- hospitalisatieverzekering 
- tweede pensioenpijler 
- fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
- aanleggen wervingsreserve van 2 jaar

Solliciteer uiterlijk op 4 december 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen met je curriculum vitae en een uittreksel strafregister, uiterlijk op 
4 december 2020 (datum poststempel geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor 
gratis offerte bellen naar 
0474.325.213 (particulier)  Z227

Volledig binnen- en 
buitenrenovatie nodig? Of kleine/
grote klus? Alles kan! Bel Tony 

0486.21.12.81 (particulier)  Z228

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis offerte, 
referenties tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z229







Marc Perneel trok voor eerste 
misdaadomnibus op met 

Schotense recherche       

De criminaliteitscijfers in Schoten zijn onrustwekkend gestegen. De ene 
mysterieuze moordpartij en verdwijning volgt de andere op. Gelukkig is de 
‘dader’ al gevat: auteur Marc Perneel koos voor zijn vier spannende verhalen, 
gebundeld in ‘Opsporingsteam Schoten’, zijn eigen gemeente als decor. “Ik 
kreeg zelfs medewerking van de lokale recherche”, aldus Perneel.

Marc Perneel (67) praat niet met het Antwerps accent van de meeste 
Schotenaren. Aandachtige luisteraars kunnen zelfs wat West-Vlaamse 
klanken herkennen. “Klopt”, zegt Perneel. “Ik ben geboren in Brugge, maar 
woon intussen toch al meer dan dertig jaar langs de vaart in het al even mooie 
Schoten. Als professioneel psychotherapeut en coach hielp ik werknemers 
van grote internationale bedrijven. Het leidde later tot mij eerste boek: ‘Le 
Couvent’, een literair testament van die loopbaan vol levenslessen, die ik zelf 
opdeed en wilde delen.”

De verhaallijnen mogen dan verzonnen zijn, Marc Perneel ging niet over een 
nacht ijs om zijn vier crimestory’s zo realistisch mogelijk te kaderen. “Ik kon 
onder meer terecht bij Marc Reuvers. Deze sympathieke hoofdinspecteur 
heeft heel wat ervaring in het oplossen van echte criminele feiten en gaf me 
inzicht in hoe ze op het Gasketelplein tewerk gaan. Ik vind die geloofwaardige 
context belangrijk. Op dat punt ben ik leerplichtig aan die andere Schotense 
schrijver met een veel grotere staat van verdienste als ik: Bob Mendes, 
uitvinder van de faction thriller, waarbij echte en verzonnen feiten door 
elkaar lopen.”

Met datzelfde doel voor ogen voert Perneel ook een aantal andere echt 
bestaande Schotense personages en plekken op. Zo zorgt de verdwijning van 
de haan op de toren van de Sint-Cordulakerk voor veel ophef en niet alleen 
bij wijlen pastoor Flor Stes, prijkt het Kasteel van Schoten zelfs op de kaft 
en ontmoeten de personages elkaar geregeld in Ciconia, de brasserie van de 
succesvolle horecaondernemer Said Djibet. 

‘Opsporingsteam Schoten’, uitgegeven bij StoryLand, telt 623 bladzijden 
en kost 24,99 euro. Te koop in Schoten bij Klavertje Vier en Standaard 
Boekhandel en bol.com

UITZONDERLIJKUITZONDERLIJK
IN EEN NUMMERIN EEN NUMMER

1 DECEMBER

24 NOVEMBER

15 DECEMBER

4 DECEMBER

Wie een exemplaar
Dankzij Bode Van Schoten, uitgeverij StoryLand en Marc Perneel kan u 
een exemplaar winnen van ‘Opsporingsteam Schoten’. Wil je kans maken? 
Stuur dan je postadres door op wedstrijd@bodevanschoten.be met 
‘Opsporingsteam’ als onderwerp.

VERSCHIJNING: de Bode van Schoten verschijnt elke 14 dagen gratis
‘huis aan huis’ in alle wijken van Schoten, Schilde, ‘s-Gravenwezel,
Overbroek, Brecht, Rommersheide, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Antonius,
Zoersel en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.
Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Borsbeek, Ranst, 
Pulle, Broechem, Pulderbos, Emblem, Zandhoven, 
Vremde, Massenhoven, Boechout, Viersel.

‘ ‘ ‘ ‘

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

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

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

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

FEESTEDITIE



Zeven generaties meisjes. Wie doet beter?
In ‘Bode van Schoten’ besteden we graag aandacht 
aan fijne vier- of vijfgeslachten in onze regio, maar 
wanneer het 7 generaties meisjes betreft is het 
helemaal fijn.
“Om deze saaie Corona-tijd nuttig te besteden, 
dook ik maar eens in mijn fotoarchief met een heel 
mooi resultaat”, vertelt Anita Jacobs-Casters uit 
de Schotense wijk Donk. “Maar liefst 7 generaties 
meisjes op één rij doken op, waarvan de 3 recentste 
nog ‘alive and kicking’zijn. Wie doet nog beter?....”.
Anita, Mutti voor de kleinkinderen, is de derde van 
links op bijgevoegde foto van allemaal dochters. “De 
microbe om de geschiedenis rond onze familie op 
te zoeken, kreeg ik van mijn vader. Langs zijn kant 
werd ongeveer al tot het jaar 1700 nagevorst, maar 
jammer genoeg (nog) zonder foto’s uit die tijd.”
Foto 1: Svea Van Staeyen (°31 januari 2009) woont in 
Schoten en zit in het 6de zesde leerjaar van het Sint-
Cordula Instituut waar haar moeder, Ute, leerkracht 
is.
Foto 2: Ute Jacobs (°25 mei 1980) woont in Schoten. 
Zij is reeds 18 jaar gedreven leerkracht van het 6de 
leerjaar in het Sint-Cordula Instituut.
Foto 3: Anita Casters (°08 augustus 1953) woont in Schoten. Nu op rust na een 
loopbaan als expediteur.
Foto 4: Yolande Plichart (°25 februari 1925) woont in Schoten. Tot haar huwelijk 
werkzaam als modiste, nadien huismoeder. Overleden op 11 oktober 2008.
Foto 5: Lucia Poucet (°2 maart 1888) woonde sinds 1955 bij dochter Yolande en 
haar gezin in Schoten Bloemendaal. Tijdens de oorlog medewerkster van de 
‘soepbrigade’ en vereerd met de medaille van ‘Erkentelijkheid en Hulp der Stad 
Antwerpen 1914-1918’. Overleden op 3 oktober 1962.

Foto 6:  Catherina Withaekx (°15 maart 1860). Als echtgenote van een tolbeambte, 
was zij huismoeder van een gezin van vijf. Overleden op 13 juni 1925.
Foto 7: Theresia Cooymans. Vermits haar echtgenoot Joannes geboren is in 1819, 
vermoed Anita dat Theresia omstreeks 1825 geboren werd. Ook wanneer zij 
overleed, kon nog niet achterhaald worden.

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







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

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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

• op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (€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/WOMMELGEM/BORSBEEK 
0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL 
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/RANST 0900 100 05*

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Geen Schoten Schol

Schoten Schol, de grote nieuwjaarsreceptie die de gemeente normaal 
voorzien op 3 januari, gaat al zeker niet door. Dat heeft het schepencollege 
beslist. 
“De tijd zal ook binnen twee maanden nog niet ideaal zijn om duizenden 
mensen dicht bij elkaar samen te brengen op het marktplein en die daar 
elkaar laten kussen en omhelzen”, licht burgemeester Maarten De Veuster 
(N-VA) de niet echt verrassende beslissing toe. “De leden van de ambtelijke 
werkgroep, die al een tijdje bezig was met de voorbereidingen, kunnen hun tijd 
nu nuttiger besteden. Ze broeden wel op ene mogelijk coronaproof alternatief 
om het nieuwe jaar 2021 toch enigszins samen te begroeten.”



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

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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

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

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
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