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Wijnegemse Annelies Dom stopt ermee

Bouwplannen voor Campus Kajee Schoten

Volle karren voor De Schakel Brecht

Toch geen sporthal naast KA Schilde

Turnkring Sint-Jozef na honderd 
jaar nog steeds soepel               

Alle feestelijkheden rond het honderdjarig bestaan van turnkring Sint-Jozef 
vielen in het water, maar het jubileum krijgt dankzij Paul Schoenmaekers toch 
zijn verdiende glans. In een heerlijk nostalgisch boek blikt de oud-gymnast en 
huidige trainer terug op de rijke geschiedenis van de op één na oudste actieve 
sportvereniging van Schoten. “Ik heb het uitgerekend: over die honderd jaar 
hebben meer dan vijfduizend Schotenaren mee gesprongen en getuimeld 
onder de vlag van Sint-Jozef, zelfs Luc Caals”, aldus de auteur.

Paul Schoenmaekers (65) is zelf één van de leden met de langste staat van 
dienst. “In 1962 ben ik als kleine jongen gestart in de turnzaal van de oude 
gemeenteschool aan de Vordensteinstraat, die nu dienst doet als academie. 
Ik was zelf geen uitblinker, maar kreeg dankzij de goede begeleiding de 
turnmicrobe toch te pakken. Het kwam zelfs tot een selectie voor de keurgroep 
en ik groeide door tot trainer bestuurs- en jurylid, functies die ik vandaag nog 
steeds met veel plezier uitoefen”, vertelt de auteur, terwijl hij nog erg kwiek de 
keukentafel opklimt voor de foto.

Schoenmaekers, bankbediende op rust, legt ook een buitengewone 
belangstelling aan de dag voor lokale geschiedenis. Die twee passies vloeien 
nu mooi samen in dit boek van liefst 200 bladzijden en met nog meer zorgvuldig 
uitgekozen oude foto’s.  Het krijgt van ons alvast de perfecte score van 10/10 
zoals onze topgymnaste Nina Derwael wel eens behaalt. 

“Ik ben wel trots dat ik dit boek vandaag kan tonen want het heeft jaren werk 
gekost om alle informatie en documenten te verzamelen. Gelukkig heeft onder 
meer het scherpe geheugen van oud-trainer en levende Sint-Jozef-legende 
Louis Wouters (95), die zich meldde met zijn archief na een oproep in Bode 
Van Schoten, me goed geholpen net als de collega-heemkundigen van Scot”, 
vertelt Paul.
Want er viel wel wat uit te vlooien. “Zo was er lang onduidelijkheid over het 
stichtingsjaar. Was dat nu 1919, 1922 of toch 1920? Het bleek dat laatste te 
zijn, ook het jaar dat in Antwerpen de Olympische Spelen plaatsvonden”, 
weet Schoenmaekers zeker. “De katholieke turnkring is ontstaan uit het 
Sint-Jozefpatronaat, de voorloper van de Chiro die bijeenkwam in de huidige 
Chirolokalen van Don Bosco, tegenover de Sint-Cordulakerk.”
“Die en andere informatie heb ik te danken aan het archief van de bekende 
Schotense familie Caals. Dat waren echte pioniers van Sint-Jozef. Op een 
bepaald moment zaten er zelfs vijf ‘Caalsen’ in het bestuur. Frans Caals, 
grootvader van komiek Luc, is lang voorzitter geweest. Luc zelf is ook een tijd 
lid geweest, maar hij heeft me zelf toevertrouwd dat hij alleen wat in beweging 
kwam als er muziek klonk.” (lacht)

Praktisch
100 Jaar Turnkring Sint-Jozef Schoten door Paul Schoenmaekers kost 25 
euro en is verkrijgbaar door storting op rekening BE03 0012 1754 2784 van 
Turnkring Sint-Jozef met vermelding van ‘jubileumboek’, door te mailen 
naar jubileumboek@turnkring.be of telefoneren naar 03-658.70.96 
Meer info over Turnkring Sint-Jozef vandaag op www.turnkring.be
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 SCHILDE                                         € 535 000
Gelijkvloerse villa op einde van doodlopende straat. 
Inkomhal met vestiaire, L-vormige leefruimte, geïnst. 
kkn met eethoek, nachthal, toilet, 2 slpks, badk. met 
sauna, waspl., inpandige garage. Open zolder. Zuid-
gerichte tuin.   

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

 ‘S-GRAVENWEZEL                                   € 495 000

Deels gerenoveerd landhuis op 1.383m². GLV: hal, 
vestiaire en toilet , ruime living met OH, schuiframen 
naar terrassen, kkn en aanp. berging, garage met 
wasafdeling, hoofdslpkr+ 2 kinderkrs, nieuwe badkr 
met ligbad. Verdieping: hall met toilet en nieuwe 
douchekr, 2 ruime slpks. CV op gas (nieuwe ketel).        

 
UC211084 -EPC 424 kWh/m² 

Vg Wpg Gdv Gvkr Gvv 

 HALLE                    € 279.000
Dakappartement met groot terras in het centrum van 
Halle (Zoersel). Hall, ruime lichte living met toegang 
naar terras van 63m², geïnstalleerde keuken, badkamer, 
apart toilet, 2 slaapkamers, technische ruimte. 
Autostaanplaats (nu garagebox met kantelpoort).    

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

 ANTWERPEN                                  € 385 000

Glvl loft in hartje Antwerpen. Leefruimte, open kkn, 
hfdslpk, dressing en badk., 2e slpk met douche, 
lavabo, apart toilet. Gewelfde kelder, waspl.. Overdekt 
terras met berging, autostaanpl., fietsenberging. 
Historisch pand van 1630 en heropgebouwd rond 
1918. Centraal gel. en toch rustig tussen het eilandje 
en de Paardenmarkt. Mits opfrissing een echt pareltje.       

  OELEGEM                                       € 389 000

Zeer ruim duplex appartement, 2e verd.: lift, inkomhal 
met toilet, leefruimte met grote raampartijen naar 
terras, open geïnstalleerde keuken met berging, slpk 
1 met badk. 3e verd.: nachthal, 2 slpks, 2e badk., 
berging. Aankoop autostaanplaats aan € 17.000. Het 
appartement is verhuurd    

EPC in aanvraag  
Vg Wg Gvv Gvkr

  DEURNE                                         € 385 000

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

 UC 2327272 - EPC 143 kWh/m²  
Vg Wg Gvkr

UC 2248939 - EPC 143 kWh/m² 
Vg Wg Gvv Gvkr

 SCHOTEN                                              € 790 000                

Statige villa best. uit inkom met vestiaire en toilet, eetk., 
salon met OH en bar, kkn met eethoek, bureau, waspl., 
douchek., berging, hfdslpk met dressing en badk., 2 
slpks met douchek., 4e slpk, hobbyruimte. Kelder en 
kruipruimte, veranda, dubbele garage. ZO georiënt. tuin. 
Mogelijk om naastgelegen bouwgrond bij aan te kopen 
(1.800 m²/ € 390.000).    

UC 2283841 - EPC 400 kWh/m²  
Vg Vvg Gvkr

Familie Borremans parkeert 
smoutebollenkraam 

noodgedwongen in voortuintje     

Omdat op twee na alle kermissen waar Diane en Johan Borremans dit jaar 
zouden staan afgelast werden, kozen ze voor een opvallend alternatief. De 
wagen waarin de familie al sinds 1936 smoutebollen en galetten verkoopt, 
staat nu geparkeerd op de oprit van het ouderlijk huis aan de Brechtsebaan 
in Schoten. Ieder weekend wordt er gekneed en gebakken volgens het 
geheime recept van overgrootvader Emiel.

Maar we moeten al ver terug in de tijd gaan om een jaar te vinden waarin 
de familie Borremans zo weinig van hun met witte poedersuiker bestrooide 
deelbolletjes kon of beter mocht verkopen. “Ons seizoen bestaat normaal uit 
dertig kermissen”, vertelt Diane over dit noodlottige coronajaar waarin de 
job van kermisexploitant plots geen reizend beroep meer werd. 

“In 2020 zijn we maar twee keer mogen uitrijden. In Putte Kapellen zijn we dan 
nog hals over kop moeten opkramen. Zo blijft eigenlijk alleen Horendonk over 
als enige normaal verlopen kermis. We keken al uit naar Essen carnaval begin 
volgend jaar, maar dat hebben ze zopas ook al afgelast.”

Broer en zus bleven niet bij de pakken zitten en stalden hun kraam op de 
oprit van hun ouders. “Hier bakken we nu sinds enkele maanden elk weekend. 
Mensen kunnen gewoon langsrijden of een bestelling plaatsen. De prijzen zijn 
ongewijzigd: negen smoutebollen voor 7 euro. Eén lackmans voor 2 euro. We 
bakken ook appelbeignets en leveren aan huis in Merksem, Schoten, Deurne-
Noord, Brasschaat, Sint-Job, Brecht, Schilde en ’s-Gravenwezel”, bedient 
Diane één van de trouwe fans, die met mondmasker uiteraard haar bestelling 
ophaalt en meteen weer weg is.

Smoutebollenkraam van familie Borremans, ieder weekend vanaf 14 uur aan 
Brechtsebaan 224 ter hoogte van de Molenbaan in Schoten  0495570313
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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







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

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

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Halloweenwandeling zorgt voor afleiding
De Corona-crisis houdt ons nog 
steeds stevig in de greep. Ondanks 
de beslissing om alle activiteiten tot 
2021 uit te stellen, vond wijkvereniging 
Geuzenvelden dat ze 2020 niet aan 
zich voorbij mocht laten gaan zonder 
aandacht te schenken aan haar 
favoriete feestdag Halloween.

“Onze wijk staat al jaren bekend als 
één van de actiefste wijken in Schoten 
tijdens Halloween, vaak krijgen we 
de melding dat mensen uit andere 
wijken en zelfs van andere gemeentes 
speciaal naar onze wijk komen om het 

Halloween-gevoel op te snuiven”, aldus 
voorzitter Ingrid Pichal.

“Om in de Halloweenstemming te 
komen, hebben we onze leden en 
bewoners uitgedaagd om hun woning 
of voortuin te versieren in het thema. 
De drie best versierde huizen verdienen 
een leuke prijs.”
Heel wat Schotenaren hadden zo 
ondanks de afgelaste Halloweenmarkt 
toch iets om in eigen bubbel en tijdens 
een ‘gezellige’ wandeling bij te griezelen 
en afleiding te zoeken voor dat echte 
monster: corona.



Te koop: een koperen sierpomp 
met eiken achterstel, een 
rood koperen melkbus 63 cm, 
een koperen donkeren kruik 
met een oor, een Knaufmixer 
met ton, een Tv schotel voor 
op het dak, prijs overeen te 
komen tel 03.658.31.96  N20

Te koop: studio met zicht 
op zee, 1ste verd, Oostende 
op de dijk 150.000 euro,2de 
hands tel 0485.52.15.61  N21

Therapeute schrijft boek dat vrouwen 
leert om van hun borsten te houden

Borsten moeten wiebelen, wippen, 
schommelen, hotsen. Het is niet onze 
raad, maar die van Leen Steyaert, die 
vrouwen eerder vlot de menopauze 
doorhielp en nu een nieuw boek uit heeft 
dat hen leert om boezemvriendinnen te 
worden met hun borsten.
Meer dan 17000 exemplaren verkocht 
Leen Steyaert van ‘Stralend door de 
menopauze’, dat in 2011 verscheen. 
“Ik ben geen arts, maar heb 25 
jaar ervaring in complementaire 
en natuurgeneeskunde en ben ook 
borstweefseltherapeute”, vertelt 
de oma van drie kleinkinderen met 
praktijk in de wijk Zwaan aan de E10-
plas in Schoten. “Dat mijn nieuwe boek 
uitgerekend in oktober verschijnt, de 
maand van de borstkanker, is eigenlijk 
toeval. Ik wil net focussen op de 90% 
van de vrouwen die gelukkig nooit te 
maken krijgen met de ziekte, maar in 
onmin leven met hun borsten. Ik merk 
elke dag dat veel bezoekers van mijn 
praktijk, maar ook andere vrouwen 
er een haat-liefdeverhouding mee 
hebben.”
Steyaert legt uit hoe je goed voor je 
borsten kunt zorgen. “Waarom je best 

wat vaker die bh mag uittrekken? 
Dat bevordert de lymfestroom en je 
borsten worden er bovendien veel 
steviger van. Ik loop thuis zelf vaak 
rond zonder bh. Een gezond lymfestelsel 
is cruciaal voor gezonde borsten. Je 
lymfesysteem is verantwoordelijk voor 
transport van toxische stoffen en 
zorgt ervoor dat die je lijf verlaten. Een 
soort drainagesysteem of onze eigen 
persoonlijke riool.”
Steyaert pleit niet noodzakelijk voor 
een terugkeer naar de jaren zestig van 
de vorige eeuw waarin vrouwen wel 
vaker zonder bh liepen, maar raadt aan 

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

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

In de 
maand 

november 
-15% op alle 

vloeren

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

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

om op zijn minst voor een niet-knellend 
exemplaar te kiezen. Indien nodig kan 
een borstweefselbehandeling soelaas 
bieden bij pijnlijke borsten en om de 
afvoer van giftige stoffen te stimuleren.
“Het is een vrij nieuwe discipline waarbij 
we de borsten door speciale zachte 
technieken als het ware bevrijden. 
Door kleine bewegingen maken we 
het weefsel zachter waardoor we 
de doorbloeding en lymfestroom 
opwekken. Dat leidt tot mooie 
resultaten. Veel vrouwen ervaren het 
als een weldaad, hoewel het best pittig 
kan zijn, en de voor- en na- voeltest is 
dikwijls spectaculair. Het helpt vrouwen 
bovendien om met een open, liefdevolle 
blik naar hun borsten te kijken. En dat is 
net wat ik wil bereiken. Vandaag lijken 
we onze borsten alleen maar met seks 
of kanker te associëren, maar ze zijn 
zoveel meer.”
‘Over borsten’ van Leen Steyaert, 
uitgegeven bij Van Halewyck, ligt in elke 
boekhandel en kost  22,50 euro.

Win een exemplaar
Dankzij De Bode, auteur Leen 

Steyaert en uitgeverij Van 
Halewyck kunt u ene exemplaar 

van ‘Over borsten’ winnen. 
Mail uw postadres door op 

wedstrijd@bodevanschoten.be met 
‘borsten’ als onderwerp.



Den Trol hangt mascotte op na sluiting

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

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & Cm

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

De levensgrote pop in polyester is een creatie van lokaal kunstenaar en 
trouwe klant Ludo Boudewijns. Hij boetseerde ze naar aanleiding van de 
winterbar die rond de jaarwisseling op het terras van het 46-jarige café 
aan de Gelmelenstraat stond. Maar met een beetje verbeelding lijkt de de 
mascotte niet dronken, zoals de bedoeling was van de maker, maar lijkt hij 
naar adem te happen door het touw dat om zijn nek zit.
“We wilden iets doen om onze frustratie en boosheid te delen”, aldus Marlies 
De Smedt, één van de meer dan twintig medewerkers van het café die vanaf 
maandag alweer werkloos zijn. “We hebben sinds onze heropening in juni heel 
erg ons best gedaan om iedereen veilig te bedienen en dat is ook gelukt. 
We hebben het café volledig coronaproof heringericht en zelfs de tweede 
verdieping mee ingeschakeld om ruimte bij te creëren. Alle regels werden 
nauwgezet gevolgd. Hier vond geen enkele coronabesmetting plaats, maar 
toch worden we gestraft.”

Goed om weten voor verstokte Trol-fans is dat het team van het café wel 
een take away organiseert met op het menu verschillende varianten van de 
legendarische spaghetti. Bestellen kan telefonisch via 03-685.01.26. Afhalen 
kan alleen op weekendavonden. De af te halen gerechten zijn vers bereid, 
maar koud.
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WIJ ZOEKEN

VOOR EEN JONG GEZIN ZIJN 
WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR 

EEN VILLA MET 3/4 SLPKS 
EN EEN MOOIE TUIN.

MAX PRIJS 800.000 EURO
Hebt U een woning die U wenst 
te verkopen ? Contacteer mij en 
ik kom graag onze werkwijze 

toelichten !

Like us on facebook

nfo@markt

Like us on facebookwww.markt21.be

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

!

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.

BRASSCHAAT

VP 205.000 euro 

Authentiek appartement boven winkel (enige 
app.), unieke ruimte/indeling, geen algemene 
onkosten, privé ingang, centrale ligging, mits enige 
medernisatie top appartement! 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

ANTWERPEN

VP 315.000 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

SINT JOB

v.a. VP 242.000 euro 

Kleinschalig alleenstaand 
gebouw met 6 appartementen 
Lift, kelder, tuin of terras, 
mooie afwerking naar keuze, 
achteraan garageboxen of 
autostaanplaatsen. Oplevering 
voorzien voorjaar ’22 , BEN-
woning
Vanaf 242.000 euro excl btw/
kosten

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

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

ZOERSEL

VP 329.000 euro 

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

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

EPC 735 kWh/m2

EPC 735 kWh/m2

REEDS 33% VERKOCHT

EPC 172 kWh/m2

EPC 296 kWh/m2

EPC 27 kWh/m2

REEDS 2 VERKOCHT

EPC 506 kWh/m2

SCHOTEN

VP 339.000 euro 

Paalstraat
In de winkelwandelstraat vindt U dit 
laatste nieuwbouwapp 113m² , 2 
slpks, mooi terrasachteraan, volledige 
afwerking naar keuze, terras vooraan.  
LAATSTE APP, kan snel opgeleverd 
worden afhankelijk van keuzes
Prijs + btw/registratie

vg,wg,gvkr,gdv,vv

LAATSTE APP.



Brecht –  NMBS en Bpost plaatsen 
grote pakjesautomaat aan 

station Noorderkempen        

Aan station Noorderkempen staat sinds kort een grote pakjesmuur van 
Bpost. “Een strategie om trein en station aantrekkelijker te maken”, oppert 
NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 

“De installatie van de pakjesautomaat werd geregeld door de NMBS en 
Bpost, zonder de gemeente daar verder in te kennen”, reageert schepen 
Kris Janssens (N-VA). “Dit is inderdaad een overeenkomst tussen NMBS en 
Bpost. Het past in onze strategie om de trein en het station aantrekkelijker 
te maken voor onze bestaande en potentieel nieuwe reizigers”, verduidelijkt 
Temmerman. “De automaat is er echter voor iedereen, niet alleen voor de 
treinreizigers.” Wie van de pakjesautomaat gebruik wil maken, moet dan wel 

de parking van station Noorderkempen op. Die is sinds 5 oktober betalend, 
maar met een park-and-ride ticket kun je een halfuur gratis parkeren. 

Ik zoek een speelpartner 
(squash/batminton) voor 
regelmatig tot matig  af te 
spreken, ben 55j, slank maar zie 
er 45j uit, redelijk sportief, liefst 
omgeving Schoten (Gym) Steven 
Bogaerts, 0475.62.14.85  N6

Gepens. directie- of privéchauff, 
zoekt werk gsm 0497.66.08.23  N7

Te koop: ant + decoder, Tv 
Vlaanderen, schotel, compleet 
tel 0474.82.08.13  N8

Te koop: oude munten, antieke 
houten tafel, L1.20,  B0.80, 
H0.75, ook Suske en Wiske strips, 
nummers 93/141/160/199/253, 
gratis 350 tal van oude 
stenen tel 0498.52.17.11  N9

Te huur: app Merksem, Sijsstraat, 
grote liv, 2 slpk, aparte kkn, badk, 
berging, kelder, lift, prijs 700 euro  
+ kost, tel 03.664.20.63  N10

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



Brecht – Bewoners 
Emiel Van Notenlaan verlost van 

vervuilende lijsterbes         

De gemeente heeft in de Emiel Van Notenlaan alle bomen gekapt. En voor één 
keer zijn de bewoners daar tevreden mee. “De lijsterbes was erg vervuilend”, 
klinkt het eensgezind.
Renaat Donckers (76) staat in zijn moestuin te werken als ik hem om zijn 
mening vraag. Hij woont er al veertig jaar en is ook blij dat de bomen weg 
zijn. “De lijsterbes stond hier al zeker twintig jaar. Die draagt duizenden rode 
besjes. Elk jaar is het gedurende ruim een maand keren op de stoep en de 
oprijlaan. De besjes blijven aan je schoenzolen kleven en zo breng je ze ook 
binnen in huis”, legt hij uit. Een andere bewoonster die er al even lang woont, 

maar anoniem wenst te blijven, vertelt hetzelfde verhaal. “De besjes verteren 
niet, ook de bladeren van de lijsterbes niet. Het is altijd veel opkuiswerk”, 
bevestigt ze. “Eerst stonden er berken in de straat, maar die waren ook 
vervuilend. De lijsterbes was nog erger.” 

Wie voor die bomen destijds heeft gekozen, is niet duidelijk. “Een aantal bomen 
was al in minder goede staat en daarom was het nu ook wel het moment om ze 
te kappen. Feitelijk behoort de lijsterbes meer thuis in een park of paviljoen. 
Dus de keuze om deze boom als straatboom te kiezen, zouden we nu niet meer 
maken. We springen hier nu wel doordacht mee om en kiezen voor bomen 
die echt dienst kunnen doen als laanboom, met wortelgeleiding en zo meer”, 
verduidelijkt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). 

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



Brecht – NMBS plaatst hoge 
omheining rond parking 
station Noorderkempen       

Rond parking station Noorderkempen staat een hoge omheining. “Beveiliging”, 
volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Om het betalend karakter 
af te dwingen”, meent mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA). 

Medewerkers van de firma B&G hekwerk, toegang en beveiliging plaatsten 
in opdracht van NMBS een hoge omheining rond de parking station 
Noorderkempen. Reizigers keken wat vreemd op en sommigen voelden zich 
‘gevangen in een kooi’. 

Reizigers moeten sinds 5 oktober betalen om hun wagen er te parkeren. NMBS 
plaatste daarvoor aan de toegang van de parking een bareel en nu dus ook 
hekwerk. “Die omheining ging er sowieso komen. Dit is nog een voordeel van 
een betaalparking. Niet alleen gegarandeerd een plaats, maar ook dat deze 
beveiligd is”, weet Temmerman. Deze komt bovenop de camerabewaking die 
het station al heeft sinds de opening. “Die wordt overgenomen door NMBS 
en zal zeker niet afgebouwd worden. NMBS plaatst omheiningen bij al haar 

parkings. Ik kan me wel voorstellen dat dit voor sommigen een veiliger gevoel 
geeft. Maar het dient ook om het betalend karakter van de parking af te 
dwingen. De borduur van het fietspad langsheen de parking is namelijk erg 
laag. Je kan er makkelijk over rijden in plaats van de officiële toegang aan 
de bareel te nemen.” 

Bijles Frans voor Lager Onderwijs 
(t/m 12 jaar). Persoonlijke coaching 
aan de hand van oefeningen en 
spraak. De bijlessen worden bij 
mij thuis gegeven in Zoersel. 15  
per uur. Flexibel in uren, ook 
tijdens het weekend. Bel me 
gerust op: 0476/86 02 54  N1

Te koop: propere golfballen, 50 
euro voor 100st tel 03.658.10.88  N3

Te huur: paardenbox te 
Schilde, zelfverzorging of in 
overleg tel 0473.55.91.12  N2

Te huur: app grens Merksem-
Schoten, dicht bij bus, tram 
en koopcentrum  Winkelstap, 
onmiddellijk beschikbaar, 
voor 1 alleenstaande, 1 
slpk, tel 0497.87.59.12 N4

Te huur: recent glv app, 
centrum Schoten (Binnenhof-
Kuipersstr.) zeer rustig, tuin 
en terras, 2 slpk, ruime 
badk, info 0475.64.46.21  N5

Gepens. directie- of privéchauff, 
zoekt werk gsm 0497.66.08.23  N7

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182



Rodenburg Home & Garden toont 
gouden hart       

Conny Rodenburg, medezaakvoerder van het gelijknamige grote tuin- en 
plantencentrum Home & Garden langs de Brechtsebaan in Schoten, toonde haar 
goed hart door aan alle woon-zorgcentra van Schoten en Brasschaat in totaal 1600 
plantjes af te geven. 

“Evenveel als er mensen werken om onze bejaarden en zieken goed te verzorgen in 
erg moeilijke omstandigheden”, aldus Conny, die met chauffeur en vrachtwagen twee 
dagen onderweg was om alles beleverd te krijgen.

Het hoge aantal is mede te verklaren omdat Rodenburg ook het grote Klina-ziekenhuis 
in Brasschaat mee opname in de lijst van bestemmelingen. Daar werken heel veel 
zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen. 

In Schoten namen onder meer Jean Van Humbeeck, directeur van woon-zorgcentrum 
Verbert-Verrijdt en zijn medewerkers Inge Roothooft, hoofdverpleegkundige, en 
Brigitte Segers, onthaalmedewerker, 
de fleurige cadeautjes wat graag in 
ontvangst. Ook Lieve Kelders, voorzitter 
van woonzorggroep Voorkempen, werd 
helemaal warm van het gebaar.

“Komt op een goed moment ook”, aldus 
een dankbare directeur Van Humbeeck. 
“Onze mensen moeten zich met de 
nieuwe coronapiek alweer schrap zetten 
en het onderste uit de kan halen. Dit 
cadeautje stimuleert ons echt en is een 
signaal dat de buitenwereld met ons 
meeleeft.”

BEZOEK ONS OP DE MARKT:
SCHOTEN: zaterdag 7, 21 en 28 november

zaterdag 5,12 en 19 december

BRASSCHAAT: maandag 9 en 23 november
maandag 7 en 21 december

GRAAG EEN LEVERING THUIS?
Kijk op onze website voor de juiste data:

www.whatscooking4u.be
pascale.whatscooking@gmail.com

f : whatscooking/paella
E :  0476 88 78 93
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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

WIJ DOEN TAKE AWAY

VAN DONDERDAG T/M ZONDAG
VAN 17-20 UUR

RESTAURANT-TAVERNE

TURNHOUTSEBAAN 387
2110 WIJNEGEM

TEL. 0475 36 12 33

DE.SWAEN@SKYNET.BE
WWW.DE-SWAEN.BE

Plek_catering_A5.indd   1 26/01/2019   14:15

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



Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen

Basic Box (24,00e)

VG: Wildpastei met uienconfituur
HG: Stoofpotje van hert met savooistoemp en wintergarnituur
NG: Strudel met vanillesaus

Vip Box (39,00e)

VG: Carpaccio van hert met garnituur
HG: Argentijnse filet met pepersaus, groenten en tijmaardappelen
NG: Choccomousse

Magic Box (59,00e)

VG: Ravioli van kreeft, jus van kreeft en truffelboter
HG: Kreeft Belle-Vue ± 700gr.
NG: Appelcrumble

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

Je kan onze dagverse suggesties bekijken via onze website:
www.brasserie-ciconia.be

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

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

Restaurant Présence in zee 
met Jean sur Mer       

Restaurant Presence aan de Brechtsebaan in Schoten was onlangs opgemerkt 
deelnemer aan de actie dineren in de duisternis, een actie van de gemeente 
voor het klimaat. Uitbaters Christian Van Nederkassel en Julie Vandendries 
legden toen onder meer trouwe klant Yves Van der Plas, zijn echtgenote Tanja 
en dochter Jana in de watten.

Intussen heeft Présence net als alle andere horecazaken de deuren jammer 
genoeg moeten sluiten. Maar niet helemaal. Meer zelfs. Fish burgers, shrimp 
burgers, fish & chips,... Streetfood waarvoor festivalgangers maar al te graag 
aanschuiven aan de foodtruck van Jean sur Mer, zal je vanaf donderdag 5 
november met je auto kunnen afhalen aan de streetfood drive-in die Jean sur 
Mer samen met Présence lanceert in Schoten. 



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

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

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

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

Sint-Job – Griezeltellen tijdens de herfstvakantie 
In de lente en zomer was er het beren tellen en tijdens de herfstvakantie wordt het 
‘Griezeltellen’. Tenminste als het van de Gezinsbond en  Gezinssport Vlaanderen 
afhangt. “Ga gezellig in je eigen bubbel op pad”, roept Betty Goossens van de Sint-
Jobse Gezinsbond op. 
“Halloween zal er dit jaar net iets anders uit zien. Van deur tot deur gaan en 
grabbelen in de snoepjespot kan niet nu de verspreiding van het COVID19-virus 
helaas opnieuw toeneemt”, legt Betty uit.  “De Griezeltelling wil een alternatief 
bieden voor de traditionele tocht. We vragen dan ook dat zo veel mogelijk inwoners 
Halloween-versiering aanbrengen aan de gevels of in voortuinen, of aan de venster 
kleurplaten ophangen die kinderen hebben gekleurd. In de lagere scholen in Sint-
Job hebben we aan de kinderen al een zogenaamde Griezelkaart uitgedeeld. 
Daarmee kunnen ze met hun gezin op pad. Opzet is om tussen 24 oktober en 11 
november zo veel mogelijk skeletten, pompoenen, heksen en spinnen te tellen. Wie 
onderweg een leuke foto neemt, kan ook deelnemen aan de wedstrijd. De meest 
originele foto is goed voor een sportpakket ter waarde van 100 euro. Op vrijdag 13 
november maken we ook de winnaar bekend.” 
Deelnemen kan door een foto op te sturen naar gezinssportvlaanderen@

gezinsbond.be of te posten op sociale media #griezeltellen. Griezelkaarten ook te 
downloaden via https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/griezeltellen-0 

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.

AL IN DE KERSTSTEMMING?
KOM ONS ASSORTIMENT KERSTKAARTEN BEKIJKEN!

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Prettig Kerstfeest Prettig Kerstfeest 
 en  een  en  een 

Gelukkig NieuwjaarGelukkig Nieuwjaar
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Prettige Prettige 
FeestdagenFeestdagen

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

HAPPY NEW YEAR !

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten
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Vanaf 69 euro voor 50 stuks 
druk + enveloppen inbegrepen

Familie Peeters amilie Peeters 
Villerslei 50 - 2900 SchotenVillerslei 50 - 2900 SchotenVillerslei 50 - 2900 Schoten

-10%
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U KAN DEZE 

TELEFONISCH 

BESTELLEN

03/685.01.01
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HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97



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

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

Als je computer niet meer wil, 
moeilijk gaat doen, traag wordt, 
vreemde meldingen geeft, mail 
of bel mij en ik kom kijken. Puur 
privé niet bedrijfsmatig. Jos Hart 
Zoersel 03/385.28.50 joshart@
telenet.be  (particulier)  Z158

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

Gemeente Schoten koopt speelbosje 

De gemeente Schoten heeft een 
speelbosje aangekocht. Het ligt aan 
de Ransuildreef, maar het gaat niet 
om de vier hectare die het lokaal 
bestuur aanvankelijk op het oog had.
De gemeenteraad keurde de 
aankoop goed. Als straks ook nog de 
aankoopakte verleden is door notaris 
Tristan Sebrechts, is het terrein van 
goed één hectare, dat begroeid 
is met diverse hoogstamsoorten, 
eigendom van de gemeente. Een 
officiële schatting wees uit dat 
het bosje 55.000 euro waard is en 
over die prijs bereikte schepen van 
Patrimonium Paul De Swaef (N-VA) 
en de eigenares ook een akkoord, 

na bemiddeling 
door Immo Point 
Vandaele.
Het speelbos 
in Schotenhof 
kan nog niet 
meteen worden 
vrijgegeven. Eerst 
zal het terrein 
opgeruimd moeten 
worden, want er 
werd met de jaren 
flink wat rommel 

in verzameld. “Daar wil onze leiding 
graag aan meewerken”, reageert Frie 
Van Menxel, volwassen begeleider 
van Chiro Terdonck, enthousiast op 
de aankoop. “Toen ik zelf nog bij de 
Chiro zat, gingen we vaak spelen in 
het grote bos aan de Ransuildreef, 
dat nu jammer genoeg al een poos 
afgesloten is door de eigenaar.”
Chiro Terdonck is met 120 leden één 
van de grotere jeugdbewegingen in 
Schoten. “Zeker in deze coronatijd, 
waarin we groepen nog meer moeten 
opsplitsen dan anders, is extra 
speelruimte meegenomen. We zijn 
de gemeente dankbaar”, aldus Van 
Menxel.

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Cm

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

tuinenkrisherremans.be tuinaanleg en -onderhoud; 
snoeien en vellen van bomen: stronken uitfrezen; 

vrijmaken van percelen; aanleg gazons en 
kunstgras; ook onderhoudscontracten;proper 

maken van opritten Gsm 0477 261 353

Wij zijn trots om de geboorte van onze website 
te kunnen melden www.pralines-schoten.be

Leonidas Paalstraat 51, 2900 Schoten, 03/685 35 73
Leonidas Bredabaan 967 (Carrefour), 2900 Schoten, 03/647 37 77

Zowel voor onze winkel in de Paalstraat 
51 als onze winkel in Carrefour in 
Schoten kan u een deel van onze 
producten bekijken en bestellen. 

Wij kunnen ook aan huis leveren 
als ze via de website besteld zijn.

Bekijk ook onze Facebook: 
Leonidas Schoten en Leonidas 
Carrefour Schoten om de laatste 
nieuwtjes te ontdekken.

Wij staan natuurlijk in onze winkel 
steeds paraat met raad en daad.

Het Leonidas team Schoten
Fanny, Wendy, Chantal en Erik

LEONIDAS SCHOTEN

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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



Sint-Job – Basisschool De Brug 
zamelt voedsel in voor 

welzijnsschakel De Schakel        

Een klas vol voedingsproducten met lange houdbaarheidsdatum, goed voor 
26 volle winkelkarren. Dat hebben de ruim 500 leerlingen van basisschool De 
Brug en inwoners verzameld op Wereldvoedseldag voor welzijnsschakel De 
Schakel. Die helpt inwoners met een kleine portemonnee. De oproep bracht 
een heel dorp in beweging.

“Naar aanleiding van Wereldvoedseldag op vrijdag 16 oktober en Dag van 
de Armoede op zaterdag 17 oktober zetten we vrijdagochtend aan onze 
schoolpoort lege winkelkarren. De bedoeling was om die helemaal gevuld te 
krijgen met producten voor inwoners die het minder goed hebben vandaag”, 
legt juf Stefanie uit. De oproep op Facebook heeft wel wat in beweging gezet 
in Sint-Job. “Supermarkt Okay stelde de winkelkarren ter beschikking en 
zette donderdag voor ons al winkelkarren aan de ingang. Een inwoonster had 
zelfs haar collega’s op het werk gemobiliseerd om hier aan mee te werken. 
Ook andere inwoners reageerden positief. Het is heel bijzonder. Ik krijg er 
een warm gevoel van als je ziet hoeveel mensen het hart op de juiste plaats 
hebben. Zeker in deze tijden waar mensen door de coronacrisis vaak nog 
dieper in de armoede zakken, is dit een heel mooi gebaar. Sommige mensen 
kwamen met volle zakken aanzetten”, zegt ze vol ongeloof. 

De gevulde winkelkarren werden op vrijdag aan De Schakel overhandigd. 
“Deze actie is heel erg welkom”, meent voorzitster Chris Dillen. “Elke maand 
komen er vijf tot zes gezinnen bij op onze tweewekelijkse voedselbedelingen. 
In de winter is het aanbod van de veilingen in Mechelen en Hoogstraten ook 
kleiner en dan is het fijn dat we dat met deze actie kunnen compenseren. Onze 

mensen krijgen zo ook producten die we normaal niet kunnen aanbieden. Daar 
genieten ze extra van.” De Schakel kan verder rekenen op vlees, vis, bereide 
gerechten en zuivel van Delhaize en de huishoud- en verzorgingsproducten 
van Goods to give en nu nog bonnen van de gemeente. Chris Dillen is ook 
om een andere reden blij met de actie van De Brug. “Via de school maken 
kinderen kennis met armoede en kunnen we meer mensen bereiken. 

OPRUIMEN EN LEEGMAKEN van huizen, zolders, 
kelders, appartementen, winkels, magazijnen.

Kleine en grote werken,
ook opkopen van inboedels partijen.

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



Te huur: Durbuy huis  8p, 4 slpk, 
2 badk, tuin bbq, garage, rust, 
stilte,  www.fijnverlof.be  Z50

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

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 190 euro, mw 190 euro, 
week 290 euro, chalet nabij 
Laroche, 6p. wkn 110 euro, 
mw 110 euro, week 180 euro, 
buiten de vakantieperiode, 
w w w . e v e n t u s s e n u i t . b e , 
email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z46

€ 110 of € 150

€ 290, € 380 of € 460

uw bril met glazen aan een vaste prijs

bril met enkelvoudige glazen

bril met multifocale glazen

superontspiegeld
kraswerend

antistof

turnhoutsebaan 278   schilde
www.opticbox.bewww.opticbox.be

wat als de zOn schijnt ? 

     zonnebrillen 
          € 70 - € 90

zonnebrillen op sterkte 
€ 150

ook op afspraak
open op do-vr-za

10u-18u
turnhoutsebaan 278   schilde

0475 78 15 14
www.opticbox.be

€ 110 of € 150

€ 290, € 380 of € 460

uw bril met glazen aan een vaste prijs

bril met enkelvoudige glazen

bril met multifocale glazen

superontspiegeld
kraswerend

antistof

turnhoutsebaan 278   schilde
www.opticbox.bewww.opticbox.be

Vakantie of autocinema?
In deze verwarrende Covid-19-tijden is het 
niet zo evident om naar het buitenland te 
reizen voor een deugddoende vakantie. 
Gelukkig heeft Frit 66 in de Schotense 
Paalstraat daar wat leuks op gevonden. Want 
wanneer men op de parking achteraan dit 
frituur parkeert, in de Kruispadstraat, wordt 
men verwelkomt door deze gigantische 
muurschildering. En meteen waant men zich 
heerlijk op vakantie, ‘cruisend on the route 
66’! Een gouden tip om met je lief te delen: 
koop wat lekkers in de frituur, nestel je in je 
wagen en bewonder de muurschildering. 
Mocht dat vakantiegevoel echter niet zo 
goed lukken, waan je dan in een authentieke 
autocinema!

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

 0479 282 605

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



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 

Computergames palmen museum in        

Op 20 oktober opende in het museum Albert Van Dijck de expo Replay, die de 
geschiedenis van videogames vertelt. De maatschappelijke impact van dit 
entertainment, dat zowat een halve eeuw geleden het leven van de gewone 
burger binnendrong, is enorm. Vandaag is de videogamebusiness meer waard 
dan Hollywood, en kunnen eSports stilaan ijveren met de grote klassieke 
sportfranchises. 

De overzichtstentoonstelling met arcadekasten, consoles, computers, 
magazines en andere documenten, leert u vanalles bij over de 
ontstaansgeschiedenis van videogames, hun impact op het vrijetijdsleven 
van jong en oud en hun groei naar een popcultuurfenomeen. 

Door de coronamaatregelen is het museum voor onbepaalde tijd gesloten. De 

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

A.D.B.

tel 0486.15.94.52  Z234

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

expo blijft nog zeker tot en met 3 januari staan, dus u kan ze na de heropening 
van het museum bezoeken.



Annelies Dom hangt fiets aan de 
haak en kiest voor functie achter 

de schermen bij Lotto-Soudal       

Annelies Dom is gestopt met profwielrennen. Het BK in Anzegem eind 
september was de laatste wedstrijd uit de carrière van de 34-jarige 
Wijnegemse die in 2018 Belgisch kampioene werd. Vanaf 2021 wordt Dom 
ploegleidster bij de dames van Lotto-Soudal. 

“Vooral aan het 
eerste seizoen bewaar 
ik fantastische 
herinneringen. Ik was 
toen nog geen prof 
en combineerde het 
wielrennen met een job. 
Bovendien presteerde ik 
niet onaardig. Het kon 
blijkbaar niet op, maar 
na dat jaar kreeg ik 
toch een patat. Het was 
misschien iets te veel 
van het goede geweest 
en ik was de balans 
wat kwijt. Het heeft 
een tijdje geduurd voor 
ik dat evenwicht had 
teruggevonden. Met 

dank aan de piste, waar er een nieuwe wereld voor me openging die me 
echt beviel.”

Het hoogtepunt in de wielerloopbaan van Annelies Dom werd de nationale 
titel in Binche, twee jaar geleden. “Winnen in internationale wedstrijden 
was voor mij wellicht iets te hoog gegrepen, maar op nationaal vlak moest 
die titel mogelijk zijn als het wat meezat. In Binche vielen alle puzzelstukjes 
netjes in elkaar en mocht ik na een wedstrijd op een nochtans allesbehalve 
gemakkelijk parcours de driekleur aantrekken.”

In 2021 wordt Dom, die twee masterdiploma’s op zak heeft en dus niet 
alleen hard kan fietsen, maar ook erg verstandig is, ploegleidster bij het 
vrouwenteam van Lotto-Soudal. 

Naast haar werk voor het damesteam van Lotto-Soudal blijft Annelies 
Dom werkzaam als sportraadgeefster bij het Nottebohm Medisch Centrum 
in Brecht. Haar slotwoordje is ontroerend:  “Ik wil iedereen bedanken die 
bijgedragen heeft aan mijn sportief traject en in het bijzonder aan mijn 
man Filip Van Tuyn die me altijd is blijven steunen”, zwaait Annelies ons 
vaarwel.

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





Sporthal weer op de lange baan

Het dossier van de sporthal in Schilde blijft maar aanslepen. De gemeente Schilde 
laat weten dat de overeenkomst met de Invento GO! scholengroep niet doorgaat, 
maar komt met een alternatief op de proppen.

De gemeente is al jaren bezig met het sporthaldossier. Veel sportclubs maken 
gebruik van de versleten sporthal van het atheneum aan de Hoevedreef. De 
gemeente had een overeenkomst met de Invento GO! Scholengroep om naast de 
oude sporthal een nieuwe te bouwen. 

Maar die overeenkomst werd in 2019 opgezegd, zegt Patrick Hennes, directeur van 
de scholengroep. “De deadlines werden door de gemeente niet gerespecteerd. De 
oorspronkelijke overeenkomst was bovendien te vaag, en dat was nadelig voor 
onze school. Daarom is de overeenkomst opgezegd.”

Beide partijen bleven erna wel onderhandelen en de gemeente deed een 
nieuw voorstel. “Maar dat was onvoldoende”, zegt Hennes. “We willen aan de 
nieuwe sporthal meewerken, maar het mag niet ten koste gaan van de eigen 
sportwerking.”

Gabor Jenszen heren boots
99.90 euro

Actie Herfstvakantie

-30% & -40%
korting op 

geselecteerde 
modellen

  31 oktober tem 10 november: 10% korting op gans de collectie

Reserveer uw favoriete paar op www.framandi.be

Actie 
kinder-

schoenen

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

De gemeente heeft er echter nog maar weinig geloof in dat de scholengroep voor 
een doorbraak in het dossier wil zorgen, en liet eind oktober in een mededeling 
weten de overeenkomst stop te zetten. “Wij betreuren ten zeerste de evolutie 
in dit dossier dat al acht jaar geleden werd opgestart”, aldus Pascale Gielen, 
schepen van sport (N-VA). “Wij zetten nu volop in op enkele nieuwe pistes.” Zo zou 
de gemeente een nieuwe locatie op het oog hebben, al wil het die om strategische 
redenen niet bekend maken. “Het basisontwerp en het programma van de te 
bouwen sporthal kunnen natuurlijk gekopieerd worden naar een nieuwe locatie. 
Dat werk is niet verloren”, klinkt het bij de gemeente. 

De sportclubs voelen zich de dupe van de nieuwe vertraging in dit dossier. 
Volleybalclub VOS heeft al een online poster verspreid met daarop foto’s van 
spelers die het gemeentebestuur letterlijk de rug toekeren.





Een bril met enkelvoudige glazen kost 110 of 150 euro, de glazen hebben 
een antikraslaag, ze zijn ontspiegeld en éénmaal verdund.  
Een bril met multifocale glazen is er in drie prijscategoriën : 290, 380 of 
460 euro. De kwaliteit bepaalt de prijs . Voor 460 euro heb je de allerbeste 
individuele multifocale glazen. De glazen zijn ontspiegeld en hebben een 
antikraslaag. U weet dus voor u binnenstapt wat u zal uitgeven.  
Geen verrassingen bij Opticbox.
‘ Ik vind het belangrijk een mooie en kwaliteitsvolle bril aan te bieden 
aan een vaste en interessante prijs’ zegt Wim Van Kets. ‘Brillendragers 
moeten de mogelijkheid hebben van bril te veranderen als ze daar zin 
in hebben. Een bril is zoals een kledingstuk of een paar schoenen. Het 
bepaalt hoe je eruit ziet. Het Opticbox concept ‘vaste prijs’ geeft je de 
mogelijkheid iets vaker een nieuwe bril aan te kopen. Ook voor je ogen is 
dat belangrijk. Glazen zijn onderhevig aan slijtage en worden daardoor 
minder helder, en ook je zicht moet regelmatig nagekeken worden en je 
correctie aangepast. Soms stel je dat uit omwille van het hoge prijskaartje. 
Door het Opticbox-concept van de ‘vaste prijs’ is dat nu niet meer nodig.’ 

Kwaliteit
Wat Opticbox dan zoveel goedkoper maakt? ‘Ik koop rechtstreeks bij de 
fabrikant’, zegt Wim Van Kets. ’ Met veel plezier steekt Wim Van Kets veel 
energie in zijn zoektocht naar de beste producten.  
Kwaliteit is het codewoord bij Opticbox. Logisch, vindt Wim Van 
Kets. Opticbox werkt daarom alleen met glazen uit het topsegment, 
rechtstreeks van bij de fabrikant. Zo geniet de klant van topkwaliteit aan 
een interessante prijs, zonder verrassingen. 

Bij Opticbox ook vindt u contactlenzen. Opticbox raadt daglenzen aan. 
Ultiem draagcomfort de hele dag lang, geen gedoe met reinigen en 
opbergen. Daglenzen zijn makkelijk, hygiënisch en ze verminderen het 
risico op infecties. Kom langs voor je gratis proefpakket. En je kan nadien 
heel makkelijk bij bestellen via  de website opticbox.be, dan worden ze 
aan huis wordt geleverd.
 
Opticbox, Turnhoutsebaan 278, Schilde. 
Open do-vr-za, 10u-18u. 
Ook op afspraak 0475 78 15 14  (alle dagen van de week) 
www.opticbox.be 

Een bril met glazen van topkwaliteit aan een vaste prijs: dat is het 
basisidee van brillenwinkel Opticbox in Schilde. Je kiest uit een 
assortiment van ruim 500 verschillende monturen. 

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

EEN MOOIE BRIL HOEFT 
NIET DUUR TE ZIJN

publireportage

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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z031

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

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 

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 

Fase 1
5 appartementen

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 2
Meergezins
-

www.batimmo-vastgoed.be

Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS

3D  visual
created by

www.dca.lu

LUC VAN DE WIEL realiseert

EXCLUSIEVE VERKOOP

batimmo

- Gemeenschappelijk fietsen/afvalberging
- Ondergrondse pakeergarage
- 2 Slaapkamerappartementen
- Terras en/of tuin
- Kwaliteitsvolle afwerking
- Start fase 1 voorjaar 2020

03 292 50 50 

Fase 1
5 appartementen

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 2
Meergezins
-

www.batimmo-vastgoed.be

Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS

3D  visual
created by

www.dca.lu

LUC VAN DE WIEL realiseert

EXCLUSIEVE VERKOOP

batimmo

- Gemeenschappelijk fietsen/afvalberging
- Ondergrondse pakeergarage
- 2 Slaapkamerappartementen
- Terras en/of tuin
- Kwaliteitsvolle afwerking
- Start fase 1 voorjaar 2020

03 292 50 50 

Fase 1
5 appartementen

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 2
Meergezins
-

www.batimmo-vastgoed.be

Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS
Deuzeldlaan 21 te Schoten

Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS

3D  visual
created by

www.dca.lu

LUC VAN DE WIEL realiseert

EXCLUSIEVE VERKOOP

batimmo

- Gemeenschappelijk fietsen/afvalberging
- Ondergrondse pakeergarage
- 2 Slaapkamerappartementen
- Terras en/of tuin
- Kwaliteitsvolle afwerking
- Start fase 1 voorjaar 2020

03 292 50 50 

Fase 1
5 appartementen

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 2
Meergezins
-

www.batimmo-vastgoed.be 0473 45 77 37
0487 28 64 30

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





VASTGOED   I   VERKOPEN   I   VERHUREN

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr                        e25.000

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

Brecht – Kerkfabriek Sint-Michiel 
zoekt gulle gevers voor 

restauratie ‘De Lansstoot’         

Het International Platform for Art Research and Conservation (Iparc) komt op 3 en 4 november 
naar de Sint-Michielskerk in het centrum. Een team komt het zeventiende-eeuwse schilderij ‘De 
Lansstoot’ onderzoeken voor restauratie. Dat kost bijna 8.000 euro. De kerkfabriek zoekt voor 
5.000 euro gulle gevers. 
Het doek van 400 bij 300 cm is van de hand van de Brechtse meesterschilder Jacobus Nieuwlants 
uit 1648. ‘De Lansstoot’ is een kopie naar ‘De Lanssteek’ die Pieter Paul Rubens in 1620 schilderde. 
Het stelt Jezus Christus voor, die op het kruis een lans in lichaam gestoten krijgt. Het is een 
belangrijk werk voor Brecht, want Niewlants is in 1611 in Brecht geboren en gedoopt in de Sint-
Michielskerk. De Lansstoot is gemaakt voor boven het barokke altaar van ‘zijn’ parochiekerk. 
Dit altaar is in 1893 vervangen door het huidige en het schilderij is verhuisd naar de zuidelijke 
kooromgang, boven de deur van de sacristie.

Voor dit vooronderzoek moet 
de kerkfabriek Sint-Michiel 
bijna 8.000 euro neertellen, 
maar heeft dit niet. Hoewel 
de kerk eigendom is van 
de gemeente, kan de 
kerkfabriek geen beroep 
doen op de gemeente voor 
financiële steun. “Voor 
alle kerkfabrieken op het 
grondgebied wordt elk jaar 

70.000 euro uitgetrokken. Op een hele legislatuur komt dit neer op 420.000 euro. Dat is al een 
groot budget”, berekent cultuurschepen Frans Van Looveren (CD&V). “Het Agentschap Onroerend 
Erfgoed geeft wel een toelage, maar dat dekt de totale kost helemaal niet. Daarom doen we een 
beroep op de bevolking. We mikken op zo’n 5.000 euro.  Schenken is dit jaar fiscaal voordeliger 
geworden”, stelt Bylemans nog. “We kunnen niet alles zelf betalen, want hebben nog andere 
kosten zoals dakwerken, verlichting en verwarming. Het is zeer belangrijk dat de kunstwerken 
in optimale omstandigheden worden bewaard. Het is onze plicht om die schatten als een goede 
huisvader te beheren.”

Zeker als het dan om een kunstwerk van een Brechtse meesterschilder gaat. Nieuwlants was 
vermoedelijk een leerling van Rubens, gezien de nauwgezetheid waarmee het werk is gekopieerd. 
Hij maakte alleszins deel uit van het clubje meesterschilders van de Sint-Lucasgilde in Antwerpen.  
Nieuwlants had een atelier in Hoogstraten. Hij schilderde voor heel wat parochiekerken in de 
Noorderkempen, maar er zijn veel werken verloren gegaan. 
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UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................
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DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR
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Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
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CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM 

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan 

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee .................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHO
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETE
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30
V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Datum

Telefoon

BTW nr

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

R E I N I G I N G S D B E U RT V O O RZ I E N O P :

O P M E R K I N G E N :

C O M M E NTA A R :

V O O R M I D D A G N A M I D D A G
WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

I N OX V O E R I N G / R O O STE R . . . . . . . . . . . . . X . . . . .

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM ....................... JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

niet veilig 

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

35

BANK: ING: BE 05 320-0847397-75

SS  CC  HH OO OO RR SS  TT  EE EE NN  VV  EE  GG EE NN  --  II  NN SS  TT  AA  LL  LL  AA  TT  II  EE  BB  EE  DD RR  II  JJ  FF

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT  2 71  2 9 30  B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196   RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

nee !!!!

nee !!!!

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM 

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan 

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee .................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHO
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETE
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30
V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Datum

Telefoon

BTW nr

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

R E I N I G I N G S D B E U RT V O O RZ I E N O P :

O P M E R K I N G E N :

C O M M E NTA A R :

V O O R M I D D A G N A M I D D A G
WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

I N OX V O E R I N G / R O O STE R . . . . . . . . . . . . . X . . . . .

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM ....................... JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

niet veilig 

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910
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Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196   RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

nee !!!!

nee !!!!

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM 

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan 

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee .................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHO
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETE
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30
V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910
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GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Datum

Telefoon

BTW nr

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

R E I N I G I N G S D B E U RT V O O RZ I E N O P :

O P M E R K I N G E N :

C O M M E NTA A R :

V O O R M I D D A G N A M I D D A G
WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

I N OX V O E R I N G / R O O STE R . . . . . . . . . . . . . X . . . . .

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM ....................... JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

niet veilig 

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910
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BANK: ING: BE 05 320-0847397-75
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GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT  2 71  2 9 30  B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196   RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

nee !!!!

nee !!!!

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant UITVOERINGSDATUM 

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. Handtekening klant

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden

S C H O O R S T E E N V E G E N -

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Ondergetekende geeft opdracht aan 

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...............................................................................................................................

Toestand der schouwen ...............................................................................................................................

Toestand der toestellen ...............................................................................................................................

Opmerkingen ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee .................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee .................

Attest geldig 1 jaar / 2 jaar/ 3 maanden
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

Datum

Klant
Straat
Gemeente
Telefoon
BTW nr

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................

Opmerkingen ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Verluchting aanwezig ja / nee ................. UITVOERINGSDATUM ............ JAAR ................

Rookgaszijdige dichtheid ja / nee ................. Handtekening technieker

ARTIKEL OMSCHRIJVING %BTW EENHEIDSPRIJS

TOTALEN Excl. BTW
BTW bedrag

totaal
ontvangen voorschot

rest

DIT ATTEST IS GELDIG VOOR 1 JAAR

Datum

Klant
Straat
Gemeente

Handtekening klant

Ondergetekende klant bevestigd hierbij dat zijn privéhuis ouder is dan 5 jaar.
Ondergetekende klant is btw plichtig schouw of toestel is volledig voor beroepsdoeleinden in gebruik

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHO
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETE
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30
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BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

S C H O O R S T E E N V E G E N - I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GSM 0475 75 10 80
E-mail: ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

CENTRALE VERWARMING PLAATSING EN ONDERHOUD
SANITAIRE INSTALLATIES - LOODGIETERIJ
BESTENDIGE HERSTELLINGSDIENST
SPECIALISATIE BUDERUS/JUNKERS/DRU
GRATIS PRIJSBESTEK HOGE RENDEMENTSKETELS/KACHELS
CONDENSATIEKETELS/VOERINGEN IN INOX

30 jaar

V E L D S T R A AT 2 71 2 9 30 B R A S S C H A AT
BTW: BE 0444 163 196 RPR Antwerpen
BANK: 320-0847397-75
Geregistreerd aannemer: 021910

Straat

Postnr. Gemeente

Klant

Datum

Telefoon

BTW nr

Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

R E I N I G I N G S D B E U RT V O O RZ I E N O P :

O P M E R K I N G E N :

C O M M E NTA A R :

V O O R M I D D A G N A M I D D A G
WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

I N OX V O E R I N G / R O O STE R . . . . . . . . . . . . . X . . . . .

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT

UITVOERINGSATTEST
INZAKE BRANDVERZEKERING, HUURCONTRACT EN POLITIEREGLEMENT
Ondergetekende technieker verklaart de hieronder vermelde schoorstenen of installaties te hebben geveegd 
volgens de regels der kunst.

Woonruimte ...........................................................................................................................................................................................

Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................

Toestand der toestellen .........................................................................................................................................................................
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Toestand der schouwen .........................................................................................................................................................................
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Ondergetekende geeft opdracht aan RICO SERVICE voor reiniging van:

O P E N H A A R D

WATE R V E R WA R M E R

S C H O U W H O UT KO LE N

C H E M I S C H E V O O R B E H A N D E L I N G KE TE L

S C H O U W G A S M A Z O UT
KE TE L
B R A N D E R

K A C H E L G A S M A Z O UT
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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

Bijles Frans voor Lager Onderwijs 
(t/m 12 jaar). Persoonlijke coaching 
aan de hand van oefeningen en 
spraak. De bijlessen worden bij 
mij thuis gegeven in Zoersel. 15€ 
per uur. Flexibel in uren, ook 
tijdens het weekend. Bel me 
gerust op: 0476/86 02 54  N1

Te koop: propere golfballen, 50 
euro voor 100st tel 03.658.10.88  N3

Te huur: app grens Merksem-
Schoten, dicht bij bus, tram 
en koopcentrum  Winkelstap, 
onmiddellijk beschikbaar, 
voor 1 alleenstaande, 1 
slpk, tel 0497.87.59.12 N4



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

Brecht – Fietspad tussen Brecht en 
Loenhout weer stap dichterbij      

De gemeenteraad heeft donderdag de rooilijn voor een fietspad tussen 
Brecht en Loenhout definitief vastgelegd. Een belangrijke stap in de 
realisatie van deze laatste missing link tussen Brecht en Wuustwezel. Die 
sloten daarover al in 2008 een overeenkomst. Wuustwezel start in 2021. 
Brecht mikt op 2023. 

Fietsen via de Kloosterstraat naar de Sint-Lenaartseweg in Loenhout is 
een erg gevaarlijke onderneming. Het is een drukke verbindingsweg zonder 
fietspad. De maximum toegelaten snelheid buiten de bebouwde kom 
bedraagt er nochtans 70km/u. Daar komt de volgende jaren verandering 
in. “Er komt een vrijliggend fietspad langs weerszijden van de weg. Op 
sommige plaatsen is het pad met een haag van de weg afgescheiden 
en op plaatsen waar de Sneppelbeek loopt, wordt de beekrand rechter 
gemaakt en beschoeit. Dat is met de provincie zo overeengekomen. 
Daarnaast komt er ook een gescheiden rioleringsstelsel”, legt schepen van 
Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. “Het is de laatste missing 

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

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

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

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

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

link, de enige weg waar er geen vrijliggende fietspaden zijn. De totale prijs 
van het werk (zonder grondinnames) wordt geraamd op 2.396.143,80€, 
waarvan 1.568.583,50 ten laste van de gemeente, 777.623,23 subsidies voor 
de riolering en 49.937 euro ten laste van Pidpa Hidrorio (wegherstel). De 
exacte prijs zullen we maar weten bij de aanbesteding.”

Groot probleem daar blijft de brug over de E19. “Daarvoor hangen we af 
van het Agentschap Wegen en Verkeer en het ministerie. Voor een fietspad 
is nog geen budget ingeschreven voor deze legislatuur. Dat betekent dat 
ons fietspad stopt voor en achter de brug. We hebben dit al meermaals 
aangekaart en zullen dit zeker opnieuw doen bij de nieuwe minister.”



Te huur: Schoten mod app 
EPC 70 lage stookk: ruime lvg 
open kkn+berg, 2 slk, hall, 
badk/douche, toilet, terras, 
lift, autostaanpl en berging. 
Vrij. Huur 800€+kosten 
50€ Tel 0496/45 67 41  N31

Heb je geen tijd of zin om 
te strijken? Ik kom uw strijk 
halen en netjes terugbrengen. 
20€/ mand. Enkel regio 
Zoersel, tel 0476.60.44.92  N32

Gezocht werk: poetsen en 
strijken tel 0486.71.05.41  Z240

Te koop: muurtegel wit 10x15cm 
26m2 ingepakt, 4 winterbanden 
voor Renault, kerstgerief vanaf 1 
euro per pak, nieuwe boomzaag 
Bosch, bladblazer, postzegels 
tel 0494.47.29.34  N29

Te koop: Oostende op de 
dijk, 1ste verd, 2 studio’s 
gem 2de hands Be, 150.000 
euro / per stuks naast elkaar 
tel 0485.521.561  N30

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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Kort nieuws uit Brecht
Parkeerdruk op pendelparkings blijft uit  

De gemeente merkt dat de kiss-
and-ride erg goed wordt gebruikt. 
“We krijgen er veel vragen over. 
De werking ervan zal ook nog 
eens worden gecommuniceerd 
in het volgende gemeentelijke 
infoblad ”, weet mobiliteitsschepen 
Eline Peeters. Intussen blijft de 
stationsparking redelijk leeg. “We 
merken ook weinig overlast op 

de parkings in de kmo-zone. Door corona werken heel wat mensen thuis. Het 
is dus nog veel te vroeg om dit te evalueren. Het aantal reizigers is heel laag 
momenteel.” Door de invoering van het betalend parkeren, moest de gemeente 
in aanpalende parkings een nieuw parkeerbeleid voeren. Daar kan je 4 uur 
met schijf parkeren. Voorlopig is er geen parkeerprobleem voor pendelaars. 
Thuiswerken is nu immers de norm tijdens de coronacrisis. 

Pastorale eenheid Elia start al met voorbereidingen 
eerste communie en vormsel Kinderen geboren in 2014 en die in 
september naar het eerste leerjaar zijn gegaan, kunnen al uitkijken naar hun 
eerste communie in 2022. Dat klinkt nog ver weg, maar de voorbereiding start 
al. “De voorbereiding loopt over twee jaar en begint al in het eerste leerjaar. 
Daarom kloppen we nu al bij hen aan”, klinkt het bij de pastorale eenheid Elia. 
“Ook de meisjes en jongens die geboren zijn in 2009 en in het zesde leerjaar 
zitten willen we even informeren. Zij kunnen in 2021 trouwens het vormsel 
ontvangen.” De pastorale eenheid Elia plant in november, als dit coronaproof 
kan verlopen, de nodige infoavonden hierover. 
Meer info: www.onzegrotedag.com of www.pe-elia.be en  
facebook.com/onzegrotedag.

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

Recordboete van 21.000 euro bij vrachtwagens 

In zes uur tijd heeft de dienst 
Verkeer van politiezone Voorkempen 
op maandag 12 oktober voor 
een recordbedrag van 21.294 
euro aan boetes geïnd. “Vooral 
tussen 6 en 8u ’s ochtends zijn de 
zwaarste boetes uitgeschreven aan 
vrachtwagenchauffeurs met een 
te zware lading. Negen chauffeurs 
kregen zo’n inning. Eén chauffeur 
had de vrachtwagen zo hard 
overladen dat hij 4.400 euro in een 
keer moest betalen. Verder waren 
de vrachtwagens technisch niet 

gekeurd en één bestuurder had zelfs 
geen vervoersvergunning”. reageert 
commissaris en diensthoofd Ben 
Van Gils. “Het zijn allemaal zware 
overtredingen die voor een grote 
verkeersonveiligheid kunnen zorgen, 
zowel voor de chauffeurs zelf als voor 
de andere weggebruikers. We roepen 
daarom nogmaals op– ook aan de 
werkgevers van de chauffeurs - om 
je aan de regels te houden. Veel 
chauffeurs dachten dat we minder 
zouden controleren in coronatijden, 
maar niets is minder.”  



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

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

GEEN INSPIRATIE? 
SCHENK EEN
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VAN WINKELCENTRUM 
CADEAUBONCADEAUBON

VERKRIJGBAAR BIJ:
MADE 4 yOU, 

PAALSTRAAT 56A, 
SCHOTEN

OPTIEK VAN RANST
MARKT 24, SCHOTEN

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

# KOOP LOKAAL

Wijkagent uit Voorkempen debuteert 
met schelmenroman over wijkagent 

Met zijn debuutroman ‘Ze zei flik 
tegen me’ heeft Stefano Rizzo 
naar eigen zeggen een gniffelboek 
geschreven. Deze wijkagent uit 
politiezone Voorkempen wil hiermee 
tonen dat politieagenten ook maar 
mensen zijn. Een heel actueel thema 
zo blijkt. 

Een wijkagent die een roman schrijft 
over een wijkagent en toch is het niet 
autobiografisch. “Natuurlijk heb ik in 
mijn bijna dertigjarige carrière bij de 
politie enorm veel gezien en gehoord. 
Het is uit het leven gegrepen, maar 
geen enkel verhaal is letterlijk 
overgenomen. Het is fictie overgoten 
met een dikke pap erotiek”, lacht 
de flik. Hoofdpersonage Johnny 
Wroetmans omschrijft Stefano als 
een prutser. “Hij doet zijn best, maar 
weet van geen hout pijlen maken.” 
Nochtans is het niet evident dat hij flik 
is geworden. “Puur toevallig reed ik op 
een dag achter een politiecombi op 
de Noorderlaan in Antwerpen en heb 
me meteen kandidaat gesteld. Mijn 
ouders verklaarden me voor zot. Ook 

een bezoek aan het politiekantoor in 
Borgerhout was weinig bemoedigend. 
De reacties schrikten me niet af, 
ik heb wel voor een landelijke zone 
gekozen en ben naar Brasschaat 
verhuisd.” Daar heeft hij nog geen 
moment spijt van gehad  “Ik ben 
agent in een fantastische wijk, met 
erg correcte mensen. De mentaliteit 
is toch veranderd. Mensen hebben 
meer respect voor de politie. 
Misschien omdat ik al wat ouder ben, 
maar ook het onveiligheidsgevoel is 

gestegen. Ze waarderen het dat je 
een probleem kan oplossen. Dat is 
ooit anders geweest. Ik weet nog heel 
goed dat het vroeger not done was 
dat je als flik ook muzikant was. Sinds 
mijn veertien ben ik gitarist, tussen 
mijn 35 en 37 jaar trad ik op met de 
semiprofessioneleP covergroep Baco 
D’Or. Tinnitus stak er op mijn 37ste een 
stokje voor. Ik viel toen in een zwart 
gat. Het schrijven heeft dit ingevuld. 
Toen Marnix Peeters in enkele dagen 
tijd mijn kladversie doorlas en het vlot 
geschreven vond, ben ik er ook zelf in 
gaan geloven.”

Ze zei flik tegen me, Stefano Rizzo, 188 
blz, 17,50 euro, www.stefanorizzo.be

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

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

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



Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!

Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!

VOOR

NA

ONZE SPECIALITEITEN

Pannendaken - Overzetdaken
Platte Roofi ngdaken - EPDM
Isoleren - Veluxen plaatsen
Zink- en loodwerk
Bekleden van dakgoten
Plaatsen van sidings

Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!

CONTACTEER ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0495 21 77 32 • WWW.DAKWERKENVANKREIJ.BE

EINDEJAARS-

PROMO

GRATIS 

ONDERDAK
bij bestelling

tot einde 2020

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

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

@@@ Computerproblemen? Ik 
kom het met plezier oplossen! 
Hulp nodig bij gebruik van uw 
laptop/tablet / smartphone? 
Klaar & duidelijke uitleg, 
dat kan ik u geven! Jeroen 
Warmenbol - 0473/541.051 
@@@ (particulier) N12

Eerlijke, verantwoordelijke vrouw 
zoekt werk als poetsvrouw, 
strijken. 0488.62.99.60 , 
0483.32.00.48 (particulier)  N13

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren, gratis offerte, tel 
0487.715.534 (particulier)  N14

Campus Kajee zet nieuwe stap 
in vernieuwing 

Kindsheid Jesu-school       

Campus Kajee ontving bij de start van het nieuwe schooljaar niet alleen 286 
leerlingen, maar ook heel wat bouwvakkers en twee nieuwe leden in het 
beleidsteam. De bouw van het nieuwe kleuterpaviljoen, afgezonderd in het 
groen, en ruime refter met zes lokalen vormen de kroon op het werk van een 
grootse opgezette renovatie ter waarde van 3 miljoen euro.

“Onze oude boterhammenrefter en het verouderde sanitair op de speelplaats 
werden gesloopt. Er komen nieuwe toiletten en een nieuwe multifunctionele 
grote refter. Die willen we ook verhuren aan verenigingen uit de buurt. 
Belangrijk zijn ook zes nieuwe leslokalen boven die zaal”, vertelt Bart 
Laerenbergh, één van de drie campusregisseurs, zoals ze de directeurs in 
deze school in Koningshof noemen. Hij neemt ons mee naar één van de twee 
werven waar nog hard gewerkt wordt.

Paradepaardje moet het nieuwe kleuterpaviljoen worden, dat bewust 
los van het bestaande gebouwencomplex verrijst. Frank De Roeck van 
Atrio Architecten tekende een idylle voor de Nijntjes, Kikkers, Plukkers en 
Kabouters, zoals de kleuters hier heten. Hun nieuwe lokalen liggen in het 
meest groene stuk van de school: langs de Kunstlei en dichtbij de speeltuin 
van de school. Ook het tiny forest, het bosje op kindermaat dat de leerlingen 
net voor de lockdown van maart met steun van de gemeente Schoten hebben 
aangeplant, ligt vlakbij. 

Campus Kajee wordt sinds dit schooljaar geleid door een vernieuwd 
directieteam. Bart Laerenbergh bleef op post als verantwoordelijke 
voor logistiek. De algemene leiding van het schoolbeleid is nu in handen 
van Nancy Dumon. Deze ervaren pedagoge uit Viersel was tot voor kort 
beleidsondersteuner in De Vuurtoren in de Antwerpse Stuivenbergwijk.  “Dit is 
een heel andere omgeving, maar kinderen zijn overal hetzelfde. Ik ben alvast 

aangenaam verrast door het bruisend leerkrachtenteam van Campus Kajee. 
Helemaal volgens het nieuwe leerplan zijn wij klaar om onze kinderen Zin in 
Leren te geven.”

Ook het internaat van Campus Kajee kreeg een nieuwe verantwoordelijke: 
Philippe Van den Plas. Zijn opzet: de honderd internen een echt huiselijk 
gevoel geven. “Van het thuisgevoel dat hier hangt, dragen ook de kinderen 
die hier niet blijven slapen de vruchten”, weet Van den Plas.



A Ladies Concert corona edition: 
van Mozart tot Dolly Parton       

De dames van A Ladies Concert vergastten hun trouw publiek in Wijnegem op 
een doorlopend recital van een ruim uur in een setting en regie volgens de 
strikte regels van het corona protocol.

Vaste waarden waren zoals voorgaande jaren een klassiek en een modern 
vocaal gedeelte, een afwisseling van solo’s, duetten, trio’s en samenzang, 

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

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

Welke student scholier +/- 15 
jaar met veel vrije tijd zoekt 
jobke? Regio Wijnegem, Schoten, 
Merksem, Deurne als hulpjongen 
bij leveringen van tijdschriften, 
magazines, catalogen, post, geen 
ervaring nodig, alles aangeleerd  
enz .... tel/sms 0471.18.77.17  N24

Te koop: Fiat Punto,maar 
12600 km, euro 5 , benzine, 
automaat, airco,1e inschr.09\\15. 
Als nieuw, was 2e auto. Altijd 
binnen gestaan. schadevrij. 
Weinig gebruikt door aankoop 
bedrijfswagen. Vaste prijs €

5250,00. Reacties alleen via 
mail brtbaam@yahoo.com Geen 
handelaren alleen privé.   N26

exclusieve kledij ontworpen door Linda Van Lanckere, de creatieve regie van 
Hedwig Magerman en last but not least de bijzondere pianist-begeleider.

Het publiek kon in deze tijden van cultureel dieet en ondanks verplichting van 
mondmasker deze voorstellingen overduidelijk smaken dankzij het talent en 
de inzet van Sonia Antonissen, Marleen Callens, Fara Dangez, Jeanine Divaldi, 
An Magerman,  Ingrid Stals, Katrien Van Vosselen en Bieke Verhaert.
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Z e t e l b e d r i j f

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

NIEUWE 
WEBSITE
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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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Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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

Ook derde sporthal komt 
op De Zeurt        

Het N-VA-Open Vld-schepencollege wil nog deze bestuursperiode een 
nieuwe derde Schotense sporthal bouwen en in gebruik nemen. Op advies 
van de sportraad ligt de locatie al vast: sportpark De Zeurt, waar zich al 
heel wat buitensportvelden en de tweede sporthal bevinden.

Schoten was er vroeg bij met een eigen gemeentelijke sporthal. Vordensteyn 
in de Vordensteinstraat werd eind 1974 in gebruik genomen. In 2007 volgde 
de opening van een tweede sporthal,  vooral gebruikt door de lokale 
basketbal- en volleybalclub. Maar nog altijd is de vraag naar overdekte 
sportaccommodatie groot.

Verscheidene van de zeventig clubs die Schoten rijk is, moeten hun 
toevlucht zoeken in omliggende gemeenten. “Dat geldt onder meer voor 
de verenigingen actief in badminton, rope skipping, gymnastiek, handbal, 
korfbal… Sommige clubs moeten zelfs in vijf verschillende sporthallen 
terecht”, weet Robert Imler, voorzitter van de sportraad. Die kon de 
gemeente overtuigen dat er best niet te lang meer gewacht wordt met de 
bouw van een derde sporthal. 

Het schepencollege vroeg de sportraad om advies over de locatie en 
sportpark De Zeurt kwam daarbij duidelijk naar voor als meest geschikt. “Er 
liggen naast de sporthal nog heel wat buitenterreinen, maar toch biedt de 
site nog voldoende vrije ruimte”, aldus Robert Imler. “De bestemming op het 
gewestplan is ook in orde. Dat is elders niet het geval en het zou vele jaren 
tijdverlies betekenen om bv. de gronden bij het waterzuiveringsstation in 
de wijk Deuzeld te wijzigen. Die zou de gemeente dan eerst ook nog moeten 
aankopen, wat op De Zeurt niet meer nodig is.”

Waar precies in sportpark De Zeurt de nieuwe sporthal best kan verrijzen, 
vormt nu het voorwerp van een technische studie. Mogelijk komt de zone 
links naast de inrit naar de parking in aanmerking, zeker als het daar 
gelegen voetbalveld wat wordt opgeschoven zodat beide sporthallen naast 
elkaar kunnen liggen.

Schepen van Sport Paul De Swaef (N-VA) wil alleszins voortmaken met het 
dossier, ook al omdat het in het verkiezingsprogramma van zijn partij stond. 
“Ik hoop dat we toch zeker eind 2021 met de werken kunnen starten. Over 
het precieze concept en wijze van uitbating van de kantine moeten de 
knopen nog worden doorgehakt, in overleg met de clubs”, aldus De Swaef. 

Die heeft nog geen naam voor de derde sporthal. “Misschien kan de 
heemkundige kring ons inspireren door een Schotense sportlegende aan te 
reiken”, aldus Robert Imler.



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

Bijna 44.000 euro Vlaamse corona-
subsidies voor kwetsbare Brechtenaren     

Vlaanderen trekt 43.922,11 euro uit om Brechtse kwetsbare gezinnen een 
financieel duwtje in de rug te geven in coronatijden. Dat geld wordt dit jaar nog 
en volgend jaar in de vorm van cadeaubonnen uitgekeerd.
“Ook al is in Brecht het aantal aanvragen voor een leefloon de afgelopen 
periode door corona niet sterk gestegen, toch houden we graag een slag om 
de arm afhankelijk van de situatie in 2021 en de evolutie van de pandemie”, 
stelt schepen van Sociale Zaken Luc Aerts (CD&V). De sociale dienst heeft een 
voorstel uitgewerkt om de Vlaamse coronasubsidies uit te keren in de vorm van 
cadeaubonnen van de gemeente. Die kunnen worden besteed bij meer dan 100 
handelaars en marktkramers in Brecht. “Voor de eerste persoon in een gezin 
wordt in 40 euro voorzien, voor elke volgende persoon 20 euro. We voorzien dit 
voor leden van welzijnsschakels De Kar in Brecht-centrum en Sint-Lenaarts en 
De Schakel in Sint-Job, voor alleenstaanden zonder eigendom en personen in 
actieve dossiers van de sociale dienst. Brechtenaren die verblijven in een vorm 
van residentieel wonen komen hiervoor niet in aanmerking. Er wordt uitgegaan 
van de Europese armoedegrens, verhoogd met 200 euro. Dat betekent voor een 
alleenstaande 1.387 euro (1.187 + 200 euro) en voor een koppel 1.981 euro (1.781+ 200 
euro)”, berekent de schepen. “De doelgroep wordt deze maand een eerste keer 
aangeschreven. Afhankelijk van het aantal toekenningen en dus het resterende 
budget, kan de actie nog herhaald worden in 2021.”

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

Te huur:  Schoten appart. 1ste 
verd., inkom, living, ingeb 
keuk, 1 slaapk, 1 douche / 
wc  + wastafeltje, 1 berging, 
instapklaar, dichtbij bus + tram 
+ koopcenter tel 0497.87.59.12

Eentje uit
 de oude
 doos

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

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



Te koop: bromfiets velo Solex, 
3800 49cc, 375 euro , tel 
0498.79.73.03 Schilde  N22

Te koop gevraagd: kinderstoel 
Trip Trap, voor kinderen vanaf 
3 jaar tel 0495.53.89.07  N23

Welke student scholier +/- 15 
jaar met veel vrije tijd zoekt 
jobke? Regio Wijnegem, Schoten, 
Merksem, Deurne als hulpjongen 
bij leveringen van tijdschriften, 
magazines, catalogen, post, geen 
ervaring nodig, alles aangeleerd  
enz ... tel/sms 0471.18.77.17  N24
Te koop: zicht op zee, 1ste verd 
gem studio, Oostende op de 
dijk 150.000 euro, 2de hands 
Be, tel 0485.52.15.61  N25

Te koop: Fiat Punto,maar 12600 
km, euro 5 , benzine, automaat, 
airco,1e inschr.09\\15. Als nieuw, 
was 2e auto. Altijd binnen gestaan. 
schadevrij. Weinig gebruikt door 
aankoop bedrijfswagen. Vaste prijs 
€ 5250,00. Reacties alleen via 
mail brtbaam@yahoo.com Geen 
handelaren alleen privé.   N26

Te koop: Oostende 160.000 euro, 
woonst op de dijk, 1ste verd, 
zeedijk 152, gemeubeld 2de 
hands tel 0485.521.561  N27

Te koop: kinderpuzzels en 
tekenfilms (dvd) vanaf 1 euro/st 

Brecht –  Dorpsstraat verliest niet alleen café maar ook boegbeeld 

Vijftig jaar lang was Jeanneke Vermonden het 
boegbeeld van café Sportvriend. In juli zou dit 
gevierd worden, maar corona stak daar een 
stokje voor. Op 24 september overleed ze op 
70-jarige leeftijd.

Eind augustus kon niemand vermoeden 
dat Jeanneke voor een laatste keer haar 
stamgasten zou uitwuiven met de woorden: 
‘Ja, dag hé’. Hoewel ze dan al een halve eeuw 
achter de tapkraan stond in het volkscafé in 
de Dorpsstraat, dacht ze nog niet aan stoppen. 
“Dat was nog niet aan de orde. In juli dacht ze wel 
aan een feest om haar klanten te bedanken voor de afgelopen vijftig jaar. Door 
corona kon dit niet meteen, en uitstel is nu jammer genoeg afstel geworden”, 
vertelt haar dochter Kristel Wouters (47). Zij is samen met haar zus Suzanne (50) 
opgegroeid boven het café waar haar ouders ook altijd hebben gewoond. “Mijn 
vader was van Zundert en stond hier bekend als Jakke van den Hollander. Mijn 
moeder is afkomstig van Meerle. Toen ze trouwden hebben ze enkele maanden 
in een oude hoeve in Oostmalle gewoond, maar toen ze zagen dat dit café 
stond over te nemen, zijn ze hier in getrokken.” Ze deed de deur open met Sint-
Jacobkermis in juli 1970 en sloot die plots op 7 september 2020. Jeanneke werd 
toen in AZ Malle opgenomen. “Toen besefte ze wel dat het einde nabij was en dat 
ze de Sportvriend niet meer zou kunnen openen.”
Stamgasten zullen hun Jeanneke en de Sportvriend missen. “Ze zat altijd op haar 

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

Tel : 0494 429 439
Email : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

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

kruk achter de toog. Zo zullen de meeste klanten 
haar herinneren. Ze was ook een luisterend oor. 
Heel veel klanten konden bij haar in vertrouwen 
hun verhaal kwijt. Ze hield het altijd voor zich en 
hierdoor genoot ze veel respect. Jeanneke en de 
Sportvriend waren ook de place to be voor heel 
wat clubfeestjes. De Sportvriend was immers de 
heimat van onder meer de supportersclub van 
KFC Sint-Lenaarts, biljartclub Krijt de Tijd, twee 
kaartclubs, een wielerclub en in de beginjaren 
zelfs een motorclub. Toen zijn er heel wat 
toogdansers in de grote lusters erboven blijven 
hangen. Er was altijd veel sfeer, de polonaise 

werd zowel binnen als buiten gedanst. Hier is echt wel stevig gefeest geweest!”, 
herinnert Kristel zich. Samen met haar zus moest ze vaak een hand toesteken 
bij festiviteiten. Later werden zelfs hun echtgenoten en kinderen op drukke 
momenten ingeschakeld. Maar geen van beiden willen het café verder zetten. 
“Daar zijn we altijd duidelijk over geweest. Onze ouders vonden dat oké.” 
Net als Bart zullen heel wat klanten Jeanneke en de Sportvriend missen. Kristel 
en Suzanne Wouters roepen stamgasten op om verhalen neer te schrijven 
en foto’s af te drukken en in de bus te komen steken. “Hier willen we een 
raamcollage van maken. Als een soort eerbetoon aan ons mama, maar tegelijk 
ook op deze manier de klanten bedanken voor hun trouw.”

Café Sportvriend, Dorpsstraat 92, Brecht





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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Kort nieuws uit Brecht-Sint-Job     

Complimenten moeten inwoners
veerkracht geven in coronatijden
Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven, Schoten en Schilde, maar ook PC Bethanië 
willen onze mentale gezondheid een boost geven. Dat kan met complimenten 
zoals ‘Hey, die glimlach staat je goed!’. Deze zijn verzameld op postkaartjes die 
sinds deze maand gratis af te halen zijn in onder meer de bibs, gemeentehuizen 
en administratieve centra. De positieve boodschappen zijn ook te lezen op 
affiches en broodzakken bij de bakkers. Het thema ‘Samen veerkrachtig’ 
moet ons er samen doorheen helpen. Zeker in een jaar dat door corona op zijn 
kop is gezet en dit voor veel mensen gepaard gaat met onzekerheid, angst 
of stress. ‘Veerkracht heb je nodig om na een mentale dip een frisse start te 
nemen. ‘Samen Veerkrachtig’ is dan ook die helpende hand, een bemoedigend 
schouderklopje, zorg dragen voor elkaar’, luidt de boodschap van de 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheid.

Meer geld voor schoolzwemmen 
Alle Brechtse scholen krijgen meer geld voor het schoolzwemmen. De 
gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw reglement goed. Sinds begin dit jaar 
krijgen de Brechtenaars geen tegemoetkoming meer als ze een beurtenkaart 
kopen voor een zwembad in de omliggende gemeenten. Dat budget, zo’n 
10.000 euro, gaat nu naar de scholen. “Het bedrag wordt opgetrokken van 4 
naar 10 euro per leerling, ten minste als die tien keer per schooljaar is gaan 
zwemmen”, verduidelijkt onderwijsschepen Luc Aerts (CD&V). Raadslid Ilse 
Van Den Heuvel (Opern Vld) was erg tevreden, want een jaar geleden had ze dit 
al voorgesteld op de raad. “We willen dat elk kind evenveel kansen krijgt om te 
leren zwemmen. Ik heb vorig jaar een rondvraag gedaan bij alle scholen. Deze 
extra steun is erg welkom om daarin te slagen”, reageert ze.

Te koop: een koperen sierpomp met 
eiken achterstel, een rood koperen 
melkbus 63 cm, een koperen 
donkeren kruik met een oor, een 
Knaufmixer met ton, een Tv schotel 
voor op het dak, prijs overeen te 
komen tel 03.658.31.96  N20

Te koop: bromfiets velo Solex, 
3800 49cc, 375 euro , tel 
0498.79.73.03 Schilde  N22

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Leeszaal van gemeentelijk archief tijdelijk geopend in de bibliotheek
Toen de coronacrisis uitbrak, moest ook de leeszaal van het archief gesloten 
worden. Toch kreeg de archiefdienst nog heel wat vragen voor familie- of 
historisch onderzoek. Als tijdelijke oplossing is hiervoor de bibliotheek 
gevonden. Na afspraak kunnen inwoners hier archiefstukken, publicaties, 
boeken- en tijdschriften van het archief raadplegen. Ze worden toegevoegd 
aan  de bibliotheekcatalogus en handelen over een verscheidenheid aan 
onderwerpen zoals de gilden, het cultureel leven, landelijke architectuur, de 
steenbakkersnijverheid, taalgebruik, geschiedenis,… Raadplegen kan dus nu 
ook buiten de gewone openingstijden van het gemeentehuis in de openbare 
bibliotheek. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek, maar wel de gewenste 
stukken op voorhand aan te vragen. Die zullen dan op afspraak klaarliggen in 
de leeszaal van de bib,  Mudaeusstraat 9,2960 Brecht. 
Meer info: www.brecht.be/over-brecht/informatie/archief

Actiegroep Kevin de Coster verkoopt plantjes 
en soep voor Kom Op Tegen Kanker 
“Door corona konden we de azalea’s dit jaar niet live aan de man of vrouw 
brengen, maar via onze website zijn we er toch in geslaagd om 600 plantjes 
te verkopen”, stelt Dirk de Coster trots vast.  “We zijn iedereen die er heeft 
gekocht, erg dankbaar. Ook dank aan alle helpers die de afhaalpunten hebben 
bemand en de leveranciers die aan huis hebben geleverd.  Ook in Brecht 
staken dames vrijwillig de handen uit de mouwen.” Door corona kon ook al het 
jaarlijkse benefiet niet doorgaan. “Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Op 
13, 14 en 15 november is er wel ons soepweekend. We hebben pompoensoep en 
courgettesoep (met of zonder balletjes) in de aanbieding voor 5 euro per liter.” 
Meer info op https://memorial-kom-op-tegen-kanker.jimdofree.com/bestellen/



Schotense voorzitter 
Jong Voka Antwerpen-Waasland 

Als kind al hielp ze mee in de krokettenfabriek om de hoek. 
Als studente stond ze elke zaterdag mee vis te verkopen op de 
markt. En op haar 28ste werd ze zelfstandig kantoorhouder 
bij grootbank ING. Ellen Saveniers (31) is overal vroeg bij en 
daarom zijn we niet echt verbaasd dat deze ‘ondernemende’ 
Schotense vrouw zopas tot nieuwe voorzitter van Jong Voka 
Antwerpen-Waasland werd verkozen. “Mijn geheim om 
al die bezigheden ook nog eens met het moederschap te 
combineren? Alles uitbesteden wat niet met de opvoeding 
van onze kinderen te maken heeft”, aldus bezige Saveniers.

Jong Voka is het gratis jongerennetwerk van Voka – Kamer van 
Koophandel. De afdeling Antwerpen-Waasland telt 745 leden, 
hoofdzakelijk zelfstandige ondernemers en allemaal jonger dan 40. 
Ellen Saveniers is nog maar de tweede vrouwelijke voorzitter van Jong 
Voka.

“Ik stel nog geregeld vast dat ik de enige vrouw ben op een netwerkevent, 
maar toch wil ik me niet zozeer profi leren als grote feministe. Hoe meer 
diversiteit, hoe liever en hoe meer onze vereniging een afspiegeling is 
van de realiteit in de bestuurskamers, hoe beter. Ik wil bij voorbeeld ook 
graag meer allochtone ondernemers betrekken bij onze activiteiten. We 
kunnen veel betekenen voor onze leden.”
“Ik wil inzetten op het versterken van de banden met Bryo, dat o.m. 
instaat voor de startersbegeleiding van de Kamer Antwerpen-Waasland. 
Binnen dit netwerk kunnen leden van Jong Voka leren van andere 
collega-starters. En tegelijk kunnen ze profi teren van de innovatie 
en de groei van ervaren ondernemers. We vormen de brug naar 

personaliteiten waar je als ‘jonge wolf’ anders nooit bij geraakt zoals 
recent Jo De Backer van Niko en Wouter De Geest ex-ceo van BASF.”

Ellen Saveniers is zelf een toonbeeld van ondernemerschap. Die microbe 
kreeg ze met de paplepel mee. Haar grootvader wijlen Eduard Lefeber 
baatte zijn hele leven de bekende drogisterij De Spons en het daaraan 
verbonden schildersbedrijf uit op de grens Schoten en Merksem. “Als 
kind al ging ik mee kroketten rollen in het intussen groot geworden 
fabriekje van Tom Kelderman, vlakbij de ouderlijke woonst. Tom was 
ook een inspirerende volwassenbegeleider bij Chirogroep Terdonck, 
waar ik leidster ben geweest. In dat leidingsteam heb ik geleerd hoe 
je het beste uit een groep mensen kan halen. Mijn formule? Eigenlijk 
maak ik mezelf het liefst onzichtbaar en probeer ik een klimaat te 
creëren waarin anderen kunnen groeien en excelleren.”

Hoe deze ‘teamplayer’ zichzelf en haar producten moet verkopen, 
leerde Ellen dan weer van vishandelaar Benny Costermans, ook al uit 
Schoten. “Hem heb ik veertien (!) jaar lang elke zaterdag geholpen op 
de wekelijkse markt in Lier”, verbaast Ellen ons met haar engagement 
en doorzettingsvermogen. “Sinds ik met Kristof Empereur het 
bankkantoor van ING in de Schotense Paalstraat overnam, is daarvoor 
natuurlijk geen tijd meer. Onze klanten komen op de eerste plaats en 
mijn echte kinderen natuurlijk: Lucas (1,5) en Kobe (drie maanden).”

Dat  prille moederschap maakt het opmerkelijk dat Ellen Saveniers zich 
ook nog kandidaat stelde voor het voorzitterschap van Jong Voka. “Mits 
een goede organisatie valt dat best bol te werken”, lijkt Saveniers haar 
zaakjes best op orde te hebben. “Op dat vlak is Vera Smets, fi nancieel 
adviseur en oud-schepen in Schoten, mijn leermeester. Besteed alles uit 
wat niet met de opvoeding van de kinderen te maken heeft. Dat is haar 
devies en zo doen wij het hier ook.”

“Poetsen, in de tuin werken, klusjes allerhande: we doen het allemaal 
niet zelf, maar huren er specialisten voor in, meestal via dienstencheques 
trouwens. Je zou er van versteld staat wat je daar allemaal mee voor 
elkaar kan krijgen. Wij hebben zelfs iemand die om de veertien dagen 
voor ons gezin komt koken. Ze gaat naar de winkel, gaat een dag fl ink 
aan de slag in onze keuken en stopt de diepvries vol met verse lekkere 
maaltijden waarmee we een hele tijd verder kunnen.” 
Waar gaat deze carrière, die al zo vroeg op kruissnelheid is, eindigen? 
“Alvast niet in de politiek”, countert Saveniers een haast voor de hand 
liggende volgende stap. “Ik ben al gevraagd om op een lijst te staan bij 
de vorige verkiezingen, maar heb dat bewust geweigerd. Aan ambitie 
geen gebrek, maar een bankier moet neutraal zijn, vind ik.”



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

Nele Bergmans vindt tekenpen 
terug en is meteen veelgevraagd 

als illustrator

“Moeilijke thema’s bespreekbaar maken”
Nu haar eigen kinderen Lore (8) en Lotte (6) stilaan wat groter zijn, kan de Schotense 
Nele Bergmans zich opnieuw toeleggen op Lili, Lander en andere figuurtjes die vlot 
uit haar tekenpen vloeien. Getuige daarvan ‘Jij en ik’ een werkboek voor volwassen 
ouders en kinderen die wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, en de nog 
naamloze twee matrozen die kinderen met een zwaar trauma als zelfmoord leren 
omgaan.

“Toen Anneke Duym, een vriendin uit Sint-Job-in’t-Goor waarmee ik al samen muziek 
maakte, me vroeg om haar kinderboek ‘Een magisch avontuur’ te illustreren, voelde 
dat aan als thuiskomen. Ik was opnieuw vertrokken voor een tweede grafische 
carrière, dit keer als zelfstandig illustrator waarvoor ik het bedrijfje illustraL!EF 
oprichtte. Ik werk thuis, aan mijn tekentafeltje en computer in de woonkamer met 
onze hond Lies als gezel.”
De tekeningen voor “Een magisch avontuur’, tot in detail uitgewerkte kleurrijke 
scèneprenten, waren wat atypisch voor de stijl de Nele normaal hanteert en die 
eerder aanleunt bij de klare lijn van grootmeester Hergé en volgelingen als Joost 
Swarte. De sober getekende, maar erg expressionistische ‘Lili en Lander’ zijn meer 
exemplarisch voor Neles haast cartooneske stijl. 
“Lili en Lander bedacht ik voor generatiegenoot Melina Gorrebeeck uit 
’s-Gravenwezel”, toont Nele het boek ‘Jij en ik’, waarin deze broer en zus de hoofdrol 
spelen. “Melina is psychotherapeute met jarenlange ervaring in het onderwijs. Ze 
had in haar groepspraktijk The Mind Academy al meermaals aangevoeld dat kinderen 
echt gebukt kunnen gaan onder een gebrek aan zelfvertrouwen. Dit werkboek lezen 
en gebruiken voelt aan als een gezamenlijke reis van mama/papa en dochter/zoon 
(6-12 jaar). Ze kunnen er samen door groeien en obstakels leren zien als uitdagingen. 
Ik ben trots dat ik voor de illustraties mocht zorgen.”

Intussen is Nele alweer druk bezig met het schetsen van twee schattige matroosjes. 
“Die zullen een belangrijke rol krijgen in een prentenboek met een nog zwaarder 
thema: zelfmoord”, verrast de illustrator. “Hanne van H’Anker uit Brecht is kleuterjuf 
en kindercoach. Ze kan jammer genoeg uit eigen ervaring spreken over hoe kinderen 
over zo’n plots en dramatisch verlies van een ouder heen kunnen geraken, al kan het 
ook helpen bij andere vormen van gedwongen afscheid. We zoeken nog een uitgever, 
maar hopen dit bijzondere boek toch volgend jaar al te kunnen voorstellen. Ik vind 
dat ook kinderboeken best moeilijk bespreekbare thema’s mogen aansnijden, maar 
dat had je al wel door.”(lacht)

‘Jij en ik’, Samen werken aan zelfvertrouwen door Melina Gorrebeeck en Nele 
Bergmans (illustraL!EF), is uitgegeven door Prentosaurus en kost 18 euro.

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

A.D

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  N15

Afbreken van betonafsluitingen: 
draad, enz… + afvoeren tel 
0487.715.534 (particulier)  N16

Grondwerken met 
minigraver, omspitten van 
tuinen, gratis offerte, tel 
0487.715.534 (particulier) N17

Ontruimen van huis, magazijn, 
bedrijfhal, garage tel  
0487.715.534 (particulier)  N18

Leegruimen van uw tuin, planten, 
heesters, bomen enz.. tel 
0487.715.534 (particulier)  N19

Win een exemplaar
Dankzij De Bode, Nele Bergmans en uitgeverij Prentosaurus kan je een exemplaar 
winnen van ‘Jij en ik’, het werkboek voor ouders en kind. Mail je postadres door 
op wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘Jij & Ik’ als onderwerp en misschien win 
je wel een boek.

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

 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

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

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



ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

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

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

Tel 0498 85 96 81

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

‘Roekeloze’ student Matthias 
bestormt modewereld        

De jonge Matthias Mertens (18) nam op korte tijd twee mijlpalen. Hij begon onlangs 
zijn universitaire studies handelswetenschappen en lanceerde enkele dagen 
eerder ‘Placedesigns’, de kledinglijn waarmee hij niet alleen zijn vriendenkring en 
woonplaats Schilde, maar de hele wereld wil veroveren.

Nee, aan ambitie en dadendrang ontbreekt het de pas in juni aan het Wijnegemse 
Annuntia Instituut afgestudeerde Matthias niet. Tegelijk met zijn inschrijving 
aan de KUL, campus Antwerpen, regelde hij meteen zijn ondernemingsnummer 
en deponeerde hij de handelsnaam Placedesigns. Student-ondernemer. Die 
combinatie is de jonge kerel vast van plan om tot een goed einde brengen.

“Ik mag dan wel impulsief en roekeloos zijn, ik ben ook een volhouder”, toont 
Mathias enkele blikvangers uit zijn eerste collectie. Het typeert de jonge 
beeldenstormer die op zijn eigen manier kriskras een weg zoekt naar de top. Ook al 
verloopt die route met veel vallen en opstaan en via Deurne, China en de Verenigde 
Staten, waar zich zijn leveranciers bevinden.

“De lancering van mijn Placedesigns ‘lockdown joggings’ leek even mis te lopen 
wegens een foutieve bedrukking, maar dat werd snel rechtgezet door het 
betrokken partnerbedrijf. Het zal niet het laatste leergeld zijn dat ik betaal”, 
beseft Matthias. “Maar daarom doe ik dit nu al, in dit vroege stadium van mijn 
leven. Dat de eerste collectie, met ook hoodies en sweaters, bijna uitverkocht is, 
geeft moed en energie. Net als de toffe reactie van Marc Coucke. Die feliciteerde 
me met mijn eerste stappen als ondernemer en gaf me de raad alles met passie te 
doen en niet af te wijken van mijn eigen normen en waarden. Mijn credo luidt ‘Live 
a life you will remember’.”

Luc Mertens, vader van Matthias en bestuurder van opslagsystemenspecialist 
Nedcon in Grobbendonk, is zelf een geslaagd ondernemer. Hij glimlacht wanneer hij 
zijn zoon wilde plannen hoort maken. “We houden hem natuurlijk wat in de gaten, 
maar laten hem vooral ervaringen opdoen; goede, maar ongetwijfeld ook slechte. 
Dat hoort bij dit leerproces en zal hem vooruit helpen en voorsprong geven in zijn 
loopbaan”, aldus de coach van Placedesigns.

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 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor 
gratis offerte bellen naar 
0474.325.213 (particulier)  Z227



Algemene renovatiewerken, 
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 
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

GEZOCHT
Voltijds ingeschreven

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

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

Tel. 0475 60 78 76

GOED NIEUWS voor 
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

U kunt bij ons aan de slag 
in de bouw als stielman, 
helper ...
Er is tevens een wettelijke 
in ordestelling. Uren en 
dagen naar keuze.

Bel ons op 0486 39 34 68 
of mail naar

 info@ba-dreno.be

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 

WINKELBEDIENDE (M/V) 
(parttime +/- 20u: je werkt op 2 weekdagen en om de 2 

weken ook een bijkomende dag op zondag)

VLEESWAREN  
VAN BERGEN

Werk je graag in een familiale, fijne omgeving?  
Ga je steeds voor een tevreden klant?  

 
Onze marktslagerij zoekt:

Interesse in een van bovenstaande vacatures? Stuur je CV & motivatie naar  
vleeswarenvanbergen@gmail.com of bel 0473 50 47 70 voor meer info.

FLEXI-JOBBER/JOBSTUDENT (M/V) 
(zondag)
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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

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: 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

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

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

SARENS
NOTHING TOO HEAVY NOTHING TOO HIGH

• LLaaddeenn eenn lloosssseenn vvaann hhiijjssmmaatteerriiaaaall
• HHeerrsstteelllliinnggeenn vvaann hhiijjssmmaatteerriiaaaall
• AAaann-- eenn aaffvvooeerr vvaann mmaatteerriiaaaall nnaaaarr wweerrkk
• AAssssiisstteennttiiee bbiijj mmeecchhaanniisscchhee 

oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann kkrraanneenn
• TTaannkkeenn vvaann kkrraanneenn oopp wweerrff
• VVeerrvvooeerr vvaann ppeerrssoonneenn ttuusssseenn ddee wweerrvveenn

GEZOCHT : YARD ASSISTENT – SARENS WOMMELGEM

INTERESSE?
Ontdek alle vacatures op www.sarens.com/jobs of via 
mail naar pieter.van.den.eynde@sarens.com.

www.sarens.com

PROFIEL?
• Rijbewijs CE + vorklift
• Mechanische vaardigheden
• Basis computervaardigheden
• Flexibel naar takenpakket, werkuren en locatie

SARENS
NOTHING TOO HEAVY NOTHING TOO HIGH

• LLaaddeenn eenn lloosssseenn vvaann hhiijjssmmaatteerriiaaaall
• HHeerrsstteelllliinnggeenn vvaann hhiijjssmmaatteerriiaaaall
• AAaann-- eenn aaffvvooeerr vvaann mmaatteerriiaaaall nnaaaarr wweerrkk
• AAssssiisstteennttiiee bbiijj mmeecchhaanniisscchhee 

oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann kkrraanneenn
• TTaannkkeenn vvaann kkrraanneenn oopp wweerrff
• VVeerrvvooeerr vvaann ppeerrssoonneenn ttuusssseenn ddee wweerrvveenn

GEZOCHT : YARD ASSISTENT – SARENS WOMMELGEM

INTERESSE?
Ontdek alle vacatures op www.sarens.com/jobs of via 
mail naar pieter.van.den.eynde@sarens.com.

www.sarens.com

PROFIEL?
• Rijbewijs CE + vorklift
• Mechanische vaardigheden
• Basis computervaardigheden
• Flexibel naar takenpakket, werkuren en locatie

HR-MEDEWERKER  
voor vzw Het Open Poortje, Schilde 

Functieomschrijving:  
Het Open Poortje vzw, actief in de jeugdhulp, zoekt voor haar 
locatie in Schilde een medewerker personeelsbeleid (m/v). De 
functie bestaat voornamelijk uit personeelsadministratie en 
loonberekening. U bent hierbij verantwoordelijk voor de opmaak 
van arbeidsovereenkomsten, registratie van afwezigheden, controle 
van uurroosters, advies in en beheer van thematische verloven; 
loopbaanonderbreking; progressieve werkverwijdering,… 
U verzorgt de maandelijkse loonberekeningen. U beheert de 
dossiers en subsidies omtrent opleidingen, aanwervingsincentives, 
sociale maribel,…

U maakt het personeelsbudget op en verzorgt de 
personeelsrapportering. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor 
de opmaak en opvolging van HR procedures. 
Het takenpakket wordt verder aangevuld met administratieve 
taken zoals rapportering naar werkgeversverenigingen en 
subsidiërende overheden.

Het betreft een tewerkstelling van 30,4 uren per week. De 
tewerkstelling start in jan-februari 2021.  U stapt in een team met 
2 fijne collega’s.

Diploma: 
Maatschappelijk werk-personeelsbeleid

Vacature naar: 
Els.F@hetopenpoortje.be
Onze website 
www.hetopenpoortje.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

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

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

Schilderwerken: binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47 
(particulier)  Z208

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-   Als machine operator sta je aan een lijn waar bio-voeding 

(kokosolie, kokosmeel, kruiden, thee,...) worden afgevuld
-  Je voert kwaliteitscontroles uit en registreert de resultaten
-  Je kan kleine storingen verhelpen
-  Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel
-  Je labelt en verpakt de goederen
-  Je voert de productieplanning uit
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, ook in het 

magazijn

 JOUW PROFIEL
- Je hebt enige ervaring in de voedingssector als operator
- Je kan op termijn en na interne opleiding zelfstandig werken
-    Je bent handig en technische kennis van machines is een pluspunt
- Je kan een stabiele werkervaring voorleggen

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER M/V voltijds

- Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 
 voor een correcte communicatie met je collega’s en om 
 de richtlijnen correct op te volgen
- Kennis van HACCP en elektriciteit is een pluspunt

WIJ BIEDEN
- Mooie verloning en aangepast opleidingstraject
- Aangename werksfeer en fi jne collega’s

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde operator die wij zoeken? Laat dan zeker van 
je horen. Stuur ons je CV en vertel ons waarom je bij ons past. 

Stuur je motivatie en CV per email naar 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70, 2900 Schoten, www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 

Werken en Groen.indd   1Werken en Groen.indd   1 27/10/2020   12:02:0027/10/2020   12:02:00

Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens voor alle bovenstaande functies op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be. 
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Arbeider klusjesdienst
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellin-
gen van de infrastructuur, de gebouwen en het pa-
trimonium van het lokaal bestuur. Je voert ook kleine 
klussen uit in woningen (bv. De Meidoorn).

Kennis: 
Je hebt technische kennis over herstellingen allerlei en 
kennis van materialen en gereedschap.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, zorg-
zaam en klantvriendelijk.

Vereiste: 
 -  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman mechanica
Functie: 
Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen 
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium 
van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe 
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestel-
len en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze 
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting me-
chanica OF je hebt vier jaar relevante professionele 
ervaring in mechanica.

-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Vakman metaalbewerking
Functie: 
Je staat mee in voor het technisch onderhoud en de 
herstellingen van de infrastructuur, de gebouwen en het 
patrimonium van het lokaal bestuur. 

Kennis: 
Je hebt technische kennis over onderhoud en herstellin-
gen van metalen ramen, deuren, poorten, sloten, meu-
bels, speeltuigen, sporttoestellen en werkmateriaal. Je 
kan ook voorwerpen in metaal, nuttig voor het bestuur, 
vervaardigen. Je kan overweg met diverse machines 
voor metaalbewerking.

Profiel: 
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch 
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexi-
bel en zeker van je kunnen.

Vereisten: 
-  Je beschikt over een getuigschrift van een beroeps-

opleiding/een getuigschrift van een vakopleiding 
van de tweede graad TSO of BSO in de richting 

 metaalbewerking OF je hebt vier jaar relevante 
 professionele ervaring in metaalbewerking.
-  Je bent houder van een rijbewijs B.

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening. Hiervoor zoeken we volgende 4 medewerkers:

Aanbod voor arbeider klusjesdienst, 
vakman mechanica en vakman metaal-
bewerking:
-  voltijds - 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 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe arbeider klusjes-
dienst, vakman mechanica of vakman 
metaalbewerking? Solliciteer dan uiterlijk 
op 23 november 2020
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, 
een uittreksel strafregister en (voor vakman metaal-
bewerking en mechanica) een kopie van je getuig-
schrift/attest of bewijs van je ervaring, uiterlijk op 23 
november 2020 (datum poststempel geldt) aan het 
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 
Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.

 
Functie: 
Je verzorgt de administratie voor de dienst wegen & 
logistiek en de groendienst en staat ze praktisch bij. 
Je organiseert en volgt de markten, jaarmarkten en 
kermissen op.

Kennis: 
Je kent in grote lijnen de organisatie en de werking 
van een lokaal bestuur en de welzijnswet. Je hebt de 
gangbare softwaretoepassingen goed onder de knie. 

Profiel: 
Je bent zowel praktisch als administratief sterk.  Je bent 
schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en kan 
vlot omgaan met een breed publiek. Je denkt probleem-
oplossend, je hebt zin voor planning en bent flexibel.

Vereiste: 
-   Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Aanbod voor medewerker werken en groen:

-  voltijds - contract voor onbepaalde duur 
-  brutomaandloon volgens schaal C1-C3 
-  min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens 

jaren relevante ervaring) 
-  maaltijdcheques 
-  hospitalisatieverzekering 
-  tweede pensioenpijler 
-  fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer 
-  wervingsreserve van 2 jaar.

Solliciteer uiterlijk op 23 november 2020

Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen 
met je curriculum vitae, een kopie van je diploma 
secundair onderwijs en een uittreksel strafregister, 
uiterlijk op 23 november 2020 (datum poststempel 
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of 
personeelsdienst@wijnegem.be. 

Administratief medewerker werken en groen

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

A.D.

200 bomen om op park 
gezonder te maken       

Houthakkers gaan de komende weken flink tekeer in het park van Wijnegem. Met 
toelating van de gemeente hebben zij het gemunt op zo’n 200 ‘exotische’ en dus 
ongewenste bomen. “Een weloverwogen ingreep die het park gezonder en mooier 
zal maken”, aldus Anne Stuer van Regionaal Landschap De Voorkempen.

De zogenaamde ‘dunningen’ en ‘eindkap’ vinden plaats in een groot deel van het 
park, tussen de inkompoort aan de Kasteellei en site De Leeuw, het in aanleg zijnde 
speel- en sportpark waar vroeger de afgebrande feestzaal stond. Nu al kondigt 
Regionaal Landschap De Voorkempen de werken aan met duidelijke infoborden in 
de omgeving van de ruime kapzone. De zowat tweehonderd bomen die voor de bijl 
gaan, werden drie jaar geleden al ‘geschalmd’: van een merkteken voorzien door de 
boswachter.

“Nu is er nog niks afgesloten en kunnen er met een gerust hart bij voorbeeld nog 
kastanjes geraapt worden. Als de houthakkers eind deze oktober beginnen, komt er 
duidelijke signalisatie in welke stukken van het park je dan echt niet meer in mag”, 
licht landschapsdeskundige Anne Stuer toe. “De houthakkers komen ter plaatse 
met groot materieel en we willen uiteraard vermijden dat iemand zware takken op 
het hoofd krijgt. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden normaal 
pas half december helemaal afgerond zijn. De opbrengst van de naar schatting 800 
kubieke meter hout is voor de houthakkers.”

Waarom heeft de gemeente het toch zo gemunt op die Amerikaanse eiken 
en Amerikaanse vogelkersen? “Die overheersen zo sterk dat onze inheemse 
boomsoorten overwoekerd worden. Ze zijn bovendien op een leeftijd gekomen dat 
ze best gekapt worden. Eén stuk wordt nagenoeg volledig kaal gekapt. Hier komen 
later dan heel wat nieuwe jonge bomen van inheemse soorten zoals linde, zomereik, 
lijsterbes en berk. Die gedijen hier beter”, vertelt Stuer.

Te huur: app Merksem, Sijsstraat, 
grote liv, 2 slpk, aparte kkn, badk, 
berging, kelder, lift, prijs 700 euro  
+ kost, tel 03.664.20.63  N10

Te koop: metalen kunststuk, 
zeepaardje van kunstenaar 
Dutoy, strips Suske en Wis-
ke, jaren 1983-1980-1987-
1984-1997, voor verzamelaars 
oude naaimachine, Roskopp 
tel 0498.52.17.11 na 17u  N11

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

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43



Beeld bij Mariagrot kerkje Heilige Familie gerestaureerd
Het lijkt wel of Bernadette van de parochie Heilige Familie in Schoten dagenlang 
in een schoonheidssalon heeft doorgebracht. Ze straalt haast feller dan Onze 
Lieve Vrouw Maria die ze aanbidt in de grot naast de kerk. Hilde Schoonjans 
legde engelengeduld aan de dag om het beeld te restaureren en heeft haar 
plekje in de hemel nu vast verdiend.

De grot werd in 1938 opgebouwd met de natuursteen die was overgebleven na 
de bouw van de kerk een jaar eerder. “We zijn er trots op”, vertelt Marianna. 
“Deze plek wordt nog vaak gebruikt om te bidden en te bezinnen. Elke 
woensdagavond bv. komen we hier op de banken voor de grot om half zeven 
samen om de rozenkrans te bidden. Bij slecht weer schuilen we in de pastorij. 
En elke dag komen er wel mensen nieuwe kaarsen aansteken om een gunst van 
God te bekomen. We moeten de voorraad om de twee dagen aanvullen.”
ede omdat de Mariagrot nog zo vaak bezocht wordt, was het parochianen 
opgevallen dat Bernadette er niet te best aan toe was. De tand des tijds had 
sporen achtergelaten op het knielende herderinnetje. Op een vergadering van 
de katholieke federatie slaakte Marianne Vlaminkcx een noodkreet. Dankzij 
Ignace Sysmans, die mee de Sint-Cordulaparochie draaiend houdt, viel die 
kreet niet in dovemansoren. Hij schakelde Hilde Schoonjans in. Zij hielp jarenlang 
mee de Week voor de Amateurkunsten organiseren, maar Ignace wist dat deze 
dynamische dame zelf ook creatief kon zijn met verf en penseel.
“Omdat door de lockdown alle activiteiten en contacten toch waren weggevallen, 
heb ik deze uitdaging graag aangenomen”, vertelt gelegenheidsrestauratrice 
Hilde. “Bernadette werd in maart overgebracht naar mijn atelier en ik heb 
mijn best gedaan om Maria haar oorspronkelijke blozende wangen en andere 
eigenschappen terug te geven. Haar kleding komt opnieuw mooi tot uiting en 
details zoals de paternoster en rode lippen zijn weer duidelijk zichtbaar. 150 uren 
ben ik ermee bezig geweest.”
Marianne Vlaminckx en de andere kerkgangers zijn Hilde en Ignace dankbaar 
voor het engelengeduld en de goddelijke ingeving om dit zo op te lossen, 
zonder kosten bovendien. “Het lijkt wel of er een echt wonder is geschied”, 

reikt Marianne haar handen ten hemel. “Zopas heeft pater Frans ‘Sus’ Gevaert 
onze herboren Bernadette ingezegend in het bijzijn van heel wat gelukkige 
parochianen. Een echt feest.”



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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06

 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Dag van de Jeugdbeweging toch een 
feest dankzij coronaproof brooddoos

Met z’n allen aanschuiven voor een dampend bord gevuld met spek en eieren, 
zat er dit jaar natuurlijk niet in. Maar de medewerkers van de gemeente Schilde 
en jeugdschepen Kathleen Krekels (N-VA) hadden voor een corona-veilige 
brooddoos gezorgd die zo’n 160 leden van de jeugdbewegingen uit Schilde en 
‘s-Gravenwezel graag kwamen afhalen om hun laatste dag van de schoolweek 
energiek aan te vatten.   

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen






