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Geluk en veerkracht tanken in
allereerste Warme Williamhuis
Het eerste Warme Williamhuis van ons land staat in ’s-Gravenwezel, bij het
Lodewijk De Vochtplein. “Dit moet een plek worden waar jongeren tot 24
jaar terechtkunnen voor een losse babbel, maar ook een luisterend oor,
steun en desnoods hulp vinden wanneer ze even het spoor even bijster
zijn”, aldus Kathleen Krekels (N-VA) en Marian Van Alphen (Open Vld).
Het begrip Warme William is geen vondst van de twee initiatiefnemende schepenen
uit Schilde. Het is het geesteskind van twee Vlaamse ondernemers die allebei een kind
verloren door zelfdoding. Jan Toye was topman bij brouwerij Palm en Marc Vande Gucht
commercieel directeur bij uitgeversbedrijf Tijd.

Ontbijtbranden in Brecht

Uit het verdriet en de onmacht van de tragedie waarmee ze zelf geconfronteerd
werden, putten zij de kracht om het Fonds GavoorGeluk op te richten. Het opzet:
voorkomen dat generatiegenoten van hun eigen betreurde kinderen dezelfde stap
zouden zetten. “Dat kan door een warme samenleving creëren die rekening houdt
met ieders kwetsbaarheid, en zo de vluchtweg van zelfdoding verspert”, aldus Katrien
Delhuvenne, huidig partner van oprichter Jan Toye en woordvoerder van Fonds
GavoorGeluk.
“Dit Warme Williamhuis, dat onze jeugddienst zopas mooi in de lichtblauwe kleur van
de beer schilderde, is een vervolg op onze al bestaande werking Jongeren na school
(JoNaS). Schilde wil een warme gemeente zijn, ook voor onze jeugd”, benadrukt
schepen Kathleen Krekels. “Met JoNaS bleek het moeilijk om onze jongeren echt te
bereiken. Met dit Warme Williamhuis willen we ons nadrukkelijker openstellen voor
de doelgroep van 0 tot 24 jaar. Dit is een veilige plek waar kinderen en jongeren hun
talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin
gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.”

Chiro Schilde krijgt nieuwe lokalen

Kaalkap in Park Wijnegem

Een kennismakingsronde via de scholen is al achter de rug. Mede gezien de
coronabeperkingen is het Warme Williamhuis voorlopig alleen open op woensdag van
12 tot 16 uur. Het honk staat dan ter beschikking voor het maken van huiswerk, een
babbel of gamen, onder toezicht van een jeugdwerker. Bedoeling is de dat de dialoog
in de toekomst intenser wordt gevoerd.
“We richten een projectgroep op die zich buigt over het mentaal welzijn van kinderen
en jongeren”, aldus Marian Van Alphen. “Scholen, verenigingen en medewerkers van
de gemeente bundelen de krachten om de veerkracht van kinderen en jongeren te
verhogen. Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, mag dit laten weten aan de dienst
vrije tijd en welzijn via warmewilliam@schilde.be Op regelmatige tijdstippen zullen er
vormingen, lezingen en activiteiten georganiseerd worden voor zowel jongeren als
voor hun ouders. Corona heeft nog meer en sterker onderlijnd hoe belangrijk het is in
te zetten op het mentaal welzijn van onze jeugd.”

Geen windmolens in Schoten

Krekels en Van Alphen willen meer van zulke veilige plekken voor jongeren creëren.
Naast het Fonds GavoorGeluk geven ook Logo Antwerpen, ondersteund door een
consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven en het onderzoekscentrum LUCAS
KULeuven input voor deze campagne.

‘S-GRAVENWEZEL

“Brechtse Heide is
geen crossterrein”

€ 460 000

Nieuwbouw appartement in centrum ‘s-Gravenwezel.
2e verd.: hall, toilet, woonkamer op parket, open
keuken, berging/wasplaats, 2 slpks met badk., terras
ZO oriëntatie. 3e verd.: polyvalente ruimte, badk.
met douche, lavabo en toilet, 2 ruime slpks. Lift,
gemeesch. fietsen- en vuilnisberging, ondergrondse
staanplaats € 22.500.

De rust en natuur van de Brechtse Heide worden de laatste tijd bruusk verstoord
en beschadigd door quads die in en rond een drooggstaande vijver komen racen.
“Dit is nochtans een beschermd landschap”, roept medebeheerder Arthur Van
Heymbeeck de gemeente Schilde en politie Voorkempen op tot meer controle en
preventiemaatregelen.

EPB in aanvraag
Wg Vg Gvv Gvkr

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.

Rond één van die putten, die grotendeels droog staat in de buurt van de ook al
merkwaardige Caterskapel op grondgebied Schilde, hebben motorsportliefhebbers
de jongste tijd een geliefkoosd oefenterrein gevonden. “Kijk”, toont Arthur Van
Heymbeeck uit Sint-Job-in’-t-Goor, lid van het beheerscomité van de Brechtse
Heide, naar enkele verse sporen in het losse zand. Ze zijn niet van reeën, maar
van brede banden van quad motorfiets. “We kregen al meermaals meldingen.
Tegen mountainbikers en paarden hebben we niks, maar gemotoriseerd verkeer
is hier niet toegestaan en al zeker geen zware machines op vier wielen, weg van
de wegen.”

UC 2333539 - EPC 178 kWh/m²
Vg Wg Gvv Gvkr

SCHOTEN

€ 235.000

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

UC 2106516 - EPC 481 kWh/m²
Vg Wg Gvkr

‘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

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

“Langs de kant van Schilde is de Brechtse Heide alleen te voet of met de fiets
toegankelijk, maar de paaltjes aan het einde van de dreef staan relatief ver
uit elkaar, waardoor ook grotere voertuigen (type quad) het gebied kunnen
betreden”, erkent Britt Denis, projectmanager bij lokale politie Voorkempen.
“Onze wijkinspecteur passeert wel degelijk door dat gebied en heeft dit manco al
herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente Schilde, met de vraag om extra paaltjes
te voorzien om de toegang onmogelijk te maken voor vierwielers. We kregen
echter geen feedback.”

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

SCHILDE

€ 349 000

Residentieel gelegen bouwgrond van 2.130m² met een
uitzonderlijke breedte van 55m. Dit perceel is gelegen in de
wijk Steynhoeve op de grens Schilde / Zoersel / Sint-Jobin-’t-Goor.

Hallo Schildes milieuschepen Olivier Verhulst (Open Vld)? Die valt uit de lucht. “Het
probleem was mij niet gekend. Maar dit is natuurlijk onaanvaardbaar. De rustige
en waardevolle natuurlijke omgevingen in onze gemeente zijn ons dierbaar. Zeker
in tijden van corona willen we dat onze inwoners in alle rust kunnen genieten van
de natuur. Zulke ordeverstoorders horen daar niet thuis. Ik vraag de burgemeester
om de politie aan te zetten tot meer intense controles en sanctionering. Wij zullen
bekijken of we met natuurlijke barrières de toegang tot de Brechtse Heide voor
gemotoriseerd verkeer kunnen verhinderen.”

Gvv Wp Gvkr

SCHOTEN

€ 280 000

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

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

Wp Gvg Gvv Gvkr

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

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

Te koop: Maigret Simenon
pockets uitg Zwarte Beertjes jaren
’60, zr goede staat, ook recente
jeugdboeken, perfecte staat,
prijs otk 0476.252.940
Z104
Te koop gevraagd: 2de hands
aanhangwagen, mag werk aan zijn,
geen geremde tel 0492.263.118
Goedkoop
verwijderen
van
coniferen,
laurier
en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier)
N2
Ik zoek vast werk: poetsen,
strijken, ik heb ervaring mvg
Niro tel 0467.67.40.21
N1
Goedkoop
verwijderen
van
bomen, hagen en coniferen,
gratis offerte tel 0487.715.534
(particulier)
N3

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

T. 0474 71 53 97
Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote firma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

Schoten Deuzeld geniet mee van
uitbreiding Bouckenborghpark
De gronden achter de woningen van de Lodewijk De Weerdtstraat en het
Leonard Gorisplein op grondgebied Schoten Deuzeld, maar grenzend aan
het Bouckenborghpark in Merksem, worden door de stad Antwerpen en het
districtsbestuur gesaneerd, opgeruimd en ingericht als parkgebied. Zo kan
het Bouckenborghpark op termijn uitbreiden. De werken zijn zopas gestart.
Momenteel is het terrein volledig overwoekerd en ligt het vol met onder
andere bouwafval en restanten of koterijen van voormalige volkstuintjes. In
eerste instantie voert de aannemer een basisopkuis uit, waarbij dit afval en de
restanten zoveel als mogelijk worden opgeruimd. Op bepaalde plaatsen wordt
het terrein ook vrijgemaakt van de verwilderde begroeiing. Ter hoogte van
de werftoegang in de Toekomstlaan is plaatselijk beperkte hinder mogelijk.
Walter Brat (N-VA), schepen van Leefmilieu in Schoten, is blij met de
inspanningen van de grote buur. “Het sluit ook aan bij het inzicht om onze
groendomeinen met elkaar in verbinding te brengen. Het Cogelspark is niet

veraf. En niet onbelangrijk: als het openbaar wordt, op ons grondgebied
moet er ook een juist beheer komen met goede afspraken over onderhoud,
afvalbakkenbeheer, .. Maar hoed af voor deze grote investering van het
district om het nieuwe parkdeel eerst te saneren. De kostprijs daarvan zou de
200.000 euro bedragen. We volgen de ontwikkelingen in Schoten Deuzeld met
bijzondere aandacht en zullen graag participeren in beheer.”

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE

FEESTELĲKE UITHAALMENU
HOOFDGERECHTEN

Bestellingen ophalen:
24 december tussen 14 en 18 u
25 december tussen 9 en 12 u
26 december tussen 9 en 12 u
31 december tussen 14 en 18 u
1 januari tussen 9 en 12 u
APERITIEFHAPJES

Gegratineerde creuses oesters met snippers
van prei en pernod
Glaasje tataki van zalm, sesam en Thaise marinade
Spiesje scampi met serranoham en lookdipsaus
Mini-koninginnehapje
Yakitori van kip
Worstenbroodje met ﬁjne kruiden
Mini-kaaskroketjes ‘oud Brugge’
Mini-pizza ‘Margarita’

VOORGERECHTEN

Gegratineerde visschelp met Noordzeevis
Scampi’s met kerrie, look en ﬁjne kruiden
Schotse gerookte zalm, aromaten,
mierikswortel en toast
½ kreeftje ‘ Belle Vue’
Paté van fazant, witloof en vĳgen-konﬁjt, slaatje
met frambozendressing, en rozĳnenbrioche
Vegetarische carpaccio van courgette,
notensla, parmesan en balsamico
Wildkroketjes met een kruidenslaatje,
herfstvruchtjes en verse vĳg
Carpaccio van ossenhaas, Parmesan,
notensla en pĳnboompitjes

SOEPEN

Tomatenroomsoep
1 liter
Waterkersroomsoep
1 liter
Vissoep
1 liter
(Soepen worden vergezeld van tafelbroodjes)

2.60/stuk
2.00/stuk
2.00/stuk
1.50/stuk
1.50/stuk
1.50/stuk
1.50/stuk
1.50/stuk
14.00
14.00
14.00
27.50
14,00
12.00
14,00
13.00
7.00
7.50
12.50

Visserspotje met kreeftensaus en puree
21.00
Gebakken zalm, groene asperges,
bakaardappeltjes en witte wĳnsaus
21.50
Tournedos van Victoriabaars met preipuree
en blanke botersaus
22.00
Hele kreeft ‘ à la nage’ met julliennegroentjes
en krielaardappeltjes
dagprĳs
Kalkoenbraadstuk, champignonsaus,
groenteboeket en kroketjes
16.50
Varkenshaasje ‘Orloff’,groentenboeket,
bordelaisesaus en kroketjes
19.00
Fazant ‘ﬁne champagne’ met witloof,
wildgarnituur en kroketjes
23.00
Hertenmedaillons ‘Perigord’,truffel,
ELKE ZONDAG
ganzenlever en wildgarnituur
24.00
ELKE ZONDAG
BRUNCH
Pasta “à la creme” met wintertruffel,
BRUNCH
parmesaanse kaas
21.00
ELKE ZONDAG

KINDERGERECHTJES

BRUNCH
ELKE ZONDAG
BRUNCH

Kalkoensteak met champignonsaus,
appelmoes en kroketjes
Zeetongrolletjes met preipuree en visroomsaus
Vol-au-vent met een slaatje en kroketjes
Fishsticks met appelmoes en puree

10.00
12.00
9.00
9.00

NAGERECHTEN

Chocolademousse
Carpaccio van ananas met
panna cotta van kokos
Tiramisu ‘originale’ ( min 4 pers) /pp
Crême brulée met verse vanille /pp

5.00
6.50
6.00
7.00

VOOR BĲ DE KOFFIE

Macarons
(6 stuks)
Vers huisbereid koekjes
assortiment ‘pure beurre’ ( 20 stuks)

WĲNEN

huis-cava
en huiswĳnen: rood, wit, rosé

5.50
8.50
3 + 1 gratis

14.00
12.00

Bij alle gerechten is een gebruiksaanwijzing toegevoegd

GRAAG TĲDIG BESTELLEN

Voor kerst: ten laatste zondag 20 december. Voor eindejaars: ten laatste zondag 27 december.
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20 of mail:
info@gasthofvijverhof.be
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HET WORDT EEN ANDERE KERST EN
NIEUWJAAR DAN ANDERE JAREN

LEONIDAS SCHOTEN PAST ZICH DAN OOK AAN.
BESTEL TIJDIG!!!
kom langs of bestel via onze website:

www.pralines-schoten.be

en kom het afhalen wanneer u wenst.
U krijgt dan ook een kleine verrassing
mee vanaf minimun 15.00 € bij afhaling
U kan die afhalen vanaf 7 december
zelfs met de auto via de binnenweg
waar onze achteringang is.
Dit doen we om de wacht rijen
te beperken in de winkel.
Bij bestelling via onze website kan er
ook geleverd worden bij U thuis of bij
familie, vrienden enz…

www.pralines-schoten.be

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

Zorgt viergeslacht voor groter ledenaantal
bij Chiro Sint-Filippus Schoten?

Overgrootvader Michael Saveniers
(°26 juli 1933) kwam in 1966, samen
met zijn vrouw Nini Smets, in Schoten
wonen. Terwijl Michael als ciseleur bij
een verlichtingsfirma koperen lusters
hun kunstige vormen gaf, werkte zijn
echtgenote als familiehulp bij het
lokale OCMW. Als liefhebberij leidde

Michael de mannenkookploeg
bij Chiro Sint-Filippus in
Schoten waar hij tot zijn 27ste
in de leiding zat.
Hun zoon, Johan, werd
geboren op 16 augustus 1963
en, samen met zijn vrouw
Machteld Lefeber, waren zij
respectievelijk actief in de
Schotense Chiro-afdelingen
van Sint-Filippus en Deuzeld.
Ook zij kregen een zoon, Robin
(°19 september 1991), die
trouwde met Shana, en beiden
zaten ook in de leiding van
Chiro-afdeling Sint-Filippus.
Hun zoon, Fenn, werd geboren
op 4 oktober 2020 en is de
jongste telg van de familie
Saveniers. Hebt u, beste
lezer, enig vermoeden waar
Fenn weldra de Chiro-afdeling zal
vervoegen?
Hebt, kent of maakt u dus zelf deel
uit van een m/v viergeslacht?
Vertel het ons meteen (info@
bodevanschoten.be) en wij maken
er graag een fijn stukje van!

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

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

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z50
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 290 euro, chalet nabij
Laroche, 6p. wkn 110 euro,
mw 110 euro, week 180 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z46

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

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

Pietenspel vervangt
bezoekje van Sinterklaas
Parket
Laminaat
Vinylvloeren
Binnendeuren
in hout en staal
Terras -en gevelbekleding
in hard en zachthout

Modular ONE
geschikt voor
vochtige ruimtes

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

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

Omdat veel Sint-activiteiten zijn
afgeschaft, organiseert de Gezinsbond van
Zoersel op 5 december een online Sint- en
Pietenspel waar ook niet-leden aan kunnen
deelnemen. Dat spel vindt in verschillende
Vlaamse gemeenten plaats, in onze regio wel
enkel in Zoersel. Gezinnen nemen het tegen
elkaar op in een actief opdrachtenspel. Elk
gezin speelt in en rond het eigen huis en in
de eigen bubbel. Gezinnen moeten dingen
zoeken of uitbeelden, gekke groepsfoto’s
doorsturen en raadsels oplossen. De foto’s
of oplossingen moeten ze via Facebook
Messenger doorsturen naar Sint en Piet.
Het team dat op het einde van het spel
de meeste punten verzamelt, wint. Ieder
gezin moet op voorhand ook een goed
doel naar keuze doorgeven. De opbrengst
gaat het goede doel van het winnende
gezin. Meer info en inschrijven via www.
gezinsbondzoersel.be

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Te koop: 4 autowinterbanden op
velgen in goede staat, weinig
gebruikt
wegens
aankoop
nieuwe
auto,
Bridgestone
205/60R16
96H,
tubeless
Radial m+s, prijs overeen te
komen tel 03.636.25.43 N16
Te koop: meisjesfiets 9 jaar, prijs
45 euro tel 0477.370.827 N17
Hulp nodig voor statistiek
(SPSS),
masterproef
of
paper? Contacteer dr Frederik
Feys tel 0488.020.010
N18

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Brecht – Ruim 1.200 Ontbijtbrandjes
voor de brandweer
Maar liefst 1.265 kolonels, sergeanten en pompiers werden dit weekend
verorberd in heel Brecht. De eerste ‘ontbijtbrand’-actie van de Brechtse
brandweer was een overdonderend succes.
“Een heel fijn gevoel dat we zo breed gedragen worden door de mensen. Ook
de Brechtse ondernemers hebben talrijk gesponsord”, reageert adjudant
Jan Van Hooydonck erg dankbaar. De ontbijten werden in heel de gemeente
rondgebracht, maar twee derde werd in de kazerne in de Ambachtslaan in
Brecht-centrum en de post in Sint-Job afgehaald via een heuse drive-in.
“Van bij het inpakken tot het afleveren is alles coronaproof verlopen. Alle
ingrediënten zijn individueel verpakt ingeladen en aan de wagens afgeleverd.
Ook wijzelf zijn het gewend om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
Daarnaast was het mooi teamwerk. We zien elkaar weinig. De opendeurdag

eind augustus en de jaarlijkse
kalenderverkoop kon wegens corona
niet doorgaan, maar dit is een
schitterend alternatief. Een blijver
zelfs, want we gaan geen kalenders
meer verkopen. Dat gebeurt
individueel en niemand leurt graag”,
verduidelijkt de adjudant. Tijdens de
ontbijtactie stond steeds een brandweerwagen met 7-koppig team paraat. “Bij
eventuele oproepen springen collega’s uit omliggende gemeenten in, dus de
dienst is sowieso verzekerd.”

Lichtjes moeten Schotenaren door
lockdown loodsen
Vroeger was het voor de Schotense gemeentearbeiders ten strengste
verboden om de kerstverlichting op te hangen voor de doortocht van
Sinterklaas. Daar wordt dit jaar om voor de hand liggende reden een
uitzondering opgemaakt.
“We willen in deze donkere dagen voor licht zorgen in onze gemeente als teken van
hoop en om iedereen die door deze crisis getroffen wordt een hart onder de riem
te steken”, motiveert burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) dat de lichtjes half
november al branden op de Markt.
De feestverlichting in de Paalstraat hangt ook al en zal eveneens spoedig lichtgeven.
Ook cultuurcentrum De Kaekelaar zal
haar gevel uitzonderlijk verlichten. Een
aantal winkels in de Paalstraat versieren
hun etalages bijkomend met een mooie
lichtgevende ster.
De gemeente roept Schotenaren op
dit voorbeeld te volgen. Met een foto
van je eigen lichtspektakel kunnen
ze bovendien een lichtgevende ster
winnen. Hondenbaasjes maken kans op
een lichtje dat ze aan de leiband kunnen
bevestigen zodat ze voortaan veilig in
het donker op stap kunnen.
Ook Wereldlichtjesdag, zondag 13

Glazenwasser
DE CORT
Te koop: servies van Limoges
tel
0486.13.36.53
N18
Te
50
tel

koop:
Golfballen,
prijs
euro voor 100 ballen
03.658.10.88
Z106

Te koop: zicht op zee 1ste verd
gem. studio, Oostende op den
Dijk, 160.000 euro, 2de hands.
be tel 0485.52.15.61
N11
Ik zoek werk : voor in
de
tuin,
onderhoud
tel
0465.71.30.86 (particulier) N10

• Reinigen van ramen,omlijstingen,
poorten, veranda’s en koepels.
• Afwassen van plafonds en dakgoten.
• Ontmossen van daken en opritten.

GRATIS PRIJSOFFERTE
GSM 0485 337 801
bjornde_22@hotmail.com

december, zal in Schoten opnieuw
niet onopgemerkt voorbijgaan. Omdat
een herdenkingsmoment dit jaar niet
mogelijk is, vraagt het lokaal bestuur
aan iedereen om die avond rond 19 u een
lichtje buiten te plaatsen als teken van
medeleven.
Deze lichtjes in de duisternis zijn een
mooie steun voor iedereen die het
moeilijk heeft. Maar ze bieden natuurlijk
geen oplossing wanneer je een probleem
hebt. Weet dat er voldoende initiatieven
zijn waar je terecht kan met je
hulpvragen. Lees er meer over op www.
schoten.be/tips-corona.

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

Markant-Schoten,
ook in Corona-tijd
Markant, een vereniging voor vrouwen van alle leeftijden, organiseert in
‘normale’ tijden regelmatig actieve, leerrijke en inspirerende activiteiten,
zowel tijdens de daguren als ’s avonds. Wegens de Coronalockdown biedt
Markant Schoten haar leden alternatieve activiteiten aan, die in de
persoonlijke bubbel kunnen worden gedaan en beleefd.
Begin november kregen de leden een leuke foto-quiz aangeboden. Recente
foto’s van de bestuursleden van Markant Schoten moesten gelinkt worden
aan hun kinderfoto’s. Er werden talrijke inzendingen ontvangen.
Twee dames kwamen als winnaar uit de bus. Zij zullen dan ook thuis een kleine
attentie ontvangen. Deze dames zijn Marie-Rose C. en Lieve W. .

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77

Te huur: twee garages te
Schoten, in de Vic Meesstr.
een in Dr Feijne en een in
Coppens tel 0495.26.99.30 Z102
Te huur: app. Dasstraat 8,
Wommelgem, grote liv., 2 slpk,
keuk, badk, groot terras 850
euro/mnd, info foto op immovlan
RWC11528 tel 0471.20.22.55 Z103

Als tweede activiteit werd gekozen voor een buitenactiviteit. Markant biedt
haar leden een rustige, familiale en gevarieerde wandelzoektocht aan die
mag gewandeld worden in eigen bubbel. Tot en met 20 december kunnen
de antwoorden ingestuurd worden. Uiteraard kan men deze wandeling ook
aanbieden aan andere dames die geïnteresseerd zijn in de werking van
Markant Schoten. U kan zich dan wenden tot markantschoten@hotmail.com.
Als afsluiter van het ‘corona-drieluik 2020’ gaat Markant Schoten een
eigen klein ‘sociaal projectje’ organiseren. Ze werken daarvoor samen met
Appel&Ei in Schoten. Door corona hebben de ‘klanten’ van Appel & Ei het hard
te verduren en vindt de vereniging Markant het best wel nodig haar steentje
bij te dragen. De actie wordt samen voorbereid met Appel & Ei om hun
klanten eens extra te verwennen rond de komende feestdagen. Alle verdere
informatie volgt hieromtrent nog.

Welke
hobby
mekanieker,
omgeving Schoten kan mijn
benzine bladblazer herstellen
?
tel 0475.626.434
N10
Te huur: app. grens Merksem
– Schoten, dichtbij bus, tram
en koopcentrum Winkelstap,
1 slpk, tel 0497.87.59.12 N11
Te koop: winterbanden op
stalen velgen, 5 gaten, 19565R15, vraagprijs 100 euro
tel
0495.35.89.12
N12
Gepens. directie - of privé
chauffeur
zoekt
werk,
gsm
0497.660.823
N13
Te koop: teaken tafel 2m
lang 94cm breed 165 euro,
prijs
nog
bespreekbaar
tel
0495.123.258
N14
Gezocht: Jongeman
zoekt
te koop: klein rij- of HOB
met kleine tuin of koerke,
rechtstreeks van eigenaar, regio
Malle tel 0494.63.26.26
N15

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

Tel. 03 383 45 56
GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Wijnegem solidair met beroofd
jong gezin: 10.500 euro in enkele
dagen bijeen
131 Wijnegemnaren en sympathisanten stortten al een bijdrage op de
crowdfunding-rekening voor het jonge koppel dat alle toestellen uit
hun bijna afgewerkte nieuwbouwwoning geroofd zag. “10.500 euro:
dat is ongelofelijk hartverwarmend”, aldus Vicky.
Poetshulp Vicky Nackaerts en fabrieksarbeider Stefan Van Berendonck
verkeerden in shock toen ze twee weken geleden aan hun steen voor steen
zelf gebouwd huisje toekwamen langs het Albertkanaal. Werfdieven hadden
toegeslagen en waren er met alle waardevolle apparaten en spullen vandoor
gegaan.
De geplande bewoning moest worden uitgesteld, maar het verhaal van het
gedupeerde stel beroerde zoveel mensen dat dorpsgenoot Christof De Mol het
voortouw nam om een solidariteitsactie te organiseren. “We hebben reeds
10.500 euro bijeen waaronder één heel grote storting van 5000 euro” aldus de
initiatiefnemer. “Daarnaast hebben enkele leveranciers van apparaten Vicky

en Stefan mooie voorstellen gedaan om de gesloopte keuken en badkamer
aan heel gunstige voorwaarden opnieuw in te richten.”
Wijnegem toonde zich op haar warmst en daar staat Vicky toch wel van te
kijken. “We zijn iedereen dankbaar en hebben opnieuw de moed gevonden
om ons huisje verder af te werken zodat wij en onze twee kinderen Kytana en
Kylani er hopelijk volgend voorjaar toch kunnen intrekken. Van, de daders is er
intussen nog geen spoor of de politie heeft ons alleszins nog niks laten weten.”

500 stammen geofferd voor vitaler
park in Wijnegem
De gemeente Wijnegem heeft haar park opnieuw vrijgegeven aan haar
inwoners en andere wandelaars. De noodzakelijke uitdunning, waarbij
houthakkers het alleen gemunt hadden op Amerikaanse eiken en exotische
vogelkersen, is achter de rug.
Zo’n 500 bomen gingen uiteindelijk voor de bijl zodat inlands groen zoals linde,
zomereik, lijsterbes en berk straks meer kansen krijgt om door te groeien tot
volwaardige bomen. Specialisten van Regionaal Landschap De Voorkempen zijn
ervan overtuigd dat dit voor de gezondheid van het 32 hectare grote park op
termijn beter is.
De stammen van de gekapte bomen liggen netjes opgestapeld op de parking
naast het park aan de kant van
het gemeentelijke sportcentrum.
“Die werden door de aangestelde
firma erg vlot en met grote zorg
aangevoerd. Die parking waar
het hout ligt blijft nog afgesloten
tot december. Het park, dat we
om veiligheidsredenen hadden
afgesloten, kan heel binnenkort al
opnieuw open voor iedereen”, aldus
schepen van Openbaar Domein en
Milieu Tom Tachelet (Dorpspartij
Durf!).
De wandelwegen, die er nu gehavend
en slijkerig bijliggen, worden de

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

komende weken opnieuw geëffend en
aangeduid. Het ziet er nu misschien
nog ruw uit maar de natuur gaat
zich wel beter kunnen ontplooien en
krijgt letterlijk ruimte om te groeien.
We geven dit bosgedeelte nu een
jaartje tijd om terug op zijn plooi te
komen en dan wordt er gekeken
wat en waar we bijkomend gaan
aanplanten. Er is bewust gekozen om
een aantal stervende of dode bomen
- ongevaarlijk voor de parkbezoeker
- te laten staan. Dat zijn ideale nestof slaapplaatsen voor vogels en
vleermuizen.”

Eindelijk fietspaden langs
Botermelkbaan
Na meer dan tien jaar ploeteren - eerst administratief, juridisch en het
laatste jaar ook in de bodem van Koningshof - is het zover: de eerste
honderden meter volwaardig fietspad langs de Botermelkbaan (N121)
liggen er. “De werken liggen voor op schema. Eind april moet het hele
anderhalve kilometer lange traject uitgerust zijn met fietspaden”, aldus
Schotens schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA).
“Het begint nu eindelijk vorm te krijgen en de werken schieten goed op. Ik
ben zelf gaan kijken en het resultaat ziet er goed uit”, zegt schepen Wouter
Rombouts. “De aannemer gaat aan nu eerst verder tot de Zilverstraat.
Aansluitend legt hij de opritten aan en werkt hij grachten en bermen af.

Tot kerstmis blijft er vooral in deze zone hinder. Onder meer het kruispunt
met de Wezelsebaan blijft tot 27 november afgesloten.”
Voor de zone tussen Zilverstraat en het kanaal gaan er alleen nog
voorbereidende werken gebeuren voor de kerstperiode. De aanleg van
fietspaden daar is voorzien medio februari. De herinrichting van de
kruispunten met de Alice Nahonlei, Zilverstraat en Wezelsebaan gebeurt
in maart. Voor dat laatste knooppunt werd een nieuw ontwerp gemaakt
want zoals bekend zal het straks niet langer mogelijk zijn om vanaf de
Botermelkbaan de Wezelsebaan in te rijden. De gemeente heeft die
vergunning intussen op zak. Het kruispunt met de Alice Nahonlei wordt in
dezelfde periode uitgerust met verkeerslichten.
De totale kostprijs voor dit project bedraagt 4 miljoen euro. Daarvan zal de
Vlaamse overheid 2,86 miljoen euro voor haar rekening nemen. Waterlink
en de gemeente betalen de overige 1,14 miljoen euro.

TAVERNE

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE

RESTAURANT
TAVERNE

Geslaagde stunt van
Gasthof Vijverhof: dampende
mosselen in takeaway
Je kan zowat alle gerechten afhalen tegenwoordig, maar door verse
Zeeuwse mosselen aan te bieden en die ook nog eens dampend op
tafel te krijgen van de klant, heeft Gasthof Vijverhof in Schoten toch
weer een grens verlegd.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Het mosselseizoen in het gezellige familierestaurant loopt normaal
in september ten einde, maar zaakvoerders Doenja De Schepper en
Bert Blancke besloten het zwarte goud in deze lockdownperiode half
november als extraatje aan te bieden in hun takeaway-aanbod. Maar
BRUNCH
NAGERECHT
BRUNCH
hoe krijg je zo’n zwarte mosselpot in godsnaam ‘zoals het hoort op
BRUNCH
tafel van de klant?
KINDERGERECHTJES
DAAR WE ALLE GERECHTEN

AFHAAL
BRUNCH
MENU
BRUNCH

,00

ELKE ZONDAG
ELKE ZONDAG
ELKE ZONDAG

AFHALEN

VOORGERECHT

selder-bloemkoolsoep
tomatensoep met balletjes
pompoen-wortelsoep
veggie carpaccio
carpaccio
garnaalkroketten
twijfelaar (1 garnaalkroket + 1 kaaskroket)
kaaskroketten
(*) indien je ze zelf thuis bakt - € 4

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 11,00
€ 12,00
€ 14 (*)
€ 12 (*)
€ 10 (*)

wildstoofpotje
gegratineerd witloof met ham en kaassaus
videe
stoofvlees
spare ribs
kipfilet met saus naar keuze
(peper, champignon, bearnaise, curry)
lasagne
pasta bolognaise
veggie pasta
wok kip
wok scampi
scampi vijverhof
scampi look
scampi curry
gegratineerd vispannetje
salade geitenkaas

€ 21,50
€ 14,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 16,90

Bel
20
03 658 47

ELKE ZONDAG
ELKE ZONDAG

chocomousse
kaastaart met rode vruchtencoulis

€ 6,90
€ 6,90

curryworstjes met appelmoes
fishsticks met appelmoes
kipfilet met appelmoes
spaghetti bolognaise
stoofvlees met appelmoes
videe met appelmoes
ribbetjes met appelmoes

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

VERS MAKEN,
VRAGEN WE OM UW BESTELLING
HOOFDGERECHT
MOSSELWEEKEND
TEN
MINSTE 4 UUR VOOR
13 -14 en 15 november
graag tijdig reserveren
AFHAALMOMENT
DOOR€TE
natuur
19,50
witte wijn
€ 20,50
curryroom
€
20,50
GEVEN, HETZIJ TELEFONISCH
03 658 47 €20
lookroom
20,50
met frietjes en mosselsaus
OF VIA MAIL: info@gasthofvijverhof.be
€ 15,50
€ 12,70
€ 12,50
€ 12,50
€ 15,50
€ 16,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 19,00
€ 15,00

Daar we alle gerechten vers maken, vragen we om

uw bestelling ten minste 4 uur voor afhaalmoment
VOOR AFHAALMENU ZIE www.gasthofvijverhof/menu
door te geven, hetzij telefonisch 03/ 658 47 20

EETPLEZIER VOOR HET
HELE
GEZIN
of via mail:
info@gasthofvijverhof.be
EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

“Moeilijk”, beseft Doenja. “Maar stevige aluminium bakjes met het
volume van een klassieke mosselpot boden de oplossing. We besloten
het erop te wagen en onze klanten hapten massaal toe. De berg
mosselen, die zaterdag vanuit Yerseke werd aangevoerd, is helemaal
weggewerkt. We hebben tientallen klanten moeten weigeren. We
leverden er frietjes en échte mosselsaus bij. Door de aard van de
verpakking bleven de mosselen lekker warm tot thuis. De reacties zijn
zo lovend, dat we ons mosselweekend nog zullen herhalen.”
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03 47
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WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI13
13 SCHOTEN
/ 03/ 658
20 47 20
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TA KTA
ETAKE
TA
KAWAY
AWAY
KEEAWAY
AWAY
woensdag
tottotzondag
woensdag
tot zondag
woensdag
woensdag
totzondag
zondag
17u
- 21u
17u - 21u
17u
- 21u
17u
- 21u
www.langolino.be
- T376.09.
3 13
376.09.
111111
www.langolino.be
- T +32 3
13376.09.
www.langolino.be
- +32
T- T+32
www.langolino.be
+32
376.09.

Door de lockdown dreigde ook het Sinterklaasontbijt weg te vallen,
hét winterevenement van het Vijverhof. “Ook daar hebben we iets
op gevonden,” meldt Bert Blancke. “Voor 6 december bereiden we
een heerlijk ontbijt dat de klanten na reservatie kunnen afhalen. De
kinderen mogen voor één keer meekomen en zullen tijdens de korte
passage door ons restaurant even gedag kunnen zeggen tegen
Sinterklaas en Zwarte Piet, die hun aanwezigheid al bevestigd hebben.”

Gelmelenstraat 157
2900 Schoten
Take away van donderdag t/m zondag
(16u - 20u)
Bestellen via www.brasserie-deschepper.be
of via het nummer 0468 12 38 87
LEVERING MOGELIJK VANAF 50 EURO
Rubensstraat 37 - 2900 Schoten

“Spaghetti Den Trol”

AFHA

AL

info op onze facebookpagina

03 685 01 26

10 SOCIALE KOOPAPPARTEMENTEN TE KOOP
SINT JOB IN’T GOOR
9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 duplex-appartement met 4 slaapkamers.
Gelegen te Sint Job in’t Goor (Brecht) - Franciscanessenlaan 2 – 2a.
Prijzen vanaf 190.513,92 EUR, inclusief BTW.
Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zich inschrijven. Hiervoor betaalt u
50,00 EUR inschrijvingsgeld.
De voorwaarden zijn:
- inkomensvoorwaarden
- eigendomsvoorwaarden
- geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of één van zijn gezinsleden een
woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.
Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kunnen geraadpleegd
worden op onze website.
Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.

Voor meer informatie:
kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
www.devoorkempen-he.be
03/690 09 20

‘Sporten met Ruben’ gezwind uit
de startblokken
Schotenaar Ruben Marynissen (28) is gek op sporten en wil zoveel mogelijk andere mensen
introduceren in sporttakken waar ze alleen nooit aan toe zouden komen. “Sporten met Ruben”
is nog geen hype, maar het peloton in het wiel van de vlotte sportleerkracht groeit wel aan.

TE KOOP: NIEUWE MEDISCHE PRAKTIJK
te Zoersel. Wegens omstandigheden. 3

kabinetten volledig nieuw ingericht met materiaal.
Eventueel garage met 4 aparte staanplaatsen
(prijs overeen te komen) 0476 31 20 91

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Tieners kennen Ruben Marynissen als leraar lichamelijke opvoeding op Sint-Eduardus in
Merksem, dat een bloeiende sportafdeling heeft. Maar ook na de werkuren houdt Ruben zijn
trainingspak aan. Hij is coach in het Sport Medisch Centrum Nottebohm in Brecht, waar hij
kracht- en zwemtraining geeft. Daarnaast probeert hij als meer dan verdienstelijk triatleet
nog geregeld zijn eigen grenzen te verleggen al lopend, zwemmend en fietsend.
‘Sporten met Ruben’, zoals deze sportclub 2.0 heet, laat voetbal en tennis achterwege, maar
kiest voor padel, waterski, kajak, rope skipping, wakeboard, ballet, capoeira, snowboarden
en zoals laatst spinning. “Schoten is gezegend met veel verenigingen, actief in de meest
uiteenlopende sportdisciplines. Meestal zijn de lokale clubverantwoordelijken wel bereid om
ons te ontvangen voor een introductie onder mijn leiding. Elke week proberen we wat anders
uit”, aldus Ruben, die hulp krijgt van oude Chiro-makkers Daan Willeme en Andy Willemsen.
De volgeling van sportmessias Ruben, die voorlopig nog geen eigen T-shirts, maar al wel
gelabelde zweet hoofdbanden heeft, is
gemiddeld tussen de 20 en 35 jaar oud.
“Maar ook ouderen zijn welkom. Het niveau
in sportervaring in onze groep loopt ook erg
uiteen, maar dat is niet erg. In normale tijden
gaan we na de ‘les’, die normaal doorgaat in
de sportzaal van het Sint-Michielscollege,
gezellig met z’n allen iets drinken. Of we
blijven even ‘hangen’ in de club waar we te
gast zijn, maar ook dat is geen must.”
• Zie ‘Sporten met Ruben’ op Facebook en
sportenmetruben@gmail.com.

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

T.
T. 0033--664455 00 664455
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Brecht – Nieuwbouw technische
dienst valt duurder uit
dan geraamd
De bouw van het nieuwe technisch centrum op de industriezone in de Theo
Coertjenslaan zal ruim een half miljoen euro duurder zijn dan in april was geraamd
en nu 6.178.460,66 euro inclusief btw kosten. Oplevering is gepland voor zomer 2022.
“In de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan moet dus in extra budget
voorzien worden. Hierin was 4.653.019,57 euro exclusief btw voorzien en wordt nu
5.106.165,84 euro exclusief btw”, stelt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster
(CD&V). “Het project is nu ook opgesplitst in acht percelen, waarvoor op verschillende
aannemers beroep wordt gedaan.” De meerkost is volgens de schepen ook te wijten
aan onder meer de erelonen van de architecten, het studiebureau, de EPB, verzwaring
van het elektriciteitsnetarcheologie en afvoer van de grond. “Bijzonder belangrijk
hierbij is dat wat er moet zijn in het nieuwe technisch centrum er wel degelijk in
begrepen is. Daarnaast recupereren we ook veel uit de bestaande gebouwen in de Van
Pulstraat. Zo nemen we de burelen mee, smidse, schrijnwerkerij en 500 zonnepanelen.
Die liggen er nog maar tien jaar en het contract loopt nog”, verduidelijkt De Veuster.
Groen raadslid Luc Torfs maakt zich wel zorgen over de kostprijs. “Het zal niet bij deze
kosten blijven. Ook bij het ontmoetingscentrum ’t Centrum kwamen er achteraf nog
extra kosten bij. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de afbraak van de
huidige gebouwen in de Van Pulstraat en de sanering van de bodem, denk maar aan
het benzinestation en de smeerput op de site waarop later een school wordt gebouwd”,
benadrukt deze. “Voor de afbraak van het bestaande technische centrum worden de
kosten geraamd op zo’n 120.000 euro. Wat de sanering betreft, daarop hebben we
nog geen zicht. Daarvoor is het te vroeg, maar naast een benzinestation gebeuren er
vandaag geen zware milieubelastende activiteiten”, reageert de schepen.
De offertes voor de bouw van het nieuwe
technische centrum moeten binnen zijn
tegen 13 januari 2021 en de oplevering
ervan is voorzien voor de zomer 2022.
De bouw neemt achttien maanden in
beslag. Op het terrein van 14.350 m2
komen twee balkvormige gebouwen,
goed voor 4.200 m2. Na de verhuis kan
de bouw van de nieuwe gemeenteschool
in de Van Pulstraat starten. Normaal
kan GBS De Sleutelbloem rond 2028 de
school in gebruik nemen.

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier) N6
Eerlijke verantwoordelijke vrouw
zoekt werk als poetsvrouw
0488.62.99.60, 0483.320.048 N8

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Leerlingen GBS De Schakel zoeken
ongebruikte wenskaarten
De leerlingen van GBS De Schakel pimpen vergeten wenskaarten om ze dan uit te
delen aan bewoners van woonzorgcentra en serviceflats zodat zij niet vergeten
worden. “In heel wat schuiven liggen er wenskaarten verloren. Die worden door
onze leerlingen versierd. We hebben er al honderden cadeau gekregen en we
zijn ze volop aan het sorteren en opfleuren. Hiermee willen we mensen die zich
eenzaam voelen in deze coronatijd wat opbeuren”, vertelt meester Johan
Nicolai. “Nu zoeken we nog vergeten kerst- en nieuwjaarskaarten. Die nemen
onze leerlingen dan in een tweede ronde in december creatief onder handen.”
Ongebruikte kerstkaartjes zijn zeer welkom in de Kerkstraat 1, 2960 Brecht.
En voor nieuwe kerstkaartjes kijk je uiteraard op www.bodevanschoten.be.

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
Reeds 39 jaar het •vertrouwde
adres:
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN
RAAMDECORATIE
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

RUIME TOONZAAL
300M²
TERRASOVERKAPPINGEN
• LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE
RUIME TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR
strips, curiosa, enz ... tel
03.663.65.70 (particulier) Z214

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

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

Nieuw Nieuw , beleef een zorgeloze
tijd met een gezelschapsdame of
of mail
voor een GRATIS
prijsofferte
bejaardenhulp,
uren dagen
en
Te koop: electr scootmobiel 4Bel een
wiel, mandje & lader incl, in zeer weekends overeen te komen . Ref.
goede staat, gratis thuis geleverd, en auto. Tel 0477/286439 Z201
nwpr 3.800 euro, weg v 1.600
huur:
Nieuwpoort
Bad
euro tel 0478.037.516
Z165 Te
studio, alle comfort, gr zonnig
Te koop gevraagd: schilderijen, terras, garage, 45 euro/dag,
Z220
spullen
v
zolder,
Lp, all-in tel 0498.800.348

03/651 33 40

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

Open van ma t/m vrijen
van rioleringswerken
9 tot 12u en van 13 tot 17u
SierbestratingsZaterdag van 10 tot 15u

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

Nieuwbouwproject

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT
Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.
Per m 3gestapeld
In houten verpakking.

info.dekeyser@gmail.com
Stijn Bevers
BVBA
Bredabaan 410, Brasschaat

www.stijnbevers.be

realiseert
realiseert
realiseert
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
realiseert
LUC VAN
DE
WIEL
Deuzeldlaan 21 te Schoten

Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Vanderstraeten Johan

03/651 33 40

Kom
showroom en ontdek
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag
van
10 tot 15u
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
merk Verano

LUC VAN DE WIEL
LUC VAN
VAN DE
DE WIEL
WIEL
Nieuwbouwproject
HOFKE
LUC

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
langs merk
in onze
Verano
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Professionele kleine renovaties
tel 0485.613.848 (particulier) N9
Man zoekt werk: tuinwerken,
schilderen, binnen en buiten,
schrijnwerkerij, vloeren enz.. tel
0466.41.06.91 (particulier) Z105
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

Goed
nieuws!OnzeOnze
Goed nieuws!
winkel is
winkel
is
opnieuw
open,
opnieuw open,
zij het
beperkt.
zij
het
beperkt.
We
We mogen voeding, Seepjes,
mogen voeding, Seepjes,
onderhoudsproducten, kaarsen,
onderhoudsproducten,
boeken en
papierwaren,
agenda’s agenda’s
en (kerst-)kaartjes
kaarsen,
boeken
en papierwaren,
en (kerst-)gewoon
kaartjes
gewoon
verkopen
in
de
winkel,
andere
cadeau-kunnen
verkopen in de winkel, andere cadeau-artikelen
artikelen
kunnen
uitsluitend
via
bestelling.
Hier
even
uitsluitend via bestelling. Hier even alles op een rijtje:
alles op een rijtje:

Wij zijn open op woensdag, vrijdag en zaterdag
Wij zijn open op woensdag, vrijdag
Als u liever niet naar
winkel komt, kan u alles van onze
ende
zaterdag

via de
webshop
voeding
Als u lieverkopen
niet naar
de online
winkel komt,
kan u alles van

https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/schoten/
onze voeding kopen via de online webshop
https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/schoten/
klik
op “bezoek onze webshop” en maak uw keuze.
klik op “bezoek onze webshop” en maak uw keuze.

Voor cadeauartikelen kan u uw keuze maken op
Voor cadeauartikelen kan
maken op
www.fairtradecrafts.be
of uinuw
onskeuze
eindejaarsmagazine
FAIR,
www.fairtradecrafts.be
of
in
ons
eindejaarsmagazine
daarna telefoneert u naar 03 658 30 12 of mailt u naar
FAIR, daarna telefoneert u naar 03 658 30 12 of mailt
harry.speelmeijer@telenet.be om te informeren naar de
u naar harry.speelmeijer@telenet.be om te informeren
beschikbaarheid
in onze in
winkel.
naar de beschikbaarheid
onze winkel.

EN ANDERE PLAATSEN

Wij leveren binnen Schoten, gratis vanaf € 30, voor

Wij
€ 30, voor een
een leveren
kleinere binnen
aankoopSchoten,
rekenengratis
we € 5vanaf
leveringskosten.
kleinere aankoop rekenen we € 5 leveringskosten.
Indien
Indiendedecoronamaatregelen
coronamaatregelenhet
hettoelaten:
toelaten:extra
extraopen
open op
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zat.19/12
19/12ininde
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10uutot
tot16
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opop
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Facebookpagina
Kijkook
ookopopwww.oxfam.be
www.oxfam.be
onze
Facebookpagina

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

“INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE SOCIALE HUISVESTING
BLIJFT UITERST NOODZAKELIJK”
Op 18 september 2020 publiceerde Gazet van Antwerpen een artikel waarin sp.a Schoten kritiek leverde op
het sociale huisvestingsbeleid van Schepen van Huisvesting Paul De Swaef (N-VA). Schoten heeft tot op heden
namelijk nog maar 38% van de door Vlaanderen vooropgestelde 287 woningen gerealiseerd, wat natuurlijk veel
te weinig is. Schoten voldoet daarmee niet aan het Bindend Sociaal Objectief (dit is het cijfer dat Vlaanderen
oplegt om het aantal noodzakelijke extra sociale woningen per gemeente uit te drukken).
Schepen De Swaef pareerde deze kritiek door te verwijzen naar verschillende projecten waar sociale woningen
worden gerealiseerd.Maar zelfs wanneer men rekening houdt met de projecten die de gemeente in samenwerking
met De Ideale Woning realiseert, blijft er helaas een tekort aan sociale woningen in de gemeente. Ook Schepen
De Swaef bevestigde dat het vooropgestelde BSO tegen 2025 niet zal worden gehaald en de gemeente een
tekort zal blijven hebben. De vraag van sp.a Schoten om meer inspanningen te doen, is dan ook volledig terecht.
Dit tekort aan sociale woningen zal immers minstens
blijven bestaan tot 2025.Nadien zullen er nieuwe richtlijnen
worden opgelegd door Vlaanderen, waarbij bepaald
zal worden dat de gemeente meer sociale woningen
zal moeten voorzien, aangezien ook het aantal inwoners
in onze gemeente ieder jaar stijgt. Niets garandeert
dat de gemeente nadien nog nieuwe projecten uit de
grond zal stampen die het tekort aan sociale woningen
definitief zal wegwerken. Het gemeentebestuur draagt
op die manier niet voldoende bij aan het wegwerken
van de lange wachtlijsten, voldoet niet aan de bindende
richtlijnen van Vlaanderen en laat zo hulpbehoevende
burgers in de steek.
Bovendien dient ook aandacht te worden geschonken
aan de kwaliteit van de reeds bestaande sociale
woningen. Een goede thuis is immers een kwalitatieve
en veilige thuis. In de Borgeindstraat zal het aantal
bestaande sociale woningen verminderd worden,
aangezien de huidige indeling achterhaald is en er op
deze manier ruimere en kwaliteitsvolle sociale woningen
worden gegarandeerd, wat natuurlijk een goede zaak is.

Op de foto Maxime Jeanray, sp.a vertegenwoordiger
GECORO, en Kurt Vermeiren, gemeenteraadslid voor
sp.a Schoten

Verschillende mensen klagen evenwel de kwaliteit van de sociale woningen in de gemeente aan, verwijzend
naar lekken, vochtproblemen, schimmels en andere elementen die niet in overeenstemming zijn met de
kwaliteitsnormen die door de Vlaamse Wooncode worden opgelegd.
De gemeente dient daarom een grondige evaluatie door te voeren van alle bestaande sociale woningen
in de gemeente. Daar waar nodig dient de gemeente ook de nodige investeringen te doen om aan de
kwaliteitsproblemen te verhelpen. De gemeente hoeft daarvoor niet te wachten tot Vlaanderen haar op de
vingers tikt, maar kan hierin een proactieve houding aannemen door naar haar inwoners te luisteren en deze
problemen op te lossen.
Enkel op deze manier kunnen we iedere Schotenaar een goede thuis aanbieden en vooruit helpen.

Ik zoek werk : voor in
de
tuin,
onderhoud
tel
0465.71.30.86 (particulier) N10
Te koop: zicht op zee 1ste verd
gem. studio, Oostende op den
Dijk, 160.000 euro, 2de hands.
be tel 0485.52.15.61
N11
Te huur: kliefmachine, drukkracht
25 ton op benzine, kan achter
autotrekhaak 35 euro per
dag, van 8u30 tot 18u, borg
500 euro tel 03.384.19.97,
of
0476.82.71.50
N12
Ik zoek werk: voor poetsvrouw,
strijken, ramen wassen… tel
0489.79.80.60 (particulier) N14

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

Volg ons
op Facebook

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

Minister Zuhal Demir haalt
Schotense windmolens neer
Er komen geen windturbines langs het Alberkanaal bij de oude stortplaats in Schoten. Minister
van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning geweigerd. De wiekoverdraai van de
150 meter hoge turbines is volgens haar niet volgens de stedenbouwkundige regels. “Maar die
heeft de gemeente zelf opgesteld”, klinkt het vol ongeloof en ontgoocheling bij Ecopower, dat
de windmolens zou bouwen.
Met de actuele felle discussie over de sluiting van alle kerncentrales tegen 2025 en de
kwestie of ons land al dan niet klaar is hiervoor, heeft deze beslissing niks te maken. Minister
Demir moest zich in een beroepsprocedure uitspreken over de twee Schotense winturbines.
Burgercoöperatieve Ecopower had hierom gevraagd nadat ze eerder dit jaar bot had gevangen
bij de gemeente (advies) en provincie.
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Ik zoek werk: voor poetsen
en
strijken
0465.14.74.76
(particulier)
N15

DAKRUBBER
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Te koop: 2x tweezits zetels
DAKRUBBER
DAKRUBBER
Alcantara, kleur bruin,
BV splinter
SCHOTEN
BV
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nog
niet
BV
SCHOTEN
BV
BV
SCHOTEN
tel
0477.23.76.81
N16

George Ivanovitsj Gurdjieff, wil
je meer begrijpen van zijn leer?
we lezen in groep via skype
Ouspensky\’s boek \’Op zoek
naar het wonderbaarlijke\’ , we
krijgen daarbij
de nodige uitleg
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Eenzelfde gevoel leeft bij Ecopower zelf. Projectleider Sara Verbeeren staat versteld van de
houding van de gemeente. “Jarenlang hebben wij constructief aan dit project samengewerkt
en finaal laat men ons zo in de steek. Om politieke redenen gaat men zelfs de eigen regels
aanvallen. Dat
is ongezien. Inhoudelijk is dit echt eenPlaatsen
sterk dossier,van
getuige
daarvan de vele
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Maar in de ruime omgeving van de site ontstond veel weerstand tegen de plannen, onder meer
van comité Ongeschonden Wijtschot en De Vier Notelaars, een voorziening voor volwassen
mentaal gehandicapten. In die mate dat meerderheidspartijen N-VA en Open Vld, die de
windmolens eerder mee goedkeurden en lang zijn blijven verdedigen, finaal hun kar keerden.
“Het is cynisch dat de gemeente zelfs de overigens betwistbare juridische munitie levert aan
de minister om haar eigen windmolens te laten afschieten”, aldus een zwaar ontstemde Peter
Arnauw (Groen).

www.dakrubberschoten.eu
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Volledig
binnenen
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

Ronald Van Kreij
Ronald• Van
Klissenhoek
2290Kreij
Vorselaar
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

ORG!
U W D A K , O N ZEE ZZO
RG!
UW DAK, ONZ
VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN
VAN KREIJ bvba
RENOVATIEWERKEN bvba

NA
ONZE SPECIALITEITEN
Pannendaken - Overzetdaken
Platte Roofingdaken - EPDM
Isoleren - Veluxen plaatsen
Zink- en loodwerk
Bekleden van dakgoten
Plaatsen van sidings

Alle
schilderwerken
binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z232
Herstellen en restauratie van
beelden (o.a. gips) en kleine
decoratieve voorwerpen, alsook
reiniging, gsm 0475.79.65.12 Z233
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CONTACTEER ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0495 21 77 32 • WWW.DAKWERKENVANKREIJ.BE

170 spelers VOS Schilde keren
gemeente de rug toe
Hoe voer je actie tijdens een digitale gemeenteraad? De 170 leden van Volleybalclub
Schilde demonstreerden het door een poster online te zetten waarop alle spelers het
gemeentebestuur letterlijk de rug toekeren. “Zij doen hetzelfde met ons”, aldus een
ontgoochelde voorzitter Werner Michielsen.
Reden voor de opvallende actie op sociale media was de mededeling van sportschepen
Pascale Gielen (N-VA) vorige week dat de langverwachte gemeentelijke sporthal wellicht
niet naast het Atheneum kan gebouwd worden. De langdurige onderhandelingen met
het Gemeenschapsonderwijs en scholengroep INVENTO, eigenaars van het terrein van
ruim 8000 vierkante meter tussen de Hoeve- en Kasteeldreef, zitten muurvast.
De gemeente zou intussen wel een alternatieve locatie op het oog hebben voor haar
sporthal, waarvoor al heel wat studiewerk gebeurde, maar doet daar mysterieus
over. “Eerlijk? Ik geloof er niet meer in”, zucht VOS-voorzitter Werner Michielsen. Hij
duwt ons een krantenknipsel uit 1983 onder de neus. Ook toen al werd de sporthal
aangekondigd.
“Maar ze staat er nog steeds niet en daar zijn onze 170 leden, waarvan 120
jeugdspelers, de dupe van”, aldus Michielsen. “Zij overleven in de vele te kleine
oude gymzaal van het atheneum. Niet
alleen plaatsgebrek speelt ons parten,
maar ook de lamentabele toestand van
de zaal. Vroeger konden we voor onze
jeugdtrainingen nog uitwijken naar de
oude gymzaal van school Wonderwijzer,
maar dat kan niet meer sinds de
parochie ook die verkocht. En dan lees
ik deze week in GVA dat buurgemeente
Schoten al haar derde sporthal gaat
zetten. Frustrerend.”
Werner Michielsen is niet boos op
schepen Gielen. “Zij heeft die dossier ook
maar geërfd. Maar er werden ook door
dit college natuurlijk fouten gemaakt. Ik

begrijp de rol van Open Vld ook niet goed”, passeert hij de bal naar die andere blauwe
ploeg.
“Wij werken voluit en loyaal mee aan dit sporthalproject en erkennen de nood eraan”,
counterde fractieleider Kristof Droessaert (Open vld) geruchten alsof zijn partij op
de rem zou staan gelet op de rol die fractielid Philippe Verschueren in het verleden
speelde als toekomstige buur en prominent tegenstander van de sporthal.

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

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

Ben Bogaerts BVBA

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op

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

http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
GSM: 0484.83.52.73
http://www.emas.be
Van Beethovenlei 46 bus 3
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Afbreken van afsluitingen, beton, , enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier)
N4
Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) N5
Professionele
verwijdering
van opstijgend vocht, telefonisch bereikbaar vanaf 18u tel
0486.36.98.11 (particulier) N7
Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier) N6
Gezocht: Jongeman
zoekt te
koop: klein rij- of HOB met
kleine tuin of koerke, rechtstreeks van eigenaar, regio
Malle tel 0494.63.26.26
N15

Te koop: 4 autowinterbanden op velgen in goede staat,
weinig gebruikt wegens aankoop nieuwe auto, Bridgestone 205/60R16 96H, tubeless
Radial m+s, prijs overeen te
komen tel 03.636.25.43 N16
Te koop: meisjesfiets 9 jaar, prijs
45 euro tel 0477.370.827 N17
Hulp nodig voor statistiek
(SPSS), masterproef of paper? Contacteer dr Frederik
Feys tel 0488.020.010
N18

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

WIJ WERKEN CORANAPROEF EN OP AFSPRAAK
Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de
Lot (Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Vakantie
in
Spanje
nabij
Murcia vanaf 200 euro/week,
(el+wa+tv+int+zwembad+airco
inbegr)
500m
van
strand
mail
roxane.peeters@telenet.
be
of 0479.45.49.42
Z167
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
Overwinteren in Spanje nabij
Murcia, 800m van zee, alles
aanwezig vanaf 200 euro/week,
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int
inbegrepen) tel 0479.45.49.42 of
mail
roxane.peeters@telenet.be
Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij
en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast ! digitale
TV en internet.2 wc’s, 3 slpks met
dubbele bedden 180 cm en kast,
parkingplaats onder het gebouw.
5de verdieping, max 6 pers. Vrij
vanaf december t/m april 2021
580 euro + verwarming . Kersten nieuwjaarsweek 700 euro +
verwarming . Mei, juni, september
625 all in per week . Laatste week
van juli nog vrij = 750 euro all in.
rest is verhuurd. Inl. 0479/44.35.15

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

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

0495 22 38 63

Brecht – Kleuterleidster bedenkt origineel sinterklaasspel voor groot en klein

Na de pompoenwandeling is er nu het sinterklaasspel. Met dank aan de
Brechtse kleuterleidster Melanie De Meyer. Ze bedacht niet alleen een toffe
nieuwe corona-activiteit, maar wist drie Brechtse bakkers warm te maken

om lekkers te schenken aan de winnaars.
Tijdens de verlengde herfstvakantie stippelde de Brechtse kleuterleidster
al een pompoenwandeling voor de allerkleinsten uit in het centrum van
Brecht. “De reacties daarop waren erg positief. Het gaf zoveel voldoening
dat ik nog eens aan de slag ben gegaan. In dit spel wilde ik ook oudere
kinderen betrekken dus moest ik op zoek naar iets ‘moeilijkers’ en liet mijn
creativiteit nog maar eens de vrije loop”, bekent ze. Met een sinterklaasspel
in het gemeentepark als resultaat. Daar zoek je naar de letters SINT en PIET.
Heb je een letter gevonden, scan dan de QR-code bij de afbeelding naast
de letter. De code leidt tot een vraag. Het antwoord daarop vul je in in het
kruiswoordraadsel op het zoektochtblad. “Kleuters hebben veel plezier aan
het zoeken van de letters en de oudere kinderen vinden meer uitdaging in het
spel zelf. Zo is er voor elk wel iets.” En daar stopt het niet, want een ingevuld
kruiswoordraadsel levert ook wat lekkers op bij een van de drie deelnemende
Brechtse bakkers Meeussen, Van Opstal-Van Boxel en Augustijns-Leenaerts.
“Ik ben zelf naar de bakkers gestapt en ze reageerden allemaal enthousiast,
dat is dus superfijn.” Op 6 december trekt elke bakker uit alle inzendingen nog
één winnaar die zich aan een extra lekkernij mag verwachten.
Instagram: creatieve.mie

ZEG HET DIT JAAR MET EEN KERSTKAART
BEKIJK EEN GREEP UIT ONS AANBOD OP

Prettig Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Prettige
Feestdagen

WWW.BODEVANSCHOTEN.BE
Ook kalenders en kerstkaarten voor
bedrijven t.v.v. het goede doel!
Kerstkaarten met eigen foto’s
mogelijk, ook foliedruk.
Vraag vrijblijvend info.

Familie Peeters Ville

Familie Peeters
Villerslei 50
2900 Schoten

PRETTIGE
FEESTDAGEN

Vanaf 69 euro voor 50 stuks
druk + enveloppen inbegrepen

Prettige Feestdagen

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Familie Peeters
Villerslei 50 - 2900 Schoten

HAPPY NEW YEAR !
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Prettig Kerstfeest
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Familie
amilie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Familie Peeters Villerslei 50 - 2900 Schoten

Stuur uw FOTO’S en wij ontwerpen uw kerstkaarten

Vanwege Dirk, Debby,
Robbe, Thomas & Brecht

AND A
HAPPY NEW YEAR
Familie Janssens
Villerslei 50
2900 Schoten

Happy

New Year
UITGEVERIJ • DRUKKERIJ: DIGITAAL-OFFSET

Villerslei 50 • 2900 Schoten • 03 685 01 01
info@bodevanschoten.be • www.bodevanschoten.be

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

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

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

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
ALLE
TUINPLANTEN
ALLE BEUKENHAGEN
EN
ENSIERGRASSEN
TUINPLANTEN
ALLE BEUKENHAGEN
TOT 250 CM
info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be
SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01
kathy.wouters@advocaatwouters.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

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

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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Al méér dan 35 jaar
uw ramenspecialist
in pvc en aluminium
RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

GOED NIEUWS voor
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

www.bruvo.be

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.

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de projectmarkt
als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze 60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende tevreden klant. Door de constante
investering in onze firma en onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van
onze meer dan 150 medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek
naar gemotiveerde medewerkers.

PLAATSERS

Functieomschrijving

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

Profiel

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

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

Functieomschrijving

TECHNISCH BEDIENDE

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

Profiel
-

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

Bel ons op 0486 39 34 68
of mail naar
info@ba-dreno.be

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

Speciale voorwaarden
WIJ NEMEN DEEL AAN DE
REYNAERS ACTIEDAGEN

Aanbod
Wij bieden je een aantrekkelijk salarispakket en doorgroeimogelijkheden.
Je komt terecht in een bloeiend bedrijf op mensenmaat waar de werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat
Interesse om ons team te versterken? U richt uw sollicitatiebrief met C.V. aan m.vochten@bruvo.be

De Poolse schilder biedt
zijn
diensten
aan
voor
binnen-en
buitenwerk,
tel
0493.61.99.33 (particulier) Z194
Voor al uw fijne 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
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
28/02/19
16:22
0474.59.02.62
(particulier) Z206
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Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36

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

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

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

Alle

schilderwerken:

binnen

CNC
OPERATOR
CNC
CNCOPERATOR
OPERATOR

Ophalen van oude elektrische
toestellen, oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z209
Gezocht werk: poetsen, strijken,
babysitten,
veel
ervaring
tel
0465.75.44.71
Z238

Operator
voor
Operator
Operator
voorvoor
hoogtechnologische
hoogtechnologische
hoogtechnologische
computergestuurde
computergestuurde
computergestuurde
machines
gezocht.
machines
gezocht.

Vrouw zoekt werk: poetsen en
strijken tel 0465.18.18.40 Z239

machines gezocht.

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

Jouw
inzet
is is
cruciaal
Jouw
inzet
cruciaal
Jouw
inzet
is cruciaal
bijbij
het
vervaardigen
het vervaardigen
van
maskers
voor
bijmaskers
het vervaardigen
van
voor
kankerpatiënten
die
kankerpatiënten
die
van maskers
voor
behandeld
worden
door
behandeld
worden doordie
kankerpatiënten
middel
van
bestraling.
middel
van
bestraling.

behandeld worden door
middel van bestraling.

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
binnenen
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

Orfit
Orfitzoekt
zoekt
> >Productiemedewerker
bediening
hoogtechnologische
Productiemedewerker
bediening
hoogtechnologische
computergestuurde
machines
computergestuurde machines
> >Uitstekende
kennis
van
het
Nederlands
Uitstekende
kennis
van
het
Nederlands
> >Drieploegenregime
> Productiemedewerker
bediening
hoogtechnologische
Drieploegenregime

Orfit zoekt

computergestuurde
machines
JeJe
krijgt
een
uitgebreide
opleiding
om
onze
laserlasenen
ponsenen
krijgt
een
uitgebreide
opleiding
om
onze
laserlaspons> Uitstekende
kennis
van
het
Nederlands
nibbelmachines
tete
bedienen.
nibbelmachines
bedienen.
> Drieploegenregime
info
oflaserlasmeteen
solliciteren?
Meer
info
of
meteen
solliciteren?
Je krijgt een uitgebreide opleidingMeer
om
onze
en pons- en
Elke
Rakers,
Elke
Rakers,
nibbelmachines te bedienen.

GEZOCHT

Voltijds ingeschreven
HUISHOUDSTER/POETSVROUW

te Schilde. We zijn een familie van 2 volwassenen en 4 kinderen, minimum 4 dagen per week. We zijn op zoek naar iemand die ons gezin
kan ondersteunen liefst gedurende vele jaren. U heeft een groot hart
voor kinderen en voor onze dieren - 2 hondjes en een kat.

Tel. 0475 60 78 76

HR@orfit.com
ofof
0303
326
2020
2626
HR@orfit.com
326

Meer info of meteen solliciteren?
GEVRAAGD
Elke Rakers,
MARKT - VISHANDEL - Antwerpen
HR@orfit.com of 03 326 20 26

HELPSTER VERKOOPSTER
(20 tot 55 jaar)
5 dagen/week (ma, di, wo,do,vr)
WEEKEND VRIJ
Perfect Nederlandstalig - Eigen vervoer

Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

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

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

je hebt technische interesse en opleiding
je hebt kennis van elektriciteit of elektronika
je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook in team
je hebt rijbewijs B op zak
je kan een
VCA-attest
voorleggen
of bent- bereid
dit te behalen
FIBER
OPTICS
- DATA
NETWORKING
SECURITY

Wij bieden:
•
competitief salaris
TECHNIEKER
Alarminstallaties
•
doorgroeimogelijkheden
naar diverse afdelingen
Voor het verder uitwerken van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar:

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

TELECOMTECHNIEKER

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

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

smederij
Ambachtelijke smederij Philip V maakt zeer
diverse soorten smeedwerk.
Iedere opdracht is uniek, heeft een hoog
afwerkingsniveau en vraagt daarmee
onze volledige aandacht.

Ter versterking van ons team in SCHILDE
zijn wij op zoek naar:

PLAATSER VOOR GLAS & STOPPASTA
Op atelier en op verplaatsing
Interne opleiding wordt voorzien
Ervaring is een pluspunt
Voltijds
Je sollicitatie voorzien van CV,
kan je sturen naar: ingrid@philipv.be

Afbreken
van
afsluitingen,
beton, , enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier)
N4

Profiel:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------•
je hebt technische interesse en/of opleiding
GLASVEZELTECHNIEKER

•
je hebt kennis van elektriciteit of elektronika
Jobomschrijving:
• ● werken je
hebt IT-ervaring of interesse
uitvoeren voor verschillende telecom operatoren
• ● aanleggen
je hebt
grondige
kennis
van IP/WAN/LAN
van interne
en externe
glasvezelnetwerken
glasvezelnetwerken
• ● uitmetenjevan
kan
communiceren in het Nederlands en Engels
● aanleggen van datanetwerken
•
je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook in team
Profiel:
•
je hebt rijbewijs B op zak
technische interesse en opleiding
• ●● kennis
je kan een VCA-attest voorleggen of bent bereid dit te behalen
elektriciteit of elektronica

zelfstandig en in team functioneren
Wij● bieden:
● hands-on mentaliteit
• ● rijbewijscompetitief
salaris, laptop, gsm, firmawagen
B
zijn van VCA
of bereid zijn dit te behalen
• ● in het bezit
opleidingenattest
doorgroeimogelijkheden
•
afwisselende projecten in de regio Brussel, provincies
Wij bieden:
● competitief
salaris
Oost-Vlaanderen
en Antwerpen
opleiding- en doorgroeimogelijkheden
• ●● afwisselende
een jonge
werksfeer
met ruimte voor eigen initiatief
projecten

● een jonge werksfeer met ruimte voor eigen initiatief
Sollicitaties
richten aan: APK Telecom Networksolutions N.V.

mail : bart.boden-atn@ageres.be Dhr. Bart Boden
Steenovenstraat 2 A - 2390 Malle tel. 03/385.91.63

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

Goedkoop
verwijderen
van coniferen, laurier en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier)
N2

Grondwerken met minigraver,
omspitten van tuinen, gratis
offerte,
tel
0487.715.534
(particulier)
N5

Ik zoek vast werk: poetsen,
strijken, ik heb ervaring mvg
Niro tel 0467.67.40.21
N1

Professionele verwijdering van
opstijgend vocht, telefonisch
bereikbaar vanaf 18u tel
0486.36.98.11 (particulier) N7

Goedkoop
verwijderen
van
bomen, hagen en coniferen,
gratis offerte tel 0487.715.534
(particulier)
N3

Goedkoop
leegruimen
van
tuinen,
planten,
stronken, bomen, hagen tel
0487.715.534 (particulier)
N6

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER
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

AMAN
PRANA

M/V voltijds

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.

SERENE LEVENSKRACHT

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 flexibel 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
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- 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 fijne 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

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

21/10/2020 10:19

Wil jij er mee voor zorgen dat we topkwaliteit beton kunnen leveren bij onze klanten op elk moment van de dag?
Dan ben jij onze nieuwe collega

CENTRALIST m/v!
te Schoten (voltijds)

Functie:
Het dagelijks bedienen van de betoncentrales - volgt de afgesproken planning voor de leveringen/afhaling cementgebonden producten
- Diverse betoncentrales kunnen opstarten, stilleggen en onderhouden - Verantwoordelijk voor de controle op de conformiteit van het
beton en opvolging van het onderhoudsplan – werken naar strikte veiligheidsregels met het behalen, verbeteren en behouden van de
kwaliteitseisen.
Profiel:
Draagt veiligheid hoog in het vaandel - Streven naar kwaliteit - Klantvriendelijkheid - Samenwerken - Professionalisme - Analytisch en
structureel vermogen - Stressbestendig - Creatief denken - Kennis van PC - Affiniteit voor techniek - Kennis van planning is een sterke
plus – beurtrol zaterdagwerk is bespreekbaar – flexibele ingesteldheid
Aanbod:
Je komt terecht in een organisatie waar een praktische en nuchtere werksfeer hangt;
een ‘can do’ mentaliteit. De diversiteit binnen de afdeling zorgt voor een uiteenlopende waaier van taken waardoor je de
mogelijkheid krijgt én gestimuleerd wordt om al je talenten te benutten. Wij zorgen voor een loon dat in lijn ligt met je ervaring en de
verantwoordelijkheden. Je staat ingeschreven in Pc124 en werkt graag in een dynamische sfeer.
Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 327 34 38 of via email: personeel@vanpelt.be.
Tewerkstellingsplaats: Kanaaldijk 25 – 2900 Schoten.

Kort nieuws uit Schoten
TC PEERDSBOS TROTS OP TWEE PADELBANEN

Ook tennisclub Peerdsbos, nog net grondgebied Schoten, maar op de grens van
Brasschaat, kan nu uitpakken met twee padelbanen. Niet alleen de designafwerking
en gratis kennismakingsweek zijn troeven. Voorzitter Michel Willemsens is trots dat
hij voor de leiding van de lokale padelschool een beroep kan doen op de Belgische
topspeelster Shana Oyen.

FEESTEDITIE
15 DECEMBER
7 DECEMBER

•TC Peerdsbos, Elshoutbaan, info@tcpeerdsbos.be

FLORIS VAN GRIEKEN NIEUWE INWONER VAN SCHOTEN

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

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

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van
Grieken is voor het eerst vader
geworden. Zijn Nederlandse vrouw
Félice is zondag 18 oktober bevallen van
zoontje Floris. Op dezelfde dag verloor
Van Grieken zijn grootmoeder.
“18 oktober 2020 zal voor mij altijd een
speciale dag zijn. We mochten trots onze
zoon Floris Van Grieken verwelkomen”,
schrijft de Vlaams Belang-voorzitter op
Facebook. “Moeder en zoon stellen het
goed.”
Diezelfde 18e oktober heeft Van
Grieken ook afscheid moeten nemen
van zijn grootmoeder. “Terwijl we de
ene mochten verwelkomen, moesten
we van de andere afscheid nemen. Eén
ding is zeker: beiden blijven voor altijd
in ons hart.”

PRIVATE-GIRLS

Afbreken van afsluitingen, beton, , enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier)
N4

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
RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

Vlotte service zonder
extra kosten
03/345.34.10 of
0498/67.24.40
poetshulpbureau.be

Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) N5
Professionele
verwijdering
van opstijgend vocht, telefonisch bereikbaar vanaf 18u tel
0486.36.98.11 (particulier) N7

TARA

(†) Olaf en Ingrid Bodart - Wackenier
en François Van Den Eynden
Peter en Katrien Wackenier - Lambert
danken u voor uw meeleven
bij het overlijden van
ons vader, bompa en bompa pannekoek

24 december 1991 –
+9 december 2010
Het mooie van
herinneringen is,
Dat niemand ze van
je af kan nemen,
Want ze blijven voor
altijd in je gedachten
en in je hart.

Miel Wackenier
“Miel Pannekoek”
° 4-9-1936

Weduwnaar van mevrouw
Tinne Schillemans

Mama, Dave en Maikel.

Rouwadres: Fam. Wackenier
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20-24
2900 Schoten

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact
opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813
of op www.zelfmoord1813.be

Liefdevol nemen
wij afscheid van

WILFRIED MESTDAGH
28 april 1954 – 14 november 2020

Hilde
Van Haegenborgh

Het is stil geworden
Nu jij er niet meer bent
Maar we voelen je
nog heel intens
In alles word je herkend

echtgenote van
Hugo Prims

Nooit meer hier…
altijd bij ons

geboren te Utrecht op 3 juni 1952
en thuis overleden te Oelegem
op 14 november 2020.
Naar aanleiding van de huidige maatregelen, nemen
we in intieme familiekring afscheid van Hilde in het
Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492, 2970
Schilde
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de
begraafplaats van Schilde, Kerkplein.
Rouwadres:
Fam.Prims
p/a Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492,
2970 Schilde
Online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Michaël en Marlies Mestdagh-Storms
Emile en Juliette
Kristof en An Mestdagh-van Melis
Morrigan, Wildert en Eliv
Caroline en Steﬀ Mestdagh-Wils
Emilie
Isabeau en Jan Mestdagh-Rens
Lander en Elias
We namen in alle rust afscheid van hem

Op woensdag 25 november 2020
ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Zelfstandige
Verpleegkundigen

AA groep “Carpe Diem”

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE

Groep (Kiel)
hulp aan familie
en vrienden van
drankzuchtigen
TEL: 03 289 75 32

www.vbzv.be

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

of 070/222 678

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

telef. permanentie 03 633 20 11

AL-ANON

Wachtdienst
dierenartsen
Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

† 9-11-2020

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding
24u/24 7d/7

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

- Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
ook ‘s avonds en weekend

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN
Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

Medische voetverzorging bij u thuis

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

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

voeten &
tenen

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
0479 80 15 95

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

joris@dellafaille.be

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
Braamstraat 4

Handelend voor

2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06
Markt 13 – 2900 SCHOTEN
info@dellafaille.be
www.dellafaille.be

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

Politie Schoten bedankt
Schotenaren voor input
Tip Top Voeten
Pedicure - Manicure

0478/911.343

evi@tiptopvoeten.be

Komt aan huis
TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding
24u/24 7d/7

weekend feestdagen

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?
AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

25
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VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
21 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

In Schoten werden in november vijf verdachten gevat dankzij meldingen van
burgers. De Lokale Politie Schoten is enorm blij met deze trend en hoopt dat de
Schotenaar in de toekomst steeds meer een partner wordt in de aanpak van
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
Twee inbrekers en drie verdachten van drugshandel konden gevat worden
door de Lokale Politie Schoten. Voor deze feiten werd de politie op de hoogte
gebracht door een alerte burger dat er verdachte zaken gebeurden in zijn
of haar buurt. Alhoewel het korps maximaal inzet op inbraken, drugs en
andere criminaliteit die de veiligheid van de gemeente in het gedrang brengt,
kunnen de politiemedewerkers niet overal 24/7 aanwezig zijn. Daarom zijn die
meldingen van burgers zo ontzettend belangrijk. Elke inwoner is dan ook een
volwaardige partner in de strijd
tegen criminaliteit en overlast in de
gemeente.
De korpsleiding is enorm blij met
deze trend en wil deze alerte burgers
dan ook graag persoonlijk bedanken.
Zij ontvangen een welgemeende
dankjewel van de korpschef en
kunnen voortaan hun koffietje
drinken uit de enige echte mok van
de Lokale Politie Schoten. Wil jij ook
met het korps samenwerken aan
veiligheid en leefbaarheid? Horen,
zien en melden is dan de boodschap!

