WAAR VASTGOED WERKT!

Immo Patio wenst u
prettige eindejaarsfeesten!
UW

BROECHEM,

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

DEURNE,
Dascottelei 63 b11, gerenoveerd app. 105 m²
met zuid gericht terras 8 m² op de 6de verd.,
mogelijkheid tot aankoop parking. EPC 153
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Doggenhoutstraat 10, te moderniseren woning
op 225 m² met 3 mooie slk, tuin & kelder! Het
dak werd recent vernieuwd! EPC in aanvraag
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 244.000

VP € 239.000

VP € 392.500

RANST,

Kievitlaan 31 B2.1, rustig gelegen en
instapklaar dakapp. 56 m² met ruim terras van
23 m², 1 slk & garagebox! EPC 304 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Vv)

UW

UW

NIE

NIE

RANST,

Lindenlaan 2B, instapklare en energiezuinige
woning (bj. 1985) op 95 m² met 2 slk; CV op
gas; zonnepanelen aanwezig; EPC 110 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

RANST,

RANST,

RANST,

Nachtegalenlaan 2, instapklare open
bebouwing (bj. 1987) op 815 m² met 5 slk en
2 badkamers! Garage en tuinhuis. EPC 597

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

Veldstraat 27, rustig gelegen bouwgrond
504 m² met perceelsbreedte van circa 8
meter en ideale zuid-west oriëntatie! Af te
breken constructie achteraan het perceel.
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 499.000

VP € 189.000

kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 329.000
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VP € 499.000

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

VP € 485.000
Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be
Ranst, Broechemlei 24
Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!

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.

PORTRET VAN EERSTE SCHOTENSE CORONASLACHTOFFER
MARCEL PAESHUYS

2020 zal voor altijd het jaar van de grote pandemie blijven. Alleen al in ons land
stierven meer dan 17000 mensen aan de gevolgen van corona. Vaak ging het om
onbekenden, ver buiten familie- en vriendenkring. Maar soms kwam dat dodelijke
virus ook akelig dichtbij. Marcel Paeshuys was één van de allereerste Schotenaren
die op 11 april op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen ervan. Met zijn
levensgezel Eliane en zoon Rik blikken we terug op die verschrikkelijke maand in
het vroege voorjaar, die nog zo plezant begonnen was met een skireis.

UC 2333539 - EPC 178 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

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-Job-in-’t-Goor.

Gvv Wp Gvkr

‘S-GRAVENWEZEL

€ 460 000

Nieuwbouw app. in centrum ‘s-Gravenwezel. 2e verd.:
hall, toilet, woonk. op parket, open kkn, berging/
waspl., 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 autostaanpl. € 22.500.
Verkoop onder registratie en BTW-stelsel.
EPB in aanvraag
Wg Vg 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

€ 270 000

Te renoveren dorpswoning in centrum. Glv : hall, living in
2 delen, traphal met ingemaakte kast, keuken, apart toilet,
wasplaats/CV-ruimte. Verd.: hoofdslpk met ingemaakte
kasten, 2e slpk, badk. met wc/lavabo/douche. Tuinhuis,
zuidertuin, CV op gas, gedeeltelijk dubbele beglazing, zijingang.
UC 1033518 - EPC 522 kWh/m²
Vg Wg Gvv Gvkr

WILRIJK

€ 235 000

Zeer centraal gelegen te renoveren eengezinswoning.
Inkomhal, inpandige garage, slaapkamer met lavabo
en toilet, terrasje, lichte woonkamer/eetkamer met
open keuken, ingemaakte kast in hal en degelijke
badkamer met toilet, lavabo en ligbad, nachthal, 2 ruime
slaapkamers van 13m² en 18m², kelder.
1/95/95/1
100/91/0/0

UC 2195073 - EPC 528 kWh/m²
Vg Wg Gvkr

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

Marcel Paeshuys was een echte én bekende Schotenaar. Dat kwam onder meer omdat
hij als gemeenteambtenaar jarenlang de stempels heeft gezet op de ‘dopkaarten’ van
de werklozen. “Ze noemden pa ‘de rappe’, omdat hij in tegenstelling tot zijn collega altijd
stipt begon en flink vaart zette achter dat stempelen. Sommige ‘doppers’, al dan niet
verzameld in het café, miskeken zich daar wel eens op”, lacht zoon Rik.
Het is niet de enige grappige anekdote over Marcel, die bekend stond als een echte Tijl
Uilenspiegel en pleziermaker pur sang, maar die ook over heel wat talenten beschikte.
“Op het gemeentehuis was hij technisch tekenaar, maar Marcel kon ook heel mooi
portretten en gebouwen op papier zetten. De tekening van het gemeentehuis op zijn
eigen rouwbericht heeft hij destijds zelf gemaakt”, toont Eliane Van Den Berghe het
kunstwerkje. “En hij was een sportman in hart en nieren. Als voetballer speelde hij onder
meer voor Diest, Boom en Booischot, maar hij heeft ook de kleuren van SK Schoten
verdedigd. In 1962 behaalde hij mee de titel na een legendarische match tegen SintLenaarts.”
Skireis
Ondanks een kunstknie en andere lichamelijk sleet, bleef Marcel tot op hoge leeftijd
skiën. “Dat was een echte passie van hem geworden. Tot vier keer per jaar trok hij naar
Sella Ronda in de Dolomieten en Oostenrijk”, weet zijn zoon Rik, bekend van de bakkerij
op de Ridder Walter Van Havrelaan. “Die laatste skireis in maart, die we samen met nog
negen andere mensen hebben ondernomen, is hem ook fataal geworden. Niet door een
val, maar omdat hij daar in de bergen wellicht besmet is geraakt, al weten we dat niet
100% zeker.”
Enkele dagen voor de afreis naar het Oostenrijkse Flachau op 7 maart, had Rik met zijn
vader en de andere reisgezellen nog hartelijk gelachen om corona. “Er was geen vuiltje
aan de lucht toen we vertrokken,
maar op enkele dagen tijd, sloeg de
sfeer helemaal om. Nog in de week
dat we er waren, werd heel Tirol
afgesloten. We keerden vervroegd
terug naar huis. Achteraf zouden
acht van de elf meegereisde skiërs
besmet blijken.”
Urne
“Pas twee dagen na zijn thuiskomst,
begon Marcel te klagen. Hij voelde
zich niet lekker en kreeg koorts.
Een weekje uitzieken thuis, was het
devies van de huisdokter”, vertelt
Eliane met tranen in de ogen. “Maar
het werd alleen erger en in overleg
met de arts heb ik hem dan zelf nog
naar het ziekenhuis gevoerd. De
eerste dagen daar had hij nog ‘veel
praat’, maar plots keerde het en
moest hij in een kunstmatige coma
gebracht worden om beademd te worden. Daaruit is hij nooit meer ontwaakt. Goed
twee weken later, op 11 april, hebben we afscheid moeten nemen van onze geliefde
Marcel, die nog vol plannen en levenslust zat.”
Marcel was een echte levensgenieter en het was zijn laatste wens dat zijn vele
kameraden te zijner nagedachtenis samen een glas zouden drinken in café Breughel op
de Markt van Schoten, waar hij zelf ook graag over de vloer kwam. “Maar corona heeft
ook zijn uitvaart helemaal in het honderd gestuurd”, treurt Eliane.
“Wij hebben elk een klein beetje thuis staan, maar de urne met het grootste deel van
de assen van Marcel, staat nog altijd bij Uitvaartverzorging Van Staey-Leurs. We wilden
graag wachten op het moment dat we ook zijn vrienden konden uitnodigen, maar dat is
er na meerdere keren van verplicht uitstel nog altijd niet van gekomen. We twijfelen nu
of een echte afscheidsdienst in kerk of aula meer dan zeven maanden na zijn overlijden
nog wel zin heeft. Maar die pint voor zijn vrienden, die gaat er zeker nog van komen.
Beloofd”, benadrukken Rik en Eliane.

de NMBS en de Brechtse Volkstuintjes.
Somville heeft gevochten tot de laatste
snik om de Brechtse Volkstuintjes te
kunnen behouden op de strook naast
de hogesnelheidslijn. Somville is er
altijd in blijven geloven, zelfs na de
uitspraak van de rechter in januari dat
de gronden naar aanleiding van de
aanleg van de hsl in 1999 eigendom zijn
van de NMBS. Het is een emotionele
rollercoaster van jewelste geweest.
Het is allemaal onschuldig begonnen
in 2014 toen Bernard Somville van een
oude mevrouw uit Brecht een lapje
grond in de Veldstraat ter beschikking
kreeg om er groentjes te telen. Hij wilde
zijn passie voor het tuinieren delen met
anderen. Aan die mooie tijd kwam in
2017 abrupt een einde toen er brand
uitbrak in een van de tuinhuisjes. Door de
rookontwikkeling moest het treinverkeer
op de hsl een tijdlang worden stilgelegd.
Voor de hele ontruiming kreeg Somville
nog een factuur van ruim 17. 000 euro.
NMBS zet ondanks protest gemeente
door met betalend parkeren aan station
Noorderkempen
NMBS heeft barelen geplaatst aan
de toegangsweg tot de parking van
station Noorderkempen. Reizigers
moeten sinds oktober betalen om hun
auto daar te parkeren. Half juli had het
gemeentebestuur van Brecht nog een
vergadering met de NMBS. “Toen werd
ons meegedeeld dat NMBS doorzet met
het betalend parkeren. We hebben nog
geprobeerd om dit tegen te houden,
met de hulp van Vlaanderen en de
Vervoerregio. We begrijpen de beslissing
nog steeds niet en staan met onze rug
tegen de muur. Voor de parkings aan de
K. Brecht SK en sporthal De Ring wordt
parkeren met schijf ingevoerd, eerst bij
wijze van proef”, stelt mobiliteitsschepen
Eline Peeters (N-VA). Het bestuur heeft
ook de steun gekregen van de voltallige
gemeenteraad en van buurgemeenten

BRECHT

NMBS zet door met gedwongen ontruiming Brechtse Volkstuintjes van Bernard
Somville
Geflankeerd door heel wat politieagenten viel de gerechtsdeurwaarder de Brechtse
Volkstuintjes binnen. Bernard Somville had t de tijd gekregen om zelf het terrein in
de Veldstraat langs de hsl te ontruimen. Dat was niet gelukt. De bulldozer stond dus
paraat en ging aan het werk. Er komt een eind aan het jarenlange getouwtrek tussen

als Wuustwezel, Rijkevorsel, Hoogstraten en Brasschaat. Door corona blijft de grote
parkeerdruk echter uit. “De parking langs de E19 betalend maken, is een foute keuze
en past niet in het ruimere mobiliteitsplan van de vervoerregio dat net de bedoeling
heeft om het verkeer via openbaar vervoer de weg te laten verder zetten. De NMBS
verhoogt de drempel opnieuw met het betalend maken van de parking”, reageert
mobiliteitsexpert en volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh (CD&V) gefrustreerd.
Intussen is er een beheerovereenkomst met de NMBS. Die neemt het beheer en
beveiliging van de parking over van de gemeente. Hiervoor werd al een hekken rond
de parking geplaatst.
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Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond in
Koningshof, tot. opp van 3.570m² en een breedte
van 30meter aan de straatzijde. Het perceel is een
perfecte rechthoek en is dus 119m diep. Zuidoost
geörienteerd, geen bouwverplichting.

Ruim app. op 2de V met lift, inkomhal, wc apart,
grote leefruimte omgeven door glas, ing. kkn, bdk, 2
slpk, berging en groot terras achteraan. App. wordt
voll. afgewerkt naar Uw keuze, snelle oplevering na
keuze. Prijs exclusief BTW/KOSTEN

In galerij “Den Helm” van DE winkel-wandelstraat
van Schoten op 50m van de Markt vindt U deze
winkels. Deze verkoop bevat 2 dooreen lopende
winkels/kantoor/atelier. Ook beschikbaar: 3
winkels €147.000,- elk lot heeft toegang tot kelder.

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

SCHOTEN

SCHOTEN

VP 699.000 euro

VP 339.000 euro
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SCHOTEN

Paalstraat. App. op 1ste V 175m² met 3/4 slpks,
grote ing kk, living met OH en aparte berging, geen
AO, te moderniseren, 23m breed. Inpandig terras
mogelijk mits verbouwing. Garagebox mogelijk bij
te kopen

VP 238.500 euro

!!

App. 1ste V met groot terras in doodlopende straat.
3 slpks, bdk met ligbad en douche, ruime leefruimte
50m², open ing. kkn, wnk met raampartij naar
terras. Momenteel verhuurd, geen syndicus, lage
onkost, fietsenberging en carport incl.

VP 1.240.000 euro

VP 425.000 euro
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SCHOTEN

Ooievaarsdreef Moderne villa op perceel ca
4.000m², bew. ca 450m², 4 slpks, 2 badk,
energiezuinig, topmaterialen, garage en carport,
oprit met parking, groot bureel, omgeven door
groen, op grens met Brasschaat, ideaal wonen/
werken.
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SCHOTEN

Alfons Servaislei Duplex 220m² in prachtige
residentie, nabij centrum, zicht op groen, 3/4
slpks, 2/3 badk, ing kkn met aparte eetkamer,
grote leefruimte, garagestpl., kelder, 2x terras, licht
verouderd, luxe indeling, ideaal voor inwonend
personeel.

VP 525.000 euro
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VP 98.000 euro
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St Antonius LAATSTE APPARTEMENT Penthouse
NIEUWBOUW 2de V met lift tot in app, terras 40m²
aan woonkamer, 2 slpks, ing keuken/badkamer,
privé kelder, mogelijk aankopen van staanplaats
of box. Kan volledig worden opgeleverd binnen 8
weken. Prijs exclusief BTW/KOSTEN

DEN DAM TOPLIGGING ! GLVL app 118m², ruime
leefkamer, ing kkn, eetkamer/bureau, terras op
houten vloer, master bedroom met bad. Extra bdk en
1 slpk op duplexgedeelte, aparte wasruimte, kelder.

wijk Elshout OB met hoge garage, ideaal voor
zelfst., wasplaats, privé tuin met terras. 1ste V: toilet
apart, ruime en lichte leefruimte op parket, ing open
kkn. 2deV: bdk met toilet, 2 slpks (3de mogelijk)
Woning is instapklaar en voll. benut.

Thuretstraat: Dakapp. in doodl. straat, bdk met
douche, 1 slpk, leefruimte met aanpalend ing. luxe
keuken, via de hal kan U naar het ruime dakterras
van 44m². Fietsenberging en carport incl. Degelijk
en luxueus gebouwd, vloerverwarming, instapklaar !
Geen syndicus, lage onkosten, momenteel verhuurd.

ZOERSEL

ANTWERPEN

VP 329.000 euro

SCHOTEN

KIJKDAG OP AFSPRAAK 19/12

VP 299.000 euro
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SINT JOB
Op zoek naar een mooi appartement in een
kleinschalig en vrijstaand gebouw ? Lift, kelder,
zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze,
achteraan garageboxen of autostaanplaatsen.
Oplevering voorzien voorjaar ’22 , BEN-woning
Vanaf

242.000 euro excl btw/kosten

HT

OC

SCHOTEN

2

RK
. VE
APP

Wil je wonen over een park ? Zoek je een degelijke
investering ? Modern en energiezuinig blokje
, 6 app met lift, tuin of terras, zonnepanelen,
vloerverwarming, afwerking naar eigen keuze,
achteraan carports of autostaanplaatsen
Vanaf

199.000 euro excl btw/kosten

STABROEK
Landelijk en hedendaags gecombineerd ! 6
appartementen , 2 slkrs, terrassen/tuin, grote
luxe prive kelder, verwarming met warmtepomp,
vloerverwarming, ruime garageboxen achteraan,
afwerking naar eigen keuze, rolluiken achteraan,
kan op korte termijn (4 maanden) opgeleverd
worden.
Contacteer ons voor meer inlichtingen/prijzen

Alleen samen maken we er een succesvol 2021 van!
Fijne feestdagen.
Zoek je naar een betrouwbare partner voor het verkopen van je woning?
Ken je iemand die wil verhuizen en zijn/haar huidige woning wil verkopen?
BEVEEL ONS AAN en krijg van ons een bon ter waarde van 100 euro van de Middenstand van Schoten,
zo steunen we de lokale winkeliers ! #samensterk (dit geldig tot 31 januari 2021)
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zo’n halve eeuw geleden nog als de
dag van gisteren. “Die man verbrandde
kadavers van dieren. Telkens hij het vuur
aanstak, daalde een misselijkmakende
stankgolf neer over onze buurt. Ook een
containerbedrijf bezorgde ons heel wat
slapeloze nachten. Gek genoeg is het die
overlast die de 240 gezinnen in deze wijk
dichter bij elkaar heeft gebracht.”
Waterpret in zicht op voorlopig nog
droge weide vlakbij E10-plas
Zwemmen in de E10-plas kan niet en
is zelfs uitdrukkelijk verboden wegens
gevaarlijk. Maar de gemeente Schoten
ontvouwde dit jaar plannen voor een
waterrecreatiepark vlakbij, op een
onlangs aangekochte weide. De E10plas is op sommige plaatsen tot vijftig
meter diep. Het water is ook berucht
voor zijn gevaarlijke onderstromen. De
motorboten van de waterskiërs zouden
zwemmers kunnen overvaren. En er is
geen toezicht. Maar de kans is groot dat
er binnen afzienbare tijd toch waterpret
te beleven zal vallen in de buurt. Eerder
dit jaar kocht de gemeente Schoten
liefst acht hectare weidegrond tussen
de waterplas en de Jachtwachtersdreef.
Schepen voor Patrimonium Paul De
Swaef (N-VA) gelooft in de potentie van
het gebied. “Dit kan een leuke speelplek
worden voor onze jeugdbewegingen
waar jongeren, maar ook wandelaars
en fietsers zich kunnen verfrissen. Nee,
er komt wellicht geen echt openbaar
zwembad al liggen alle pistes nog open.
We denken eerder aan een bassin met
laagstaand water om te spelen en pootje
te baden zoals in Park Spoor Noord bv. De
site leent zich ook voor natuureducatie.”
Heropening café Breughel van korte
duur
Café Breughel, dat eind 2019 de deuren
moest sluiten, verrees in februari als
een feniks uit zijn as. Heidi Mertens,

SCHOTEN

Jubilerende wijkvereniging Geuzenvelden ontstaan uit milieustrijd
Het was de stank van enkele fabrieken in de omgeving, die de bewoners van de toen
nog jonge wijk Geuzenvelden vijftig jaar geleden bij elkaar bracht. De grootste hinder is
al lang verdwenen, maar de wijkvereniging bestaat nog steeds en gaat onder meer prat
op haar unieke uitleendienst.
Bij een gouden jubileum hoorde een officiële ontvangst in het gemeentehuis en dus
rolde burgemeester Maarten De Veuster de rode loper uit voor voorzitter Ingrid Pichal
en het bestuur van de oudste wijkvereniging van Schoten. In het gezelschap bevond
zich onder meer Paul Kimpen die de vereniging 22 jaar lang geleid heeft.
“Jan Krook. Ja zo heette hij.” Kimpen herinnert zich de naam van de grootste vervuiler

dochter
van
levende Breughellegende Raoul, en
haar echtgenoot
Wesley Verwerft
werden de nieuwe
uitbaters.
Ze
leverden
een
huzarenstukje
door
een
o n p e r s o o n l i j ke
kantoorruimte aan
de Markt in amper
twee maanden tijd
om te toveren tot
de bruine kroeg die Breughel altijd geweest is en dus zal blijven. “Herken je deze houten
lambrisering en wandlampje niet”, wijst Heidi naar één van de muren. “Die hebben we
meegenomen van de overkant, net als de schabben om onze glazen op te zetten, het
wandmeubel achter de toog en de fameuze Thissen biljarttafel. Ook foto’s en andere
decoratie hebben we gerecupereerd. Aan ruimte geen gebrek hier, maar de toog in zijn
geheel verplaatsen zat er jammer genoeg niet in. Wesley heeft naar het model van de
oude een hele mooie nieuwe toog gebouwd: helemaal uit steen en bovenaan afgewerkt
met hout.”
De mensen vonden snel terug de weg naar café Breughel, maar de vreugde was van
korte duur. Corona zorgde ervoor dat Heidi sinds de overname al langer de deuren
gesloten dan open moest houden.

SCHOTEN

Minister laat half miljoen euro uit de hemel neerdalen voor restauratie
Sint-Cordulakerk
De daken van de Schotense Sint-Cordulakerk kunnen in 2021 hersteld en gerestaureerd
worden. Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), bevoegd voor Onroerend
Erfgoed, kende een premie van 546.783,95 euro toe. Het totale kostenplaatje voor de
Sint-Cordulakerk loopt hiermee op tot bijna twee miljoen euro.
De schepenen Charlotte Klima (N-VA) en Paul De Swaef (N-VA), die binnen het lokaal
bestuur waken over de sinds 1991 als monument beschermde Sint-Cordulakerk, sprongen
een gat in de lucht. “De Sint-Cordulakerk is een belangrijk symbool voor Schoten en heeft
een grote historische waarde”, weet Klima, die zelf op een boogscheut woont van de
deels in de 17de- en deels in de 19de eeuw gebouwde hoofdkerk. “Ontelbare Schotenaren

ALGEMENE
DAKWERKEN

hebben hier mooie en ingrijpende momenten beleefd: van doopsel over huwelijk tot
afscheid van dierbaren. Wij zijn zeer blij dat Vlaanderen ons steunt om nu versneld
fase drie van de
restauratie aan
te pakken. Die
is
noodzakelijk
opdat we nog
vele jaren, en
liefst eeuwen, van
deze mooie kerk
zouden kunnen
genieten, zowel
voor
religieus
als
sociaal,
cultureel
en
maatschappelijk
gebruik.”

PEETERS MARC
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- 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

Op basis van kruiden, die uit alle hoeken van de wereld komen, worden door
Evlier wel 1200 verschillende eindproducten gemaakt.

SCHOTEN
Specerijenzout van Evlier uit Schoten erkend als Vlaams streekproduct

‘Specerijenzout’ staat op de zijkant van de busjes. Want aan het verzinnen
van een hippe productnaam, daar deden de Evlier-stichters niet aan. Niet
alleen de naam is 61 jaar na uitvinding van dit keukengeheim onveranderd
gebleven. “Dit busje bevat een uitgebalanceerde mengeling van zout, peper,
nootmuskaat en een aromatisch kruidenmix waarvan we de formule achter
slot en grendel bewaren”, aldus de zaakvoerders. “Onze voorvaderen hebben
ons paradepaardje destijds ontwikkeld na veel experimenteren, thuis op de
keukentafel en in de badkuip. Alle huisvrouwen waren er destijds meteen weg
van en ook nu nog vindt ons Specerijenzout zijn weg naar fijnproevers thuis en
professionals in de voedingssector. Dit is echt niet zomaar een smaakmaker.”

Zetelbedrijf

De muskaatnoten en peperbollen die Evlier gebruikt als basis voor haar
befaamd Specerijenzout komen uit Indonesië. Toch erkende het Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de kruidenmix van het
Schotense familiebedrijf dit jaar als ‘streekproduct’.
Evlier werd opgericht in 1947 door Maurice Senecaut, Florent Van Schependom
en Emiel van Lier. De bedrijfsnaam is trouwens een verwijzing naar die laatste.
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Filip Meyvis

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be

SCHILDE

Jeugdhuis haalt dankzij nieuw bestuur toch vijftigste verjaardag
In januari opende het nieuwe bestuur de deuren van jeugdhuis Pagode, aan de
rand van Schilde, zodat buurtbewoners eens een kijkje konden nemen. Het was een
verrijzenis, want de vzw achter het jeugdhuis was een tijdje ervoor in vereffening
gegaan. Maar het gemeentebestuur wou de jeugdige functie van het gebouw niet
laten verkommeren. De gemeente zorgde niet alleen voor een materiele opfrissing,
zoals nieuwe ramen en geluidsisolerende deuren, onder toezicht van de jeugdraad
kreeg een groep tieners de kans het jeugdhuis terug uit te bouwen.

Volgens Lucas Vanhaegendoren, de nieuwe voorzitter, was de reden waarom zij De
Pagode nieuw leven inblazen, heel simpel: “Voor mij is dit de enige echte jeugdplek

van Schilde, en dat wilden we niet verloren laten gaan. Gelukkig kregen we heel
veel steun van de gemeente, maar tot nu toe is het toch een hele challenge.” Lucas
verwijst natuurlijk naar corona, die er voor gezorgd heeft dat de geplande opening
in de zomer van 2020 niet door kon gaan. “Maar we hebben van dit ongeluk een
geluk gemaakt, en van de extra tijd gebruik gemaakt om alles grondig voor te
bereiden. Nu zijn we écht klaar om te openen, al weten we natuurlijk nog niet
wanneer.”
Het bestuur zit niet stil en werkt ondertussen ook aan een kortfilm, die het
hopelijk in 2021 kan vertonen aan de bezoekers van het jeugdhuis. “Het is een
mysteriefilm, heel amateuristisch en met een heel klein budget”, zegt Lucas. Met
het project willen de jongeren in de eerste plaats plezier maken. “Het is een beetje
een experiment. Als het aanslaat, willen we graag elk jaar zo’n film maken, samen
met de leden.”
Priester viert gouden jubileum
met boeken
Met een speciale viering in de
Witte Kerk van Schilde werd op 19
juli het gouden priesterjubileum
van Marc Christiaens gevierd. In
1970 werd hij tot priester gewijd
in het Dominicanenklooster van
Oostende, na wat omzwervingen
kwam hij in 1992 terecht bij het
pastoraal team van de parochie
Onze-Lieve-Vrouw-ten-HemelOpgenomen te Schilde-Bergen.
Later werd hij er fulltime pastoor.
De kerkgangers hadden als
cadeau wat geld verzameld, dat
de priester besteedde aan enkele
boeken over het Belgisch koloniaal
verleden, en als steun aan
ontwikkelingsinitiatieven.

zetelopmakerij
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PVC vloeren
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BODE VAN SCHOTEN ROUWT OM STERKHOUDER RAF HESTERS
Op woensdag 2 december is Raf Hesters overleden. Hij was de man die Bode Van
Schoten met zijn ondernemingszin en werkkracht tot bloei heeft gebracht. De
pionier van ons bedrijf werd 92 jaar oud.
Bode van Schoten werd 67 jaar
geleden opgericht door de familie
Versteeden. In 1969 nam Raf Hesters
het bedrijfje over. Onder impuls van
Raf en zijn echtgenote Paula Borgt
groeide het huis-aan-huisblad uit
tot een vertrouwde en veel gelezen
boodschapper van regionaal nieuws,
informatie en advertenties en
een loyale partner van de lokale
ondernemers in Schoten en later
ook omliggende gemeenten. Ook
de drukkerij-activiteiten namen toe
onder Rafs leiding.
Dat Raf en Paula zo goed hun
draai vonden in Schoten was best
opmerkelijk. Hun roots liggen in het
Wase Koewacht en Sint-Janssteen,
net over de Nederlandse grens.
Hoewel Raf het bedrijf al enige tijd
in handen had gegeven van zoon Ren en kleinzoon Remko, bleef hij het wel en wee
in drukkerij, redactie en vroeger ook winkel van nabij volgen. Hij en Paula ontbraken
op geen enkel personeelsfeest, waar ze tot en met de laatste editie ook nog vaak de
sfeerbrengers waren.
Raf Hesters, was naast uitgever en zaakvoerder van Bode Van Schoten, ook een
gepassioneerd jager. Hij was een graag gezien lid van jachtvereniging Pannenhoeve van

wildbeheerseenheid Waasland, kwam vaak bij Probus Hulst over de vloer en speelde
petanque bij Petanque Pourplaisir.
Bovenal was Raf een warme familieman die samen met zijn echtgenote/weduwe Paula
naast hun kinderen Ren en Marianne, ook de intussen zes kleinkinderen overlaadde met
liefde. Met Paula had hij vier jaar geleden nog hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.
In noodgedwongen intieme kring werd op 12 december afscheid genomen van Raf
Hesters tijdens een plechtigheid in Uitvaartcentrum Schelfhout in Stekene.

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

cadeau vormt voor iedereen. Je kan de deelnemende handelaars herkennen
aan hun blauwe raamsticker.”

WIJNEGEMSE EURO’S ZIJN ER WEER
De Wijnegemse euro’s zijn opnieuw verkrijgbaar. Het gaat om een initiatief
van de lokale raad voor economie om aankopen bij de Wijnegemse handelaars
te stimuleren. “De cadeaucheque kan besteed worden bij meer dan veertig
deelnemende lokale handelaars en op de wekelijkse markt”, aldus schepen
van Lokale Economie Leen Wouters (N-VA). “Dat maakt dat de cheque een fijn

De cheque is nog een traditionele, papieren bon en zal beschikbaar zijn
in coupures van 10 en 15 echte euro. De Wijnegemse euro is te krijgen in ’t
Gasthuis en de Phantasia MediaStore aan de Turnhoutsebaan 494.
“Deze cadeaucheque is een mooi voorbeeld van een vlotte samenwerking
tussen het lokaal bestuur Wijnegem,
de Raad Lokale Economie, de
handelaars en de marktkramers.
Alle betrokken partijen hebben mee

over het concept nagedacht en
hebben op de een of andere manier
tot het resultaat bijgedragen”, aldus
Leen Wouters. “We zijn heel blij met
de komst van deze cadeaubonnen
en zullen ze als gemeente ook zelf
schenken bij festiviteiten en jubilea.”
www.raadeconomiewijnegem.be
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SINT-JOB

Badminton Club Sint-Job mag 35 kaarsjes uitblazen
Voor een keer hielden de leden van Badminton Club Sint-Job geen badmintonraket
vast, maar heften ze in ’t Goorhof feestelijk het glas op het 35-jarige bestaan van de
club. De club heeft haar stek in sporthal Zandbergen, maar de toekomst is onzeker. De
roep naar een nieuwe sporthal is groot, al zal die er niet meteen kunnen komen. Elke
woensdagavond en zondagvoormiddag kan je de mannen en vrouwen van BC Sint-Job

steevast in De Zandbergen treffen, maar of dat in de toekomst ook zo zal zien, is niet
zeker. “De sporthal is sinds kort eigendom van de naburige Antwerp Hockey. We huren
de terreinen dus van hen. We weten niet hoelang we hier nog kunnen blijven spelen. We
hopen dat de gemeente, hier niet ver uit de buurt, in nieuwe sportaccommodatie kan
voorzien”, vraagt voorzitter Maarten Van Gorp (26) zich bezorgd af. Geen gemakkelijke
opgave voor de gemeente omdat er in Sint-Job weinig uitwijkmogelijkheden zijn.
Speelbabbel Sint-Job viert eerste lustrum
Vijf jaar geleden opende in Sint-Job een Speelbabbel. Voldoende reden voor een feestje
met (groot)ouders en kinderen van 0 tot 3 jaar. Elke donderdagvoormiddag zijn ze er

welkom in de oude pastorie in de Kerklei in Sint-Job. Terwijl de zes vrijwilligers met de
kindjes spelen, kunnen de ouders ervaringen uitwisselen en even op adem komen met
een kopje koffie en gebak. Gemiddeld vindt wekelijks een twaalftal ouders met kinderen
de weg naar de Speelbabbel in Sint-Job. Het eerste lustrum werd gevierd met de ouders
en kinderen en kersverse meter Mila Van Reempts (5). “De Speelbabbel is vooral een
gezellig samenzijn. De kracht zit ‘m in de mix, maar jonge moeders hebben soms ook
ondersteuning nodig. Hun leven staat op zijn kop en daar gaat het nu en dan mis. Ze
weten niet meteen waar naartoe”, weet Emelie Eeckelaert die vijf jaar geleden mee aan
de wieg stond. Intussen is er in Overbroek nog een Speelbabbel bijgekomen. Eeckelaert
heeft ook de fakkel voor de dagelijkse leiding doorgegeven aan Annick Versavel.
Welzijnsschakel De Schakel in Sint-Job krijgt 10.000 euro van Koning
Boudewijnstichting
De vrijwilligers van welzijnsschakel De Schakel blijven elke twee weken paraat om
voedsel te bedelen aan mensen met een kleine portemonnee. Dankzij financiële steun
van de gemeente en 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting kon dit gegarandeerd
blijven. Gemeente, inwoners en organisaties zijn in de bres gesprongen voor de mensen
met een kleine portemonnee in
Sint-Job. “Dankzij steun van de
gemeente aan de 2 welzijnsschakels
De Kar en De Schakel konden we
zelf fruit en groenten aankopen.
Via de eerstelijnszone Voorkempen
werd gelukkig ook onze aanvraag
voor financiële steun bij de Koning
Boudewijnstichting
ingewilligd.
De 10.000 euro die we daarvan
hebben gekregen, zijn omgezet in
vleesbons. Oxfam Wereldwinkel SintJob schenkt koffie en thee, Cera en
Welzijnszorg steunen onze werking
financieel en ook de inwoners helpen
door uitgesteld brood te kopen”,
somt voorzitter Chris Dillen van De
Schakel op. “Dankzij de inzet van
velen konden we de voedselbedeling
blijven garanderen.”
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POLITIE WIL BIJ JOU AAN DE MUUR HANGEN

kwamen. Die zouden intussen allemaal verdeeld moeten zijn. “Onze kalender, met veel
foto’s en als dominante kleur uiteraard het politieblauw, bevat informatie over onze
werking en tips over o.a. cybercrime, verkeersveiligheid en woninginbraken. Elke maand
komt een ander relevant thema aan bod. Onze verschillende afdelingen maken op een
leuke manier hun wensen over en we gebruiken de kalender ook als wervingskanaal,
want nieuwe krachten voor ons korps blijven welkom.”
Dit is niet de eerste keer dat de politie in de Schotense brievenbussen valt zonder boete.
Eerder verschenen ook al twee politiemagazines. Je kan die nog steeds raadplegen op
de website www.politieschoten.be, onderaan bij de downloads.

Hilde Van de Wiele

0460 95 22 11

Listdreef 12 Schoten
www.hondensalon.be

We wensen GEDIPLOMEERD,
onze
klantjes een ﬁjne Kerstperiode
15 JAAR ERVARING
een gezond 2021
De lokale politie Schoten zet haar charmeoffensief verder en heeft dit jaar een
kerstcadeautje voor de Schotenaren in petto. Zopas heeft het korps voor het eerst
een wandkalender verdeeld. Op de foto’s geen inspecteurs in gewaagde poses,
maar nuttige veiligheidstips.
“We hebben het voorbije jaar best veel inspanningen geleverd op het domein van
veiligheid en leefbaarheid, een bezorgdheid van elke inwoner en van het lokale bestuur”,
aldus korpschef Jack Vissers in alle ernst. “Wij bieden daarom deze jaarkalender aan
als symbolisch geschenk. We staan met ons korps immers ook 365 dagen per jaar
paraat. En veiligheid is iets waar iedereen zich elke dag bewust van moet zijn. Enkel
door samenwerking zorgen we voor de veiligheid in onze gemeente, want elk stukje
van de puzzel telt.”
Jack Vissers, die voor de opmaak kon rekenen op medewerkers Kristel Wouters en Els
Jacobs, toonde trots de eerste van 17000 exemplaren, die nog warm van bij de drukker

voor kleinere honden
(tot ongeveer 10 kg)
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Beste bewoners,
We wensen jou en zij die jou omringen,
het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en kleine dingen,
maar bovenal: gelukkig met elkaar!
Graag maken we er een
deugddoend jaar van
waarin we verder genieten van
de familiale sfeer
van onze assistentiewoningen.
We wensen jullie een
voorspoedig en gezond 2021!
Team Schoolstraat 41
Wil jij graag wonen in één van onze gezellige
assistentiewoningen?
Geef ons dan een seintje op info@astorvzw.be
of 0478 371 126

WIJNEGEM

Wijnegem trots op eerste ruime fietszone in Antwerpse regio
In Wijnegem nam de eerste fietszone in de hele Antwerpse regio in gebruik met
absolute voorrang voor tweewielers. Kortrijk was op 1 juli 2019 de eerste Vlaamse stad
met een zone van aansluitende fietsstraten. Eind vorig jaar trapte het schepencollege
van Mechelen de allergrootste fietszone van Vlaanderen in.

De nieuwe bruggen van Wijnegem
De dagen van de ‘banaanbrug’ zijn bijna geteld. De Vlaamse Waterweg vervangt ze op
aandringen van de gemeente Wijnegem door liefst twee exemplaren op verschillende
locaties. Dat raakte in september bekend.
De nieuwe autobrug, in het verlengde van de Kanaalstraat in het oude dorpscentrum,
wordt een stalen boogbrug van 118 meter. Op de nieuwe autobrug zijn slechts twee
rijstroken voorzien. Fietspaden of voetpaden zijn er bewust niet. Deze brug is uitsluitend
bedoeld voor openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens. Door de scherpe bochten op
de hellingen zal de maximaal toegelaten snelheid er beperkt zijn tot 30 km per uur. De
fiets- en voetgangersbrug is voorzien bij het begin van het sluizencomplex, ongeveer
waar nu de banaanbrug over het kanaal kronkelt.
Het ontwerp wordt op punt gesteld en de omgevingsvergunning wordt in januari
aangevraagd. Zo kunnen de werken aan de nieuwe autobrug eind 2021 van start gaan.
Pas als die rijklaar is, wordt de banaanbrug afgebroken. Daarna volgt de constructie van
de fiets- en voetgangersbrug.
Namen voor de nieuwe bruggen zijn er nog niet. Misschien moet De Vlaamse Waterweg
overwegen om bv. de brug voor zwakke weggebruikers te vernoemen naar zijn
geestelijke vader: burgemeester Ivo Wynants. Toen bleek dat de eerste ontwerpen voor
een nieuwe brug veel onteigeningen zouden vergen en zijn gemeente maandenlang
zonder vaste oeververbinding zou zitten, bedacht hij samen met zijn secretaris Mil
Sysmans deze alternatieven.

In het Antwerpse werden alleen los van elkaar liggende fietsstraten aangeduid. Maar
daar bracht uitgerekend het bescheiden Wijnegem dus verandering in. “We zijn een
kleine gemeente, maar met in totaal 1500 leerlingen die normaal dagelijks naar vijf
verschillende en op een zakdoek bij elkaar gelegen scholen trekken, vormen we een
unieke situatie. Het ging er te hectisch aan toe bij het begin en einde van de schooltijd”,
aldus schepen Tom Tachelet (Durf!).
In meer dan tien straten binnen de afgebakende fietszone, mogen fietsers sinds mei
midden op straat rijden. De auto’s mogen hen niet langer voorbijsteken en de snelheid
wordt sowieso overal begrensd tot 30 km per uur.

Yves Renard

HJ De Rooy
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Verdonck is freelance auteur-journalist
en fotograaf met een voorliefde voor
reizen, toerisme, bier en gastronomie.
“Intussen heb ik al een 20-tal boeken
op mijn palmares. Ik heb mij toegelegd
op verhalen, zowel in tekst als in beeld.
Het viel mij op dat bierboeken vrij tot
zeer technisch waren, op maat van de
(hobby)brouwer. Er zijn zoveel verhalen
te vertellen over onze biercultuur…
Om die reden schreef ik eerder de boeken
‘Bij de brouwer’ (Davidsfonds 2013), mijn
eerste brouwerijgids, later gevolgd door
‘Belgian Beer Trails’ (Lannoo 2017).”
In 2016 bracht diezelfde uitgeverij ‘Het
Belgisch Bierboek’ uit, een klepper van
700 pagina’s als ode aan de Belgische
biercultuur in de brede zin van het woord,
met o.m. aandacht voor geschiedenis,
gastronomie, brouwen, schenken,
tappen, cafécultuur, de visie van binnenen buitenlandse experten op Belgisch
bier, bierstijlen en brouwerijen.

SCHOTENAAR ERIK VERDONCK SCHRIJFT OVER BELGISCHE BIEREN
België is hét bierland bij uitstek. Nergens anders ter wereld is de verscheidenheid aan
bieren en aan bierstijlen zo groot als in dit land. Denk maar aan mierzoet fruitbier over
authentieke geuzelambiek tot volmondige trappist.
Deze diversiteit viel ook Schotenaar Erik Verdonck op. Hij selecteerde 365 bieren en
balde die samen tot het lijvige boek: ‘Bierland België. Reis rond België in 365 bieren.’
België telt momenteel ruim 350 brouwerijen, verspreid over het hele land, en daarvan
vind de lezer in dit boek een beknopt maar sfeervol overzicht. Zo is dit boek tegelijk een
reisgids en een smaakwijzer voor de bierliefhebber.
Bierverhalen
“Hoewel ik van Edegem afkomstig ben, woon ik al sinds bijna 30 jaar in de wijk Deuzeld,
samen met mijn vrouw Greet Venken”, vertelt Erik Verdonck. “Wij hebben drie kinderen,
waarvan er eentje nog thuis woont. Qua leeftijd zit ik intussen op tram 6.”

Van het bos en de bomen
Verdonck: “Bierland België is de compacte
opvolger van ‘Het Belgisch Bierboek’.
Luc De Raedemaeker, coauteur, proefde
365 Belgische bieren; niet allemaal
tegelijk gelukkig. We koppelen ze aan
traditionele en nieuwere bierstijlen om
de bierliefhebber te helpen bij de steeds
ruimere selectie. De jongste jaren is er
een explosie aan microbrouwerijen, de
zogeheten ‘craft’ beweging. Men vindt
bijgevolg steeds meer onbekende bieren
van lokale brouwerijen in de handel. De gevestigde brouwerijen reageren hierop door
exclusieve versies van bekende bieren uit te brengen, zoals op houten vaten gerijpte
bieren, zeer hoppige bieren (IPA’s), bieren die in beperkte oplages, enz. Het goede
nieuws is dat de bierliefhebber vandaag een erg ruime keuze heeft, maar hij moet
‘tussen het bos de bomen nog wel kunnen vinden’ en daarbij willen wij helpen.
Daarnaast bespreek ik kort 350 brouwerijen binnen hun regio of stad. Voor praktische
informatie verwijs ik naar onze Belgian Beer Culture app die men gratis kan downloaden.
Met deze app stelt men zijn individuele brouwerijroute samen over heel België. Het is
een initiatief van ons bedrijf ‘The Belgian Beer Company’, bekend van de website www.
beertourism.com en de internationale online community op social media.
‘Bierland België’ (Uitgeverij Lannoo, hardback, 304 pagina’s, EAN 9789401471923,
€ 29,99) is verkrijgbaar in de (online) boekhandel en een aantal supermarkten.
Wij mogen vijf door Erik Verdonck exemplaren van ‘Bierland België’ weggeven. Al
wat u hoeft te doen om één van deze boeken te winnen is een e-mail sturen met je
postadres aan: wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding ‘Bierboek België’,
uw naam en adres. Uit alle inzendingen verloten wij 5 winnaars.

nog 21 bomen toen hun wortels onbedoeld beschadigd geraakten.

SCHILDE - ‘S-GRAVENWEZEL

Eindelijk een fietspad (en ook wat nieuwe bomen)
Hoeveel jaren er al werd gepraat over een breed en veilig fietspad langs de N121 tussen
Schilde en ’s-Gravenwezel, niemand die het nog weet, maar in 2020 werd het dan
toch afgewerkt. De zogenaamde ‘moordstrookjes’ langs de Brasschaatsebaan/Gillès
de Pélichylei kregen als opvolgers brede, betonnen fietspaden, afgescheiden van de
baan door een strookje groen. De werken hebben twee jaar geduurd en meer dan 3

miljoen euro gekost, grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid. Vooral de
onteigeningen van de vele stukken voortuin hebben er voor gezorgd dat de aanleg van
de fietspaden zo lang op zich liet wachten.
Voor de werken werden 270 bomen gekapt die in de weg stonden of er slecht aan
toe waren. Vooral exemplaren in de onteigende stukken voortuin, liet schepen voor
Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) al voor de start van de werken weten, in dreef
zelf zou het om veertigtal exemplaren gaan. Maar ondanks de voorzorgsmaatregelen,
de ondertussen gekende ‘jasjes’ rond de stammen, sneuvelden er tijdens de werken ook

Een deel van de bomen langs de baan werd recent vervangen. Aan het einde van
de herfst werden er 81 nieuwe exemplaren geplant, als sluitstuk van de werken.
Zomereiken, omdat er veel exemplaren van die soort gerooid werden, maar ook omdat
die beter bestand zijn tegen de droogte. Zij komen het dreefgevoel versterken.
Maatregelen om nieuw ongeval te voorkomen
Nadat de dertienjarige Paulien, leerlingen van het Heilig Hart van Maria-instituut in
’s-Gravenwezel, half juni geschept werd door een bestelwagen, heeft de gemeente
op vraag van de ouderraad aanpassingen gedaan aan de Moerstraat. Het meisje, dat
geen levensbedreigende verwondingen opliep, raakte gewond aan het kruispunt van
de Moerstraat en het Schranspad, een paadje dat leidt naar de fietsenparking van de
school en dus druk gebruikt wordt. Die oversteekplaats was vroeger niet aangeduid,
maar tijdens de zomer heeft de gemeente er wegmarkeringen aangebracht en een
verkeersbord geplaatst. Zo weten de automobilisten dat er een oversteekplaats is,
en zijn er fietsers er zich van bewust dat het wegverkeer voorrang heeft. Ook werd
een wegversmalling gecreëerd. Niet alle ouders en buurtbewoners waren tevreden,
sommigen vroegen om meer verkeersremmende maatregelen. Schepen voor Mobiliteit
Olivier Verhulst (Open Vld) liet weten dat de nieuwe situatie een proefopstelling is, die
nog kan worden bijgestuurd na evaluatie.

De beste tv’s van de planeet
vind je bij Staf Vrelust in Schilde

B&W

Onze kerst- en nieuwjaars
promoties zijn gestart
Staf Vrelust, een team technici met competence & drive.
EINDEJAARS

ELITE REKLAAM

2019

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

Telenet Center

NOSTALGISCHE TRIP DOOR DE VOORKEMPEN MET PRESENTATRICE
ÉN AUTEUR EVI HANSSEN
“Ik zie me nog rijden: op de fiets van Halle naar de parkavonden in Schilde”
‘Ergens Onderweg’. Zo heet het boek dat Evi Hanssen dit jaar schreef na een
drie weken durende zeiltocht over de Atlantische Oceaan. Door de zeelucht en
afzondering kwamen een aantal levensinzichten - noem ze gerust levenswijsheden
- bovendrijven en die wilde de tv- en radiopresentatrice delen met andere mensen.
Wij voerden Evi mee naar Schilde en Halle-Zoersel, haar heimat. Tweede stuurman
op die korte trip in de tijd
was Evi’s broer Hans, die
vandaag nog altijd in Schilde
woont, er kinesist is en in de
gemeenteraad zit.
“Ik groeide op in een warm
gezin in een klein dorp zonder
verkeerslichten.” Zo staat
het op de eerste bladzijde
van je boek. Ik neem aan dat
je Halle-Zoersel bedoelt?
Evi Hanssen: “Jawel. Ik ben
geboren net nadat mijn ouders
vanuit Schilde naar Halle
verhuisd waren. Mijn drie
broers hebben hun jeugd nog
gedeeltelijk doorgebracht in
Schilde. Halle is vandaag toch
nog steeds een klein dorp
zonder verkeerslichten. Een
fietspad is er ook nog niet,
geloof ik. Het oogt dan wel als

een dorp, maar veel van de weiden die
ik nog gekend heb als kind, zijn intussen
wel volgebouwd. Dat geldt ook voor
Schilde trouwens en is wel jammer.”
Ben je even vertrouwd met Schilde?
“Ja hoor. Ik moet nauwelijks dertien jaar
oud geweest zijn toen ik met de fiets
vanuit Halle langs de antitankgracht
binnendoor naar de parkavonden in
Schilde reed. We moesten afslaan bij die
meubelzaak Van Ende, waar toen al een
gat in het venster zat. Toen ik met de
bus elke dag naar de middelbare school
trok in de stad, stopte ik op dinsdag vaak
enkele haltes vroeger in Schilde. M’n
grootouders woonden er en namen me
toen mee naar de markt om lekkerbekjes
te smullen, met mayonaise, uitjes en
garnalen. Ook de herinneringen aan de
maaltijden in het Heihoeveke in Zoersel,
waar onze plusvader als technicus van
Faema al eens een koffiemachine moest
herstellen, staan nog scherp voor de
geest. Schoten ken ik minder, al ben ik
natuurlijk wel eens in Den Trol geweest.”
Je woont in Antwerpen. Zie je jezelf ooit
nog terugkeren naar de Voorkempen?
“Zo’n tien jaar geleden, na mijn scheiding,
heb ik er wel even aan gedacht. Het valt
me telkens op hoe groen deze streek toch
nog is, zeker in contrast met de stad. Al
heeft die natuurlijk weer andere charmes.
Maar volgend schooljaar gaan de jongens
naar het middelbaar in Antwerpen en dan
zou het sowieso te veel heen en weer
rijden worden. Soms kriebelt het wel,
zoals onlangs toen we bij vrienden op
bezoek waren die in een mooi huis niet
ver van de vaart in Schoten wonen. Het
bracht zoete herinneringen terug uit mijn
kindertijd en meer bepaald de bezoekjes
aan een oom die zelf vlak tegen de vaart
woonde. We gingen er altijd met de kajak
varen en zwemmen. Wonen bij het water
zou ik wel zien zitten. Misschien dat het
dan toch eerder Schoten zou worden…”
Je broer Hans is erg sociaal
geëngageerd en zit voor CD&V in de
gemeenteraad van Schilde. Zou je voor
hem stemmen?
“Natuurlijk. Ik bewonder erg wat hij doet voor het sociaal weefsel in die gemeente.
Hij heeft het echt goed voor en kan ook daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen. Dat
sociaal engagement is iets wat we delen. Ik zie mezelf nog niet meteen in de politiek
gaan, maar gebruik mijn radio- en televisieprogramma’s om bv. taboeonderwerpen
bespreekbaar te maken, al had ik ook leerkracht kunnen worden. Dat ik ooit op televisie
moest verschijnen, zat er misschien wel van kleinsaf in. Mijn broers verweten me soms
dat ik als kleine zusje te nadrukkelijk de aandacht opeiste of me soms opstelde als een
kleine dictator. Maar het zijn hele lieve jongens hoor.”(lacht)
Het boek dan. Is die avontuurlijke zeiltocht met een aantal andere BV’s in het
kader van een nog uit te zenden televisieprogramma (Vier) zo bepalend geweest
in jouw leven?
“Toch wel. En het bizarre is dat ik dat niet heb zien aankomen. Het was geen groot plan
of zo om, wanneer ik opnieuw voet aan wal zou zetten, hierover te gaan schrijven. Maar
die zeilreis heeft bij mij voor een echte ‘reset’ gezorgd. Was het die afzondering? Het
feit dat ik aan boord mezelf enkele keren ben tegengekomen? Of gewoon het staren
over die onmetelijke oceaan? Feit is dat de zin en onzin van het leven plots heel helder
werden. In behapbare hoofdstukken heb ik die proberen te delen met anderen. Uit de
reacties leid ik af dat veel mensen er wat aan hebben. Wat die inzichten zoal zijn? Dat
moet je lezen, maar onthoud al dat van koers veranderen in je leven altijd kan, op gelijk
welk moment ook. Je moet het gewoon doen. Je kan meer dan je vaak denkt.”

Je bent nu 42. Welke koers zal Evi Hanssen in 2021 varen?
“Ik hoop dat we in het voorjaar de musical ‘Mama Mia’ kunnen hernemen. We waren net
zo goed gestart toen alles stilgelegd werd. Ik vertolk de rol van Tania en heb veel zin
om mee weer helemaal te smijten. Mijn familie is nog niets eens kunnen komen kijken.
En 2021 kan ook het jaar worden dat ik trouw met mijn vriend Kurt. Hij heeft me in juni
ten huwelijk gevraagd. We wachten op het einde van de lockdown én de afwerking van
het stadhuis van Antwerpen. We willen elkaar namelijk heel graag daar, op ’t Schoon
Verdiep, het jawoord geven.”
En ga je nog schrijven?
“Zeker. Sterker nog, ik ben al volop bezig aan een tweede boek. Dat wordt evenmin een
roman, maar een verhaal dat ik ophang aan één bepaald thema, maar veel kan ik er nog
niet over kwijt. Nog even geduld.”
• ‘Ergens onderweg’ door Evi Hanssen, telt 192 blz. en werd uitgegeven door
Horizon. Kostprijs 22,99 euro
Win een exemplaar van ‘Ergens onderweg’
In samenwerking met Uitgeverij Horizon mag Bode Van Schoten enkele
exemplaren wegschenken van het boek van Evi Hanssen. Mail naar

SCHOTEN

De Keersmaeker verdwijnt na 113 jaar en herrijst als Co-Pains
Sinds mei kan je in de eerder dit jaar gesloten bakkerij De Keersmaeker opnieuw
terecht voor brood en pistolets. Maar dankzij de jonge chef-patissiers van Passo en
ambachtelijk roomijsmaker Geybels is er nog veel meer lekkers te krijgen. Co-Pains,
zo hebben initiatiefnemers-kameraden Patrick Biscop en Serge Lamoral hun nieuwe
pop-up gedoopt.

De Keersmaeker. Alleen al wie die naam hoort, ruikt vers gebakken brood. Wat wil je?
De familie voorzag de Schotenaren 113 jaar lang van hun dagelijks brood op één van
de meest in het oog springende plekken van het dorp: vooraan in de Paalstraat. Aan
dat verhaal kwam begin dit jaar abrupt een einde, amper drie jaar nadat de familie de
zaak had overgegeven aan Thomas Droessaert. Die moest in februari het faillissement
aanvragen.
“De naam De Keersmaeker verdwijnt met pijn in het hart uit het straatbeeld, maar
we zetten de bakkerstraditie verder op deze historische locatie en de ziel van dit
familiebedrijf blijft”, verzekerde Patrick Biscop. De Schotense ondernemer heeft de
bakkerij lang zelf uitgebaat, samen met Kristel De Keersmaeker, en legt zich met zijn

Brood & Banket Service (BBS) de jongste jaren toe op de bevoorrading van kleinere
bakkers.
Co-Pains, zo heet de pop-up die in mei de deuren opende in de winkel van De
Keersmaeker. “Je hoort in onze naam ‘vrienden’, ‘brood’ en ‘samenwerken’. Alle partners
delen dezelfde liefde voor het pure ambacht, ieder op zijn terrein”, verklaart Serge
Lamoral.
Leefschool Elshout weer springlevend dankzij samenwerking juffen, directie en
ouders
Op één september luidde ook in de Schotense wijk Elshout de schoolbel opnieuw. En
dat was minder evident dan het lijkt. Nog maar een half jaar eerder leken de dagen van
dit kleine leefschooltje geteld wegens een gebrek aan kleuters. Maar ouders, juffen en
directie sloegen de handen in elkaar en plots is Elshout weer springlevend.
Elshout, een wijkafdeling van de vrije Bloemendaalschool, moet één van de kleinste
schooltjes van Vlaanderen zijn. Al meer dan zestig jaar worden er kindjes opgevangen
in de lokalen naast het parochiecentrum.
“Maar door onduidelijkheid over de erfpacht en noodzakelijke opsplitsing van de
terreinen aan de Fortbaan met de daaraan verbonden kosten, achtte het schoolbestuur
het niet langer te verantwoorden om deze wijkschool open te houden. Er drongen zich
bovendien renovatiewerken op”, vertelt directeur Sofie Dirix.
Twee
leefgroepjes
met in totaal zestien
kindjes. Het leek te
weinig om te overleven.
“Ere wie ere toekomt”,
wijst directeur Sofie
Dirix naar Nicky, Frank
en alle andere ouders
die voor een geslaagde
reanimatie van en
hernieuwd geloof in
Leefschool
Elshout
hebben gezorgd. “Zij
hebben echt gestreden
voor het behoud van
deze wijkafdeling. Met
succes. Ook de directie heeft nu weer rotsvast geloof in de toekomst van Elshout.”
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Dit maakt wel dat 2020 voor de
zusters trappistinnen, net als
voor zovelen, financieel een grote
streep door de rekening is. “De
twee lockdowns hebben de abdij
een serieuze knauw gegeven op
financieel vlak. Het gastenhuis,
waar mensen één of meerdere
dagen kunnen verblijven en zo
meeleven op het ritme van onze
abdijgemeenschap, staat al een
half jaar leeg. De zomer- en
kerstwinkels geven onze economie
elk jaar normaal een grote boost,
maar ook dat missen we nu.
Deze inkomsten zijn nochtans
broodnodig om deze grote abdij
te kunnen onderhouden. We leven
immers niet van giften of subsidies,
maar van onze eigen handenarbeid
die hier in Brecht sinds 1964
bestaat uit het vervaardigen
van
zeepproducten.
Volgens
de Regel van Sint-Benedictus
moeten we ook zelfbedruipend en
onafhankelijk zijn. Ik panikeer nog
niet, maar dat neemt niet weg dat
corona wel een zware dobber is”,
berekent de abdis.

aange

Trappistinnen online
Maar de 25 zusters blijven niet
bij de pakken zitten. Gelukkig
lanceerden ze in oktober 2019 al
een webshop. Hierop verkopen
ze hun befaamde ambachtelijke
26 december 10.00u tot 12.00u
zeep- en verzorgingsproducten
27 december enkel afhalingen
waaronder de unieke biershampoo
Maandag 28 december gesloten
die wereldwijd aanslaat. “De
29, 30, 31 december 09.00u tot 17.00u
shampoo met Westmalle Dubbel is
1 t/m 4 januari gesloten.
een groot succes. Bij de lancering
in oktober vorig jaar was er een
Levering aan huis mogelijk
grote piek in de verkoop. Het gaat
nog steeds goed, maar met zo’n
webshop moet je geregeld acties
doen om de online verkoop te
activeren. We zetten nu alles op alles voor de webshop om toch langs
deze weg de verloren inkomsten ietwat te compenseren. Dat doen we
nu met een volledige Trappistenbierlijn met douchegel, bodylotion en
handzeep. Speciaal voor de feestdagen zijn deze beschikbaar in mooie
feestverpakkingen.”
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Eikenlei 10 • 2900 Schoten • T. 03 646 18 41

BRECHTSE TRAPPISTINNEN: “PANDEMIE VERSTERKT
EENSGEZINDHEID”

De abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in de Brechtse Abdijlaan
mag dan al lang geen klassiek slotklooster meer zijn, veel volk is er het
afgelopen jaar toch niet over de vloer gekomen. Door corona gingen de
poorten immers noodgedwongen weer min of meer op slot, wat dan weer
intern voor een bijzondere dynamiek zorgde.
“We zijn gelukkig gespaard gebleven. Corona is niet binnen de abdijmuren
geraakt. We doen er dan ook alles aan om dit zo te houden”, benadrukt
abdis zuster Katharina. “Het gastenhuis is gesloten en alle bezoek van
familie aan de zusters is afgezegd. Ook de jaarlijkse zomerwinkel en
kerstwinkel konden niet doorgaan, want waren moeilijk coronaproof te
organiseren. Alleen de abdijwinkel bleef geopend, maar het is er veel
kalmer dan vóór de pandemie. Heel wat mensen weten niet dat deze open
is en sommigen blijven ook uit angst weg, wat begrijpelijk is.”

Alleen de bouw van de website annex webshop werd uitbesteed, maar het
beheer ervan is volledig in handen van de trappistinnen. “Dat vinden we
erg belangrijk. Een zuster heeft hiervoor speciaal onlinecursussen gevolgd,
zoals Wordpress en Facebook. Een andere zuster houdt van fotograferen
en zorgt voor mooi beeldmateriaal. Ook de teksten zijn van onze hand.”
Dit maakt dat de webshop is uitgegroeid tot een gezamenlijk project van
de zusters. “Het bewerkt eensgezindheid, want om bestellingen klaar
te zetten die via de webshop binnenkomen moeten we onze krachten
bundelen. Samen ons brood verdienen en voor hetzelfde doel bezig zijn,
zorgt voor een bijzondere dynamiek tussen de zusters.”
Extra gebed
En zo heeft de lockdown door
corona ook een mooie keerzijde.
“Een lockdown is voor ons eigenlijk
niet zo vreemd. We zijn het gewend
om thuis te blijven en niet veel naar
buiten te gaan. Maar we voelen
het wel omdat er ook geen familie
meer op bezoek komt. Dat is soms
wel lastig. Dat maakt wel dat we
echt bezig zijn met het wezenlijke.
De externe vraag van mensen
voor een gesprek is stilgevallen,
net als de vraag van mensen die
hier te gast zijn naar bijzondere
gebedsintenties. Maar wie wil kan
via mail nog steeds vragen om een
gebed. Sowieso hebben we extra
gebed toegevoegd voor iedereen
die met de pandemie te maken
heeft, zoals voor wetenschappers,
het zorgpersoneel, slachtoffers,

achterblijvers en eenzamen. We zitten immers allemaal in hetzelfde
bootje.”
Wie wil kan intenties toevertrouwen aan het gebed op intenties@
abdijnazareth.be of 03/313.92.50
Trappistenbierlijn : www.trapp.be; bestellingen kunnen ook aan de
abdij zelf worden afgehaald
Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, Abdijlaan 9, 2960 Brecht

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN
compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

SCHOTEN
DeWaterbus op Albertkanaal is geen lang leven beschoren

Nog geen jaar nadat ze met veel feestgedruis haar eerste tochtje had gemaakt,
werd DeWaterbus op het Albertkanaal alweer uit de vaart genomen. Half december
2019 velde het Havenbedrijf Antwerpen het doodvonnis over de nochtans hoopvol
gestarte verbinding Havenhuis-Wijnegem. Bij de eerste afvaart in februari, leefde
de hoop dat deze nieuwe lijn even succesvol zou worden als de Waterbussen op
de Schelde. Dat viel tegen. Het Havenbedrijf, dat 2,5 miljoen euro investeerde,
besloot de proeftijd van twee jaar niet vol te maken en de stekker er vervroegd uit
te trekken. Er waren eenvoudigweg te weinig passagiers, vooral in de spitsuren.
Want daar was deze lijn voor opgezet: om pendelaars uit de auto en uit de file

te halen. Zelfs gratis tickets op die tijdstippen bleken niet te volstaan als lokaas.
Maar dat neemt niet weg dat de ‘lege’ Waterbus zeker zijn fans had en dat die
laatste vaardag rond de jaarwisseling best met weemoed gepaard ging. Treurnis
om wat had gekund, maar jammer genoeg niet is gelukt. En zoete herinneringen
aan zomerse tochtjes met de haren in de wind en snoet in de zon.

SCHOTEN

Renovatie en herbestemming Gelmelenhof en Forum
Ten laatste tegen de zomer van 2021 start de renovatie van de Schotense
centrumgebouwen, die allemaal een culturele bestemming krijgen. De grote
werf start met de aanpak van het Gelmelenhof. Dat wordt klaargemaakt voor een
nieuwe toekomst als academie voor beeldende kunsten.
In 2014 kocht de gemeente de Forumgebouwen aan de Markt over van de parochie.
Het Gelmelenhof staat na het vertrek van de lokale politie intussen al tien jaar
leeg, al doet het nu tijdelijk dienst als noodopvang voor de kleuters van de SintCordulaschool.

Het gebouw wordt straks klaargemaakt voor hedendaags gebruik: vijfhonderd
jonge en volwassen kunstenaars zullen hier hun hobby beoefenen. De academie
zit al jaren in de oude school wat verder in de Vordensteinstraat, maar moet daar
weg omdat de gemeente er met een projectontwikkelaar een nieuwe woonwijk
plant.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de Marktgebouwen met zaal Forum. “We hebben
goede hoop om ook daar al eind 2021 de werf te kunnen opstarten”, aldus een
optimistische schepen Paul De Swaef. “De versleten film- en theaterzaal met
aanpalende lokalen wordt grondig gerenoveerd. De Forum wordt de tweede grote
theaterzaal van Schoten met 300 zitplaatsen. Zijn ook voorzien: een danszaal,
repetitielokalen voor verenigingen, ruimte voor recepties, dakterrassen, een grand
café en volkscafé; alles verspreid over vier verdiepingen.”

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

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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aanvankelijk relatief beperkt zijn. “In
augustus werden op de zuidkant van
het kanaal eerst een aantal betonnen
tunneltjes en kokers gebouwd”, zegt
ingenieur Stefan Sablon van De Vlaamse
Waterweg. “Intussen is de constructie
van de nieuwe landhoofden op beide
oevers gestart. De overige werken zijn
gepland in 2021. De openstelling van de
nieuwe Hoogmolenbrug volgt normaal in
juli 2022.”
De nieuwe brug krijgt één rijstrook in elke
rijrichting. In Schoten begint de oprit vlak
bij het kanaal aan de Metropoolstraat. De
helling wordt er aangelegd in de vorm
van een halve cirkel. Eens de waterweg
overgestoken, daal je via een lange rechte
baan af tot aan de Merksemsebaan, 250
meter voorbij het huidige kruispunt,
richting Deurne.
Op Schotens grondgebied zorgt de
nieuwe brug voor een herschikking van
de verkeersstromen. Na ingebruikneming
van de brug, zal je Schoten via de
Braamstraat bij het park alleen
nog uit kunnen rijden. Daar wordt
ook eenrichtingsverkeer ingevoerd
tussen de Papenaardekenstraat en
de Metropoolstraat. Schoten inrijden
zal alleen nog mogelijk zijn via de
Wijnegembaan, net voor het kanaal
Dessel-Schoten. Hier zijn verkeerslichten
voorzien om alle bewegingen veilig te
laten verlopen. Ook op de Wijnegembaan
zal nog slechts verkeer mogelijk
zijn in één richting tussen sluis en
Hoogmolendijk, richting dorpscentrum.

SCHOTEN

Bouw nieuwe Hoogmolenbrug in stilte van start
1 augustus startte De Vlaamse Waterweg met de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug.
Omdat die zo’n 250 meter voorbij de huidige brug wordt gebouwd, zal de hinder zeker

Schotense plantageholding Sipef viert
honderdjarig bestaan
De Belgische plantageholding Sipef
met hoofdzetel in Schoten in kasteel
Calesberg had twee keer reden tot vieren:
ze zag 100 jaar geleden het levenslicht en
trok kort daarop, in december 1919, naar
de beurs.
De ‘Société Internationale de Plantations
et de Finance’ werd op 14 juni 1919
opgericht door de Antwerpse zakenman
en specialist in koloniale activiteiten
Edouard Bunge, samen met enkele
vrienden. De groep begon met rubberplantages in Maleisië en Indonesië, maar toen de
rubberindustrie na de Eerste Wereldoorlog in de problemen kwam, voegde ze daar al
snel palmolie aan toe. Na het overlijden van Bunge in 1927 nam zijn schoonzoon Victor
Bracht de fakkel over. Nog altijd is de familie Bracht - die toen al in Kasteel Calesberg in
Schoten woonde - een van de referentieaandeelhouders van Sipef.
Eind 2020 kreeg het aandeel van Sipef een opdoffer naar aanleiding van nieuwe taksen
op de export van palmolie die de Indonesische overheid besloot op te leggen.

BELOFTE NIELS VANDEPUTTE (20):
“PROF WORDEN MOET JE EERST VERDIENEN”
Twee jaar op rij werd cyclocrosser Niels Vandeputte Sportman van
het jaar in Brecht. Zeer terecht als je de prestaties van deze belofte
in 2020 bekijkt. Een beloftevolle profcarrière lonkt, maar Vandeputte
blijft er kalm onder, “alleen toptien blijven rijden is profwaardig”.
Niels Vandeputte mag als U23’er meerijden in het profcircuit en dat blijft
niet onopgemerkt. De stagiair bij Alpecin-Fenix zette sinds de start van
de wedstrijden in augustus stabiele prestaties neer in onder meer Dwars
door het Hageland en de Ronde Van Hongarije. In eigen land eindigde
hij steevast in de toptien in de Jaarmarktcross in Niel (10), Cyclocross
Leuven (8), Telenet Surperprestige in Merksplas (8) en X2O Badkamers
Trofee in Kortrijk (10). “Gelukkig heb ik niet zoveel last gehad van de
coronalockdowns. Eind februari was het crossseizoen net afgerond en
trainen doen we sowieso in de buitenlucht en kon ik dus blijven doen. Ik
heb ook het geluk gehad dat ik sinds augustus stagiair ben bij AlpecinFenix en mooie kansen heb gekregen”, vertelt Vandeputte vanop stage in
Spanje.
De coronacrisis biedt hem nog een ander voordeel. “Ik studeer Cross Media
Management aan de Karel de Grote-hogeschool. De lessen verlopen online
en dat komt me eigenlijk goed uit. Op deze manier kan ik mijn studies beter
met mijn wielercarrière combineren”, geeft de student toe. “Een opleiding
blijft belangrijk, maar mijn ouders geven me de kans om een wielercarrière
uit te bouwen. Cyclocross komt nu op de eerste plaats, maar het is wel de
bedoeling om ook een diploma te behalen. In Cross Media Management
zitten vakken als sociale media, Photoshop, Illustrator en Indesign. Ook in
de sportwereld komt kennis van sociale media van pas. Dat hou ik achter
de hand als het in het wielrennen toch niet zo vlot zou verlopen als ik
hoop.”
Maar het ziet er erg goed uit voor Vandeputte. “Dit seizoen kon ik met
de profs rijden en ben ik bijna constant in de toptien geëindigd. Het

GEBED AAN HET HEILIG HART

Niet de grootste dealer, wel de klantvriendelijkste
• al 40 jaar persoonlijke service
• vlotte openingsuren
• moderne werkplaats met permanent geschoold personeel
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door heel de wereld in de eeuwen der
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met de Belgische ploeg in de Ardennen. “Ik had in iets scherps getrapt en
kon twee maanden niet fietsen. Om te revalideren heb ik beroep gedaan
op kinesist Wim Hooyberghs die me doorverwees naar trainer Ben Dewulf
uit Kalmthout om me te begeleiden. Die heeft toch wel een groot aandeel
gehad in waar ik nu sta.”
De tweevoudige Sportman van het jaar hoopt het nog ver te schoppen. Als
hij in het land is, kan je hem vaak treffen in Drieboomkesberg in Malle en op
het crossparcours in Lichtaart waar hij vaak traint met de ploeg. “Momenteel
trainen we in Spanje. Een koud en nat Belgisch weertje is minder geschikt
voor dagelijkse trainingen van vier uur. Maar voor de feestdagen ben ik wel
weer thuis in Brecht en na het BK vertrek ik opnieuw naar het buitenland.”
Ook voor Vandeputte zal het een kerst en nieuw worden met ouders en zus
Fleur (17). “Het zal rustig vieren zijn met het gezin, maar dat vind ik prima. Ik
woon ook nog graag thuis als ik in België ben.”
Of hij nog een derde keer de trofee van Sportman van het jaar in de
wacht zal slepen? “Ik heb een goed jaar gehad en het is altijd leuk dat die
prestaties erkend worden. Het is ook fijn dat een gemeente sporters in
de bloemetjes zet al is het moeilijk om je prestaties tegenover de andere
sporters in te schatten. Je kent ze niet allemaal en ook hun prestaties niet.
Je kan je er dus moeilijk mee meten, maar een eer is het alleszins.” Voor
Brecht is Niels Vandeputte in ieder geval geen onbekende meer en het ziet
er naar uit dat ook de rest van Vlaanderen nog veel van hem zal horen in
de toekomst.
afgelopen jaar heb ik een stap
vooruit gezet en geniet ik ook het
vertrouwen bij de ploeg. Dat is
heel leuk. Ik heb dus veel goesting
om hierin verder te gaan.” Met
een profcontract als beloning?
“Na dit cyclocrossseizoen zit dat
er misschien wel aan te komen,
maar ik vind dat ik eerst een goed
seizoen moet rijden tussen de
profs vooraleer ik zelf prof kan
worden. Dat moet je verdienen.
Alleen een toptien blijven rijden
is profwaardig”, benadrukt de
Brechtse cyclocrosser.
Trainen op De Merel
Het zadel lonkte al van kinds af
bij Niels Vandeputte. “Ik maakte
samen met mijn papa toertochten
op de mountainbike. De 15 km
werden er 45 en kon als jonge
snaak de volwassenen er afrijden.
Op mijn negende ben ik wedstrijden
gaan rijden.” Zijn eerste trappen
deed hij binnen het WAC Team in
Brecht, van miniem tot nieuweling.
“Het was al na de eerste en enige
voetbaltraining duidelijk dat er
aan mij geen voetballer verloren
was”, lacht Vandeputte. “Crossen
in de bossen en over onverharde
paden ligt me veel beter. Als
klein manneke kwam ik misschien
wat kracht tekort, maar dat
compenseerde ik met techniek.”
Dat fietstalent legde hem geen
windeieren. Maar met talent
alleen kom je er niet. “Met de club
gingen we elke woensdag trainen
op het cyclocrossparcours op
Molenbergen en feesten is er voor
mij niet bij. Je moet er wat voor
over hebben.” En ook tegenslagen
overwinnen, hoort daar bij. Zo
raakte hij in de zomer van 2017
twee maanden buiten strijd na een
onschuldig zwempartijtje op stage

WIJNEGEM

Zwembad ’t Ondiep nog twee jaar open
Tijdens het weekend kan je voortaan niet meer terecht in ’t Ondiep. Maar een vervroegde
totale sluiting van het gemeentelijk zwembad van Wijnegem is voorlopig niet aan de
orde.
Lokaal bestuur Wijnegem blijft erbij dat het zwembad pas eind 2022 volledig en voor
goed de deuren zal sluiten. De exploitatie- en te maken renovatiekosten wegen te

zwaar voor de kleine gemeente. “Eind 2022 is de uiterste sluitingsdatum. Het kan ook
vroeger wanneer het zwembad Groot Schijn in Deurne de deuren eerder zou openen
en we zekerheid hebben over het feit dat alle scholen en Wijnegemse kinderen die
zwemlessen volgen daar terechtkunnen”, aldus schepen Tom Tachelet.
Veiliger fietsen langs Houtlaan
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft dit jaar een dubbelrichtingsfietspad
aangelegd langs de Houtlaan (N12) in Wijnegem. Het volledige fietspad op de Houtlaan
van de Reigerstraat tot aan de Merksemsebaan werd opnieuw aangelegd in asfalt en
via een betonnen afscheiding afgeschermd van de rijweg. Dat is geen overbodige luxe
want op deze gewestweg mogen auto’s nog 90 km per uur rijden.

Samen met de werken op de Houtlaan, werd door de Vlaamse overheid een nieuwe rode
en zachte fietshelling aangelegd, van beneden aan de Albertkanaalbaan bij het kanaal
tot op de boogbrug over het Albertkanaal. Het kruispunt Broekstraat-Albertkanaalbaan
moest hierop aangepast worden. Dat gebeurt straks mogelijk opnieuw zodat ook de
Scheldeprijs gebruik kan blijven maken van de Broekstraat. Daarvoor is de nieuwe
wegindeling nu te gevaarlijk.

Wijnegem tekent nieuwe woonwijk Ertbrugge samen met inwoners
Wijnegem toonde dit voorjaar samen met bouwpromotoren Novus en Matexi een
eerste maquette van de nieuwe woonwijk Ertbrugge die de komende tien jaar tussen
de Houtlaan, de Merksemsebaan en de Ertbruggestraat moet verrijzen. Het was het
resultaat van de eerste co-creatieweek in onze regio.
De landbouwers verkochten hun weiden drie jaar geleden grotendeels aan
bouwpromotoren Novus en Matexi. De gemeente Wijnegem bezit 20% van de gronden.
“Het ging om woonuitbreidingsgebied dat in 2016 herbestemd werd tot woongebied”,
legt schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Janssens (N-VA) uit.
Om omwonenden maximaal inspraak te geven, werden een week lang infosessies en
workshops georganiseerd onder leiding van ontwerpteam Atelier Romain uit Gent. Zo’n
tweehonderd burgers namen deel. Tijdens de co-creatieweek bleek duidelijk dat de
inwoners vooral bezorgd zijn over het verlies van open ruimte en zich zorgen maken
over mobiliteit en sluipverkeer. Wijnegem zal door dit nieuw woonproject immers
groeien van 10.000 inwoners naar minstens 600 extra. Er zijn 290 nieuwe woningen
voorzien.

JUDOKA DIRK VAN TICHELT: “MEDAILLES WAREN GEEN DOEL OP ZICH,
PLEZIER IN JUDO WAS DAT WEL”
Eind oktober kondigde judoka Dirk Van Tichelt (36) zijn internationaal afscheid
aan. De Bronzen Beer van Brecht blikt terug op een moeilijk jaar en vooruit naar
een nieuwe uitdaging voor de toekomst.
“2020 ging sowieso het internationale einde zijn van mijn judocarrière. Eigenlijk zou
ik na de Olympische Spelen in Tokio, begin september, stoppen, maar die spelen
werden door corona uitgesteld”, bekent Van Tichelt. Een combinatie van blessures
en corona deden hem beslissen om zijn afscheid niet ook uit te stellen. “Door corona
werd het moeilijker om voluit te trainen, toch niet op hoog niveau. Hiervoor heb je
sterke trainingspartners en afwisseling nodig en die hebben we in ons land niet ter
beschikking. Ze waren nu heel moeilijk op te zoeken in het buitenland. De Japanse en de
Russische judoka’s konden beter op dat niveau doortrainen. De strijd dreigde ongelijk
te worden. Daarnaast is topsport bikkelhard, dat is roofbouw plegen op je lichaam en
dat werd steeds duidelijker met de laatste hernia. Tien jaar geleden kreeg ik de eerste,
twee jaar geleden een tweede en op korte termijn opnieuw een. Dat maakte dat ik
gewone, dagelijkse zaken niet meer kon doen. Door corona was ik ook veel intenser met
Arthur (4) en Fran (2) bezig, door de hernia kon de sterke papa niet meer met hen spelen
bijvoorbeeld op de trampoline, maar moest die in de zetel blijven liggen. Dat stemt toch
tot nadenken, is het dit allemaal wel waard?”
Wereldniveau
Hoewel deze Belgisch, Europees en Wereldkampioen vrede heeft met zijn beslissing,
vindt hij het toch jammer dat hij toch niet nog eens een laatste keer de spanning van
zo’n Olympische Spelen kon beleven. “Toeleven naar het toernooi met de intensieve
trainingen die je het gevoel geven van ‘yes, ik kan het nog’, je lichaam echt pushen
en jezelf tegenkomen en dan op de dag van de competitie laten zien wat je kunt, dat
zal ik allemaal wel missen. Aanvankelijk waren de olympische medaille en de WK-titels

geen doel op zich voor mij. Ik heb judo altijd beoefend omdat ik er plezier in had. Het
ging er mij niet om om de beste te worden. Op competities wil je natuurlijk wel winnen
en ik geraakte daarbij altijd verder. Uiteindelijk is het dan fantastisch om op zo’n hoog
niveau mee te kunnen, dat je weet dat je op wereldniveau bij de besten hoort. Tot voor
die laatste nekhernia kon ik de gemiddeld vijftien jaar jongere judoka’s nog doen afzien.
Mentaal kon ik me ook nog wel over de pijn zetten, dat was niet het probleem. Het
gezond verstand kwam opspelen. Ik wil binnen vijf jaar nog fysiek sterk genoeg zijn voor
mijn kinderen. Zeker nu wat meer pijnvrij zijn bevestigt die beslissing.”
Leerkracht of trainer?
Van Tichelt zou zo opnieuw voor
deze topsportcarrière kiezen,
al was dat aanvankelijk niet
de loopbaan waar zijn ouders
warm voor liepen. “Mijn ouders
zagen topsport niet meteen
als een job. Met judo valt er
ook niet veel te verdienen,
zelfs niet op internationaal
niveau. Ook al hadden mijn
ouders een landbouwbedrijf,
ze raadden me toch af om
mee thuis te komen helpen.
Dat is levenslang dag en nacht
werken. Ze wilden natuurlijk
wel dat hun kinderen het goed
hebben later. Het is toch de
topsportschool in Merksem
geworden. Die bestond nog
maar een jaar toen ik er
begon.” Na de topsportschool
trok de Beer van Brecht
naar Brussel waar hij aan de
Vrije Universiteit (VUB) een

licentiaatsdiploma Lichamelijk Opvoeding behaalde. “Ik had ook leerkracht LO kunnen
worden”, merkt hij op. Dat zou er nu nog van kunnen komen. Hij sluit het niet uit al
zal het meer richting coach-trainer gaan. “Ik kan verre van rentenieren en zal dus nog
moeten werken. Trainingen geven ligt in de lijn van mijn diploma LO. Of dat aan senioren
of jeugd wordt, is nog niet uitgemaakt.” Van Tichelt slaagde er in zijn indrukwekkende
carrière ook in om meer media-aandacht voor de sport te krijgen. “In de tijd van Ulla
(Werbrouck, red.) en Gella (Vandecaveye, red.) sportte ik nog niet op topniveau. Er
was een groot gat geslagen tegen de
tijd dat ik op het internationale toneel
kwam. Alles moest opnieuw opgebouwd
worden. Nu merk ik wel dat er meer over
Matthias (Casse, red.) wordt gesproken in
de media en dat er al meer sponsors te
vinden zijn. Ik probeer hem zelf meer te
vernoemen en blijf op sociale media nog
steeds mijn gedacht zeggen. Er is dus
wel een positieve evolutie bezig, nu de
resultaten nog.”

stoel moet gaan zitten vanwege de pijn en tegen de feestdagen opnieuw wat beter
tegen veel eten en drank kan”, lacht de Brechtse Beer. Door corona zit het er echter nog
niet meteen in om die ‘sociale schade’ in te halen, maar daar ligt Van Tichelt niet meteen
wakker van. “Het is jammer ja, maar na 20 jaar sober leven is dit geen grote opgave.
Een paar maanden extra maken niet zo’n groot verschil. Ik heb altijd geleefd met de
gedachte van ‘dit is tijdelijk, er komt nog een leven na de topsport’. Daar moet iedereen
van uitgaan nu”, geeft hij nog als wijze raad mee.
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Band met Brecht
Komt er vanaf nu ook meer tijd vrij voor
Hirano in Brecht? “Dat zal van de job
afhangen, op welk niveau ik actief zal zijn
en of er nog veel buitenlandse reizen op
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nu wel verandering in komen. Blijven
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Nederland waar het een hype is. Sarah
houdt de bib ook levendig via sociale
media.
‘Brecht Picknickt’ in 10 dagen tijd
uitverkocht
Met de Stratenloop en Feeest in het
Park op 26 en 27 juni zou het een leuke
start van de zomervakantie worden,
maar corona besliste daar anders
over. In de plaats daarvan bedacht
de gemeente ‘Brecht Picknickt’. Dat
alternatief sloeg zodanig aan dat in
tien dagen 750 ontbijt-, lunch-, borrelen kinderpickniks zijn verkocht. “De
bestellingen liepen meteen vlot. We
hebben er wel een stop op moeten
zetten om niet aan kwaliteit te moeten
inboeten”, legt Dees Kapetijn van de
cultuurdienst uit. Op 27 juni kunnen
dus heel wat inwoners uit Brecht,
Sint-Lenaarts en Sint-Job smullen van
het lekkers van de lokale handelaars.
“Het is eigenlijk een heel mooi project
dat zowel de handelaars, verengingen
en inwoners met elkaar verbindt. Van,
voor en door Brechtenaren dus.” Met
de verkoop van de picknicks worden
de handelaars betaalt en krijgen de
verenigingen een compensatie. Zij zijn
immers inkomsten misgelopen door
afgelaste activiteiten.

Antwerpen geen kaas gegeten van
planten verzorgen. Voor de Sint-Jobse
Plantenbib haalde ze de mosterd in

BRECHT
Eerste plantenbib van Antwerpen staat
in Begionialaan in Sint-Job
Sinds half augustus heeft Sint-Job een
eigen plantenbib, de eerste overigens
in het Antwerpse, Het initiatief van
Sarah Eyckerman (30) was meteen
een succes, want in twee weken tijd
telde ze al 733 leden. Die komen niet
alleen uit Sint-Job of Brecht, maar
ook uit onder meer Schilde, Malle en
Brasschaat. De liefde voor planten
ontstond met de verhuis twee jaar
geleden naar Sint-Job. Voordien had
deze mama van twee (Matteo (6) en
Lena (2)) en manager-assistent op
de afdeling recherche van politiezone

Brechts duo brengt populaire
Amerikaanse Gellyball in primeur naar
Europa
Patrick Roef (54) en Rudi Malfait
(55) uit Brecht en Sint-Job hebben
een nieuwe vorm van entertainment
gelanceerd. Gellyball is als een softe
vorm van paintball. “Dit is pure fun
voor de hele familie”, belooft het duo.
Op 19 en 20 september kon je het
zelf testen op de tennisterreinen van
Cafeeke Den Bruur in Rommersheide.
Gellyball speel je met twee teams
tegen elkaar, een rood en een blauw.
Met een plastic pistool op batterijtjes
schiet je kleine gelballetjes af.
Amerika loopt intussen storm voor
Gellyball. Het is er heel populair op
verjaardagsfeestjes. Roef en Malfait
zijn tegelijkertijd ook verdeler van
Gellyball voor Europa.

EEN WOONVERANDA VAN ADR CONSTRUCT DE
GEDROOMDE SCHAKEL TUSSEN UW WONING EN DE
NATUUR ...
Bent u ook op zoek naar een plaats in uw woning om te kunnen
genieten, kan u wel wat extra ruimte gebruiken of opteert u liever
voor een leefkeuken? Allemaal redenen om een woonveranda te
overwegen.
ADR Construct is in nieuwe verandabeleving een pionier, zeker als
het gaat over de zogenaamde “Steel Look”. Door de veelzijdigheid
van het profiel past dit zowel in de klassieke, moderne als
industriële architectuur. Ook de opbouwmogelijkheden van de
veranda zijn daardoor eindeloos, zo kan u perfect kiezen voor een
platdakconstructie in combinatie met een zadeldak of volledige
glazen orangerie.
De typische fijne geprofileerde steel look profieltjes worden op de
beglazing geplaatst wat net zorgt voor dat extraatje.
Waar wacht u nog op om deze stijl te ontdekken?
Maak vandaag nog een afspraak voor een “Steel Look”!
ADR Construct - Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem
03 320 80 80 - www.adrconstruct.be
Publi

WASSALON DEN TROMMEL STEEKT
ZORGSECTOR HART ONDER DE RIEM
Paul Bauwens en zijn echtgenote
Sabina
De
Boeck,
beide
zaakvoerders van het bekende
Wassalon Den Trommel, dat nog
heel recent verhuisde naar de
nieuwe locatie aan de Theofiel Van
Cauwenberghslei 111 in Schoten,
dragen het hart op de juiste plaats.
Want zij willen graag hun steentje
bijdragen in deze moeilijke,
verwarrende Covid-19-periode.
“Wij hebben een exclusief aanbod
uitgewerkt voor alle mensen die in
de zorgsector actief zijn”, vertelt
Paul Bauwens. “Zo verzorgt Den

Trommel niet alleen hun was en
plas piekfijn zoals mensen dat van
ons wassalon gewend zijn, maar
bovendien tegen kostprijs.”
Daardoor hoeven zorgmedewerkers
hun kostbare vrije tijd niet langer
aan deze tijdrovende klus te
besteden, maar kunnen zij die
volop en onbezorgd aan hun
gezin en familie besteden. En
dat is vanzelfsprekend heel
mooi meegenomen tijdens deze
sfeervolle, gezellige eindejaarsperiode!

TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 111 - 2900 SCHOTEN

HART ONDER DE RIEM VOOR DE ZORGSECTOR
DOELSTELLING
Wij bieden exclusief voor de mensen uit de zorgsector aan, om hun was en
plas te doen tegen kostprijs en zodoende een steentje bij te dragen om voor
deze mensen de coronacrisis draaglijker te maken. Tevens zorgen wij ervoor
dat zij hun schaarse vrije tijd niet moeten besteden aan deze tijdrovende
klus en deze tijd kunnen besteden aan leuke dingen met de familie.

WAT DOEN WE EXACT ?
U brengt ons de was en wij wassen – drogen en vouwen
professioneel uw was netjes terug op waarna u daags
nadien uw was weer terug kan komen ophalen.

De Dienst op Afspraak wordt later met vaste uren uitgebreid.

WAT KOST DIT ?
Voor een wasmachine van 7 kilo (= 1 shopping bag)
en drogen en vouwen vragen we € 6
Voor een wasmachine van 14 kilo (= 2 shopping bags)
en drogen en vouwen vragen we € 10

EXTRA INFO
Uiteraard blijven we voor onze vaste klanten en Horeca ook deze diensten
uitvoeren maar aan de normale tarieven van

€ 9 voor 7 kilo en € 13 voor 14 kilo.

Wij hopen op uw begrip dat wij om een hart onder de riem te steken,
dit aan een goedkoper tarief doen.

Zelfservice in het wassalon voor onze klanten

OPEN 7/7 - 6 TOT 21U. TEL: 0468 42 00 64

Hoe gaat dit concreet in zijn
werk?
Heel eenvoudig: U, als verpleegkundige, bejaardenhulp of dokter
uit de zorgsector brengt uw was
naar Wassalon Den Trommel waar
deze vervolgens met vakkundige zorg gewassen, gedroogd en
opgevouwen wordt. Reeds de
volgende dag kunt u dan uw was
weer ophalen. Deze diensten zijn
voorlopig op afspraak maar zullen
daarna door vaste uren vervangen
worden.
Wat kost deze bijzondere
dienstverlening?
Voor een wasmachine met een
inhoud van 7 kilogram (het equivalent
van 1 shopping bag), met drogen
en vouwen inbegrepen, kost dit de
zorgkundige slechts 6 euro. Voor
een wasmachine met een inhoud
van 14 kilogram (het equivalent van
een tweetal shopping bags), ook
in dit geval met drogen en vouwen
inbegrepen, bedraagt de vergoeding
slechts 10 euro.
Sabina De Boeck: “Uiteraard
blijven we ook heel graag voor al
onze andere klanten, particulieren,
sportclubs, horecazaken en andere
professionelen, onze bekende
dienstverlening uitvoeren, maar
dat aan de reguliere tarieven van
9 euro voor 7 kilogram wasgoed en
13 euro voor 14 kilogram wasgoed.
Wij zijn er van overtuigd dat
iedereen onze inspanningen voor
de zorgmedewerkers, door onze
service voor deze overbevraagde
mensen aan een voordeliger tarief
aan te bieden, zal waarderen.”
Wassalon Den Trommel
Theofiel Van Cauwenberghslei
111 - 2900 Schoten
Tel.: 0468 420 064
Openingsuren:
7/7 van 06.00 tot 21.00 uur
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€ 20.990
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(2)

€ 20.990

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 1.500 inbegrepen(3)

Voorwaardelijke recyclagepremie van
€ 2.600 inbegrepen(3)
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Voorwaardelijke recyclagepremie van € 1.500 inbegrepen(3)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 2.600 inbegrepen(3)
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(1)

VANAF

GENIET TIJDELIJK VAN UITZONDERLIJKE CONDITIES
OP ONZE NISSAN STOCKWAGENS!
GENIET TIJDELIJK VAN UITZONDERLIJKE CONDITIES
OP ONZE NISSAN STOCKWAGENS!

(1) Totaal voordeel bestaat uit een stockkorting (€ 4.000) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 1.500), geldig op een nieuwe Nissan MICRA uit stock. (2) Prijs, korting (€ 4.850) en voorwaardelijke
recyclagepremie (€ 2.600) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 28.440 voor een nieuwe Nissan QASHQAI Urban Edition DIG-T 140. (3) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu
verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan. Niet cumuleerbaar met enige andere overname of recyclagepremie.
Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke
boorddocumenten.
De factuur
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en hetzelfde
staan
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een aanbevolen
van
€ 28.440 voorNissan-concessiehouders.
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140. (3)n.v.
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geldig
voor particulieren
van
t.e.m. catalogusprijs
31/12/2020 bij de
deelnemende
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- BTW
BE0838.306.068
- IBAN
BE81
6024te
- RPR
Antwerpen
- beluxnl@nissan-services.eu.
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19/03/2004:met
www.nissan.be
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Nissan. Niet K.B.
cumuleerbaar
enige andere overname of recyclagepremie.
Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke
boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen
(1) t.e.m. (3) zijn
enkel geldig voor particulieren
van
t.e.m.
31/12/2020
bij devan
deelnemende
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je Nissan-concessiehouder
voor
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je voertuigNissan-concessiehouders. Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW
BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

MICRA

126 - 146 G/KM

5,6 - 6,5 L/100 KM (WLTP) | QASHQAI

138 - 182 G/KM

5,3 - 7,1 L/100 KM (WLTP)

MICRA

126 - 146 G/KM

5,6 - 6,5 L/100 KM (WLTP) | QASHQAI

138 - 182 G/KM

5,3 - 7,1 L/100 KM (WLTP)

Contacteer je Nissan-concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig

Sinds 1977
Leuk nieuws!
We zijn
enthousiast
jullie aan te
kondigen dat een
deel van onze
juwelencollectie
vanaf woensdag

In ons atelier
hebben wij alle
mogelijkheden
om ontwerpen
te maken en
uit te voeren.
Wij maken
exclusieve
juwelen van
goud, diamant,
saﬀier, zilver
en parels
voor ieder
gelegenheid.

16 DECEMBER
in de etelage van
“Juwelier Cavens”
zal schitteren.
Paalstraat 62 in
Schoten.

Prettige feestdagen en een gelukkig 2021!

Voor een persoonlijk sieraad is Nostalgie du Passé het juiste adres.
Paalstraat 94 • Schoten • tel. 03 226 58 06 • nostalgie.du.passe@telenet.be

MASTERS SCHOTEN VERDEELT ZESDUIZEND MONDMASKERS
DANKZIJ NIEUWKOMER DENTAL IMPRO
De Masters Schoten konden onlangs vijf Schotense zorg- en sociale instellingen
bevoorraden met in totaal liefst zesduizend chirurgische mondmaskers. Voorzitter
Ren Hesters nam de eerste doos in ontvangst van Nikki Clarys, de zaakvoerster van de
Schotense KMO Dental Impro.

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

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
langs merk
in onze
Verano

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

Dat bedrijf verdeelt gespecialiseerde materialen in de medische sector. Het geschenk
werd meteen doorgegeven aan de verantwoordelijken van ’t Lommert, de school voor
buitengewoon secundair onderwijs aan de Botermelkbaan in Schoten.
“We zijn een half jaar geleden verhuisd naar Schoten, waar ons bedrijf een nieuwe vaste
stek vond in het industriepark aan de Brechtsebaan”, zegt Nikki Clarys. “We wilden
graag iets betekenen voor de lokale gemeenschap van de nieuwe gemeente waarin we
voortaan ondernemen. De Masters hebben ons voorstel in dank aanvaard. Wij hebben
er het volste vertrouwen in dat
onze zesduizend mondmaskers
dankzij Ren Hesters en zijn team
bij de juiste organisaties terecht
zullen komen.”
“Daar kan je van op aan”, aldus
een dankbare Ren Hesters. “Naast
’t Lommert hebben wij intussen
ook De Vier Notelaars, Sarah
Geeft, sociale kruidenier Appel
& Ei en geefwinkel ’t Donorke
bevoorraad. Dit prachtige sociaal
gebaar van onderneming Dental
Impro mag wat ons betreft best
navolging krijgen.”

WIJNEGEM
Sint-Sebastiaansgilde schiet voortaan in containerpark
De eeuwenoude Sint-Sebastiaansgilde is springlevend en heeft haar
verhuizing naar het voormalige containerpark van Wijnegem goed verteerd.
De schuttersgilde Sint-Sebastiaan bestond al in 1599 en werd mogelijk nog
vroeger opgericht. Sinds 1962 beschikten de schutters over een terrein pal in
het centrum van Wijnegem, met toegang via de Schoolstraat. Burgemeester
Ivo Wynants (N-VA) kon voorzitter Willy Pirot en zijn twintig leden overtuigen
om hun goed gelegen grond te verkopen aan de gemeente.
De gemeente en het Gemeenschapsonderwijs willen vlakbij namelijk
hun nieuwe grote school bouwen, meer bepaald op het grasveld naast
Het Notendopje. De verkoop van de oude gemeenteschool en de oude
schietstand aan een projectontwikkelaar moet die operatie mee financieren.
De Sint-Sebastiaansgilde schiet sinds begin 2020 op de plek achter ’t

Gasthuis waar tot voor enkele jaren
het containerpark lag. De 200.000
euro voor de verkoop van de oude schietstand hebben de schutters nog te
goed. “Maar we klagen niet. We hebben in een oude gemeentelijk lokaal ons
clubhuis kunnen inrichten en konden ook twee 28 meter hoge schietstanden
voor de staande wip plaatsen, één meer dan vroeger.”
Kleine Sam gevierd als tienduizendste Wijnegemnaar
Wijnegem bereikte dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis de kaap van
tienduizend inwoners. Voor die mijlpaal zorgde de kleine Sam Cardinaels. De
toen nog geen maand oude baby was de eregast in het gemeentehuis waar
hij meteen officieel ingeschreven werd.
Sam was niet alleen gekomen. Hij was in het gezelschap van zijn ouders
Karel, mama Liesbeth en zus Fleur (5). Ook de al even fiere grootouders
wilden dit ook voor de familie historische moment niet missen. Onder hen
bevond zich onder meer opa Peter Gios, die in Wijnegem lange tijd een
praktijk als kinesist had.
Een plechtige ontvangst als deze kon natuurlijk niet zonder handtekeningen
in het gulden boek van de gemeente. De bladzijde met de naam van de
tienduizendste inwoner werd versierd door Jan Bosschaert, de bekende
tekenaar-kunstenaar uit de kanaalgemeente en goede vriend van Sams
grootvader.

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.
V.B.

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Toffe schoenmode voor het hele gezin!
Collectie samengesteld met oog voor mode en
functionaliteit, gekozen uit TOP-merken als ARAMEPHISTO-SCAPA-SOFTWAVES-GABOR-BELLAMY

KADOTIPS:
PORTEFEUILLE
PARAPLU
PANTOFFELS
KADOBON

Gemeenteplein 3 - Broechem - Tel.: 03 485 50 89 - www.elsdierckschoenen.be
Open: di-vr 9u - 12u30 en 13u30 - 18u00, za 9u00 - 12u30 en 13u30 - 16u00, zo 10u00 - 12u00, Sluitingsdag maandag, RUIME PARKEERGELEGENHEID

nu niet. Dit is een gezamenlijke strijd
tegen één gemeenschappelijke vijand:
het virus. Trouwens: geen enkel bedrijf
zou alleen in staat zijn om 7,6 miljard
mensen van een vaccin te voorzien. Wij
hopen het onze in maart/april op de
markt te krijgen. De immense productie
is inmiddels volop aan de gang.”
U komt uit een gezin met vier kinderen
en uw vader was huisarts. Was hij een
voorbeeld?
“Zeker. Ik was als kleine jongen onder
de indruk hoe hij zieke mensen beter
kon maken. Vader was aanvankelijk
teleurgesteld dat geen enkele van zijn
vier zonen geneeskunde ging studeren.
Voor mij was dat geen optie. Ik was
niet goed in scheikunde en bang van
naalden. Maar toen ik toen ik bij Janssen
aan de slag ging, was hij toch tevreden.
De familiecirkel werd zo toch een beetje
rondgemaakt. Ik ben heel blij dat hij dat
nog heeft kunnen meemaken voor zijn
dood. Maar ik kijk even goed op naar
moeder hoor. Een gezin met vier kinderen
grootbrengen vergt veel kwaliteiten.”
Hoe moeilijk is het om in zo’n
topfunctie jezelf te blijven?
“Voor mij niet moeilijk. “Be yourself,
everybody else is already taken anyway’.
Die woorden van de Engelse 19deeeuwse auteur Oscar Wilde vormen al
jaren mijn credo. Ik probeer wel te leren
van mensen die me inspireren. Ik probeer open te staan voor iedereen en trek me zeker
niet terug in een ivoren toren. Kijk je ervan op dat ik geen das draag? Die hebben we bij
Janssen al langer overboord gegooid hoor. Alleen als de Koning op bezoek komt, zoals
hij dit voorjaar deed, knoop ik er nog een.”

SCHOTENAAR KRIS STERKENS CEO VAN FARMAREUS JANSSEN
(EMEA) MET 12000 MEDEWERKERS
“Concurrentie speelt nu niet. Dit virus is onze gemeenschappelijke vijand”
Janssen Pharmaceutica wordt sinds dit voorjaar geleid door een Schotenaar. Kris
Sterkens (57) werd door de top van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson &
Johnson aangesteld als CEO van de vestigingen in Beerse en Geel. Eerder stond
Sterkens al aan het hoofd van de commerciële afdelingen in Europa, het MiddenOosten en Afrika. Omringd door 12000 (!) medewerkers, is de man nu wellicht de
‘grootste baas’ van Schoten en de hele regio. Maar het valt op hoe down to earth
en vlot benaderbaar hij is, wat onder meer resulteert in dit interview met Bode
Van Schoten.
U bent gestart in april, in volle pandemiecrisis. Dat was heftig, kan ik me
voorstellen?
Kris Sterkens: “Zeg dat wel. Normaal neem ik de tijd om te luisteren naar wat er
leeft in alle geledingen van ons grote bedrijf. Nu was het meteen overschakelen op
crisismanagement en wel op een manier die ik nooit eerder had meegemaakt. We waren
gedwongen om enkele productielijnen om te bouwen voor de aanmaak van alcogels,
waar in het begin zo’n grote behoefte aan was. Op vraag van de overheid hebben we in
een recordtijd ook een moleculair diagnostisch testlaboratorium operationeel gekregen.
Tegelijk moesten we de productie van geneesmiddelen koste wat kost aan de gang
houden, zonder onze eigen medewerkers in gevaar te brengen. Voor veel patiënten zijn
medicijnen immers een kwestie van leven of dood.”
Verscheidene grote farmaspelers kwamen intussen naar buiten met nieuws over
‘hun’ Covid-19-vaccin. Johnson & Johnson werkt zelf aan een eigen vaccin, dat al
besteld is door ons eigen overheid. Wanneer mogen we dat verwachten?
“Ik denk dat er kort na Nieuwjaar nieuws zal zijn. Er wordt hard aan gewerkt in labo’s
verspreid over de hele wereld. Maar we willen goed doortesten op ruim 60.000
personen met heel verschillende profielen. Dat andere bedrijven al sneller met
aankondigingen kwamen, daar zit ik niet mee. De gewone concurrentiestrijd speelt

Wanneer zal uw missie geslaagd zijn?
“Weet je, er bestaat veel cynisme over de farmaceutische industrie. Big bad pharma,
krijgen we vaak naar het hoofd geslingerd. Maar bij Janssen werken we echt hard en
passioneel om medicijnen en mensen beter te maken. Wetenschap, de jongste tijd
steeds vaker in combinatie met technologie, is in staat tot prachtige dingen. Met de
ontcijfering van ons DNA en genoom leren we veel bij. Nu behandelen we ziekten pas
nadat er zich symptomen hebben gemanifesteerd. We evolueren sterk naar preventie,
naar gezondheids- in de plaats van ziektezorg. Het Covid 19-vaccin gaat trouwens al
in die richting. Binnen vijftig jaar zullen mensen op deze tijd terugkijken door zich af
te vragen hoe het toch mogelijk is geweest dat mensen eerst ziek moesten worden
alvorens de medische wereld in actie kwam. Hieraan kleine bijdrage kunnen leveren,
is best mooi.”
U woont al sinds 1994 in Schoten. Hoe goed kent u de gemeente?
“De keuze van Schoten als woonplaats was ingegeven door de betere ligging ten

opzichte van Beerse in vergelijking met
Ekeren en Kapellen, waar ik opgroeide.
Hoewel ik tussendoor jarenlang in de
Verenigde Staten en Singapore woonde
en in normale tijden negen maanden per
jaar kriskras over de wereld vlieg, ken
ik Schoten goed en woon ik er graag. Ik
ga lopen en wandelen in Vordenstein
of het Peerdsbos. Een terrasje bij De
Riddershoeve met zicht op dat mooie
kasteel is ook altijd top. Het verbaast mij
niet dat restaurant Gustatif onlangs weer
meer punten kreeg in de Gault&Millaugids, al lust ik ook graag een spaghetti
van Den Trol of een pakje van frituur
De Sporthal. Mijn vrouw en ik hebben
al geregeld heerlijk gebruncht in Mijn
Plek en we zijn fans van de pistolets van
Bakkerij Dellafaille.”

Een beetje atypisch voor een CEO
van uw kaliber is uw passie voor
rockmuziek. U zou ook zelf behoorlijk
gitaar kunnen spelen?
“Ik heb verschillende gitaren thuis staan
en speel erop zo vaak ik kan. Dat dateert
al van mijn tijd op het Sint-Michielscollege
in Brasschaat. Punkrock was toen
helemaal in en ik dweepte daarmee. Niet alleen door naar die muziek te luisteren, maar
ook door in bandjes zelf te spelen. Muziek is nog altijd heel belangrijk voor mij. Ik ben
een grote Beatles-fan. Dire Straits-frontman Mark Knopfler is mijn favoriete gitarist,
maar ik volg ook wat er vandaag allemaal uitkomt. Zo hou ik al vele jaren vast aan de
traditie om voor vrienden de tien beste albums van het jaar te selecteren en uitgebreid
te bespreken, zoals ik dat vroeger al deed in studentenbladen. Mijn lijstje voor 2020 is
bijna klaar. “’Letter to you’ van Bruce Springsteen, eindelijk terug met de E Street Band,
zal er zeker instaan. Ik was ook helemaal weg van de laatste plaat van Taylor Swift. Niet
toevallig omdat ze de medewerking kreeg van Aaron Dessner van The National, één
van mijn favoriete rockbands. Matt Berninger, zanger van diezelfde Amerikaanse groep,
bracht een soloplaat uit dit jaar. Die zal evenmin ontbreken. Het wordt weer moeilijk
kiezen.” (Lacht)

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

Het steeds grotere legioen
hengelaars kan voortaan dag en
nacht en ook tijdens deze lockdown
terecht in de eerste aas-automaat
van onze regio. Robby Fish, de
Wommelgemse speciaalzaak voor
wedstrijd- en amateurvissers, ging
ervoor in zee met Hanot Vending,
producent van slimme automaten
uit Zandhoven.
Wommelgem beloont duurzaam
én lokaal winkelen
Winkel jij in december lokaal
en gebruik je daarvoor een
boodschappentas van Lokaal
Bestuur Wommelgem? Dan ben
jij misschien bij de gelukkigen

die een bon van de middenstand
zal ontvangen. Heel de maand
december heb je kans om schepen
van middenstand Kelly Joris (Open
Vld) en medewerker vrije tijd Mieke
- vanop veilige afstand - tegen het
lijf te lopen. Zij delen bonnen uit om
zo het lokaal winkelen te promoten.
In totaal zullen er 100 cheques
uitgedeeld worden. Vergeet je tas
dus niet mee te nemen!

KORT NIEUWS UIT WOMMELGEM
Altijd beet dankzij aas-automaat in Wommelgem

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

In samenwerking met Icoon Architecten

In samenwerking met Icoon Architecten

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

BRECHT
Tapkraan blijft na 53 jaar dicht bij De Witte in Overbroek

Voor het eerst in 53 jaar blijft het stil bij Café De Witte op de hoek van de Mortelstraat.
Op vrijdag 13 maart werd er nog duchtig een pint getapt. Het zou de laatste worden. De
deur blijft dicht, ook na de corona-lockdown. Na 53 jaar met heel veel plezier voor jullie
een pintje te hebben getapt, moeten we nu met pijn in ons hart beslissen dat het hier
stop voor ons’, staat te lezen op een brief aan het raam van Café De Witte. Voor de vele
fietsers, wandelaars, stamgasten en vooral de spelers van FC De Witte wordt een groot
hoofdstuk afgesloten. Het was Jos Van Gestel (79), alias De Witte, die 53 jaar geleden
zijn huisde ombouwde tot een café. Iedereen wist dat je voor een stevig feestje bij De

Witte moest zijn. De Volksspelen waren legendarisch. “Er zijn al veel traantjes gevloeid,
maar het kan niet anders.. Vooral mijn zus Sandra (49) en ik hebben het er moeilijk mee.
Wij zijn met de ‘bierfles’ opgegroeid, hè”, vertelt dochter Linda Van Gestel (53). “Tijdens
de lockdown heeft mijn vader echter een beroerte gehad. Alle scenario’s om het café te
kunnen openhouden zijn de revue gepasseerd. Met de vele maatregelen is het praktisch
niet meer haalbaar om het café te heropenen.”
Unizo schrapt populaire paasmarkt op maandag 13 april
Voor het eerst in meer dan twintig jaar tijd is het op paasmaandag stil op de
Gemeenteplaats en omgeving. Middenstandsvereniging Unizo annuleert de traditionele
paasmarkt. Sinds 1998 zet de middenstandsvereniging zich in om van de jaarmarkt een
onvergetelijk gebeuren te maken. Tal van wereldrecordpogingen werden ondernomen
en voor de markt werd altijd rond een bijzonder thema gewerkt. Het lokt elk jaar heel
wat volk, groot en klein, van Brecht en omgeving naar het centrum. Dat is nu net wat
we in coronatijden moeten vermijden. De afgelasting heeft ook impact op de campagne
‘Groot Brecht met een Hart’ van Neos Groot-Brecht. Op de markt zou immers de
opbrengst worden bekendgemaakt.

Oud-Dorpsstraat 76
•
2990 Loenhout
Tel. 03-669 53 95 • info@hofkensdakwerken.be

school, ontstond onder impuls van de
Nederlandse kasteelheer Luud Maas,
eigenaar van het grote domein La
Garenne op de grens van Schoten, SintJob en Schilde.
Coronavirus krijgt Vlaamse Leeuw niet
getemd
Natuurlijk verliep ook de 11 juli-viering in
Schoten deze zomer anders dan anders.
Maar dankzij een samenwerking tussen
het gemeentebestuur en het plaatselijke
11 juli Komitee werd het toch een
feestelijk gebeuren.

De Kaekelaar liep voor de academische
zitting naar aanleiding van de Vlaamse
Feestdag zo vol als toegelaten door
de coronaregels. Als apotheose werd
ereadvocaat Piet Bocken tot achtste
Ridder in de Orde van de Schotense
Leeuw geslagen. Het gele lint werd
hem overhandigd door Burgemeester
Maarten De Veuster. De laudatio werd
uitgesproken door zijn zoon en professor
Inigo Bocken. De Vlaamse Leeuw werd
voor de gelegenheid niet luidkeels
meegezongen maar coronaconform in
groep geneuried.
Perfavore viert vijftigjarig bestaan voor
volle zalen
Ignace, Karel, Jef en John mogen zelf dan
zingen dat ze stilaan in ‘de fleur van hunne
sleet zijn gekomen’, daar was in februari
niks van te merken. Perfavore, vijftig
jaar bezig en zeshonderd optredens op
de teller, nam naar aanleiding van haar

SCHOTEN

Jachthoorngroep Botermelck/La Garenne kan jubileum nog net vieren
Jachthoorngroep Botermelck/La Garenne blies begin dit jaar voor de gelegenheid geen
hymne van Bach of een andere componist, maar 35 kaarsjes uit. Om dit jubileum te
vieren, verzamelden Patrick Vernaeve en de 18 leden van de muziekgroep in het
Kasteel van Schoten. Botermelck/La Garenne, een jachthoornkring van de Duitse

gouden jubileum De Kaekelaar stormenderhand in, tot drie keer toe zelfs.
De Kaekelaar is natuurlijk het Sportpaleis niet, zelfs niet de Lotto Arena, maar je moet
het toch maar doen als oudste boysband van Vlaanderen: drie keer de grootste zaal van
Schoten laten vollopen met telkens ruim 400 fans op de tribune. Want fans, die hebben
de broers Ignace (74), Jef (68) en Karel Sysmans (74) net als hun maatje John Faes (69)
wel degelijk. Ze beloonden het kwartet drie keer met een staande ovatie na een show
van ruim twee uur. Dat hun eenvoudige formule van liedjes in het Antwerps – vaak
covers van jaren zeventig-hits – niet alleen werkt in parochiezaaltjes, werd tijdens deze
drie jubileumconcerten bewezen.

liften

Onderhoud Renovatie en Advies
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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

HERNIEUWDE KENNISMAKING MET MINISTER ANNELIES VERLINDEN

Berkenrode. Ik ben er zes jaar leidster
en twee jaar groepsleidster geweest.
Ik heb alle uniformen nog thuis liggen.
Zelfs de originele pet, die ik onlangs
nog – naar aanleiding van de Dag van
de Jeugdbeweging – heb opgezet om te
delen met mijn volgers op Instagram. Dat
zegt genoeg zeker?”
Is de keuze voor de politiek en
CD&V iets wat u van thuis uit hebt
meegekregen?
“Mijn vader, net als ik jurist, en moeder
waren zelf niet politiek actief, maar hebben
mij die christendemocratische waarden
zeker meegegeven in hun opvoeding.
Aan de universiteit in Leuven sloot ik
me aan bij de christendemocratische
studentenvereniging. In 2000 heb ik
een eerste keer meegedaan met de
verkiezingen in Schoten. Jammer dat mijn
vader, die vier jaar geleden overleden
is, mijn ministerschap niet meer heeft
mogen meemaken. Ik ben na mijn
eedaflegging naar zijn graf geweest voor
een intiem moment met hem. Dat is iets
wat ik trouwens vaker doe.”

Hoe reageren je mama, erg actief in de parochiewerking, en twee zussen op je
aanstelling?
“Je zou het hen zelf moeten vragen, maar ik denk dat ze trots zijn. Ze maken zich wel
wat zorgen over de constante aandacht die ik als minister aantrek. Maar ik word goed
gecoacht. Veel communiceren en die openbaarheid opzoeken, horen nu eenmaal bij
deze job. De dialoog met het grote publiek, maar ook met partners in het beleid vind ik
heel belangrijk. Vandaar onder meer mijn recente bezoeken aan de politiemannen en
-vrouwen die zo onder druk staan.”
U komt steeds piekfijn uitgedost en elegant voor de dag. Koopt u lokaal?
“De gelukkig vele en goede boetieks in de Schotense Paalstraat behoren zeker tot mijn
favoriete adresjes. Voor de rest kies ik vaak bewust voor Belgische modeontwerpers.
Ook op andere domeinen ben ik chauviniste. Zo heb ik er een punt van gemaakt dat de
koekjes bij de koffie op mijn kabinet van Belgische makelij zijn.“

“Eerst hard werken in Brussel, maar Schoten zit altijd in mijn hart”
2020 werd het jaar dat Schoten voor het eerst in haar geschiedenis een minister
leverde. Voor de federale regering dan nog wel. Annelies Verlinden (42) leek na
haar ontslag als veelbelovend gemeenteraadslid in 2012 wel van de aardbol
verdwenen. Plots stond ze er terug. Sinds ze begin oktober de eed aflegde bij
Koning Filip als minister van Binnenlandse Zaken, was het meteen alle hens aan
dek. Maar de gelauwerde advocate maakt indruk. Het siert haar dat ze ondanks de
hectiek van haar nieuwe leven toch even tijd wilde maken voor Bode Van Schoten,
haar oude overbuur. Want Annelies Verlinden groeide op in de Albert Dineurlaan,
vlakbij ons kantoor.
We mochten voor dit interview gebruik maken van een klaslokaal in het Vita et
Pax-college, uw oude school. Dit is zichtbaar een prettig weerzien voor u?
is bijna klaar. “’Letter to you’ van Bruce Springsteen, eindelijk terug met de E Street
“Ik beleefde hier zes prachtige jaren. Mevrouw Simkens, maar ook alles andere
klastitularissen, de repetities en opvoeringen van het anderstalige schooltoneel,
de indrukwekkende schoolreis naar Polen met bezoek aan het concentratiekamp
in Auschwitz en natuurlijk de vele teksten die we van huidig directeur en toenmalig
leerkracht Bart Roels moesten ontleden. Ik heb hier veel geleerd, maar ook vriendinnen
voor het leven gemaakt. Ook fijn om zuster Erica terug te zien. Ik herinner me nog hoe
we op haar aangeven iconen leerden maken.”
Hoe Schotens bent u eigenlijk?
“Ik was twee maanden oud toen mijn ouders naar Schoten verhuisden. Ik ben er
sindsdien nooit meer weggegaan. Ik ging naar de lagere school in de Heilige Familie en
daarna dus naar Vita et Pax, waar ik Latijn-Grieks en Latijn-Wetenschappen heb gevolgd.
Daarnaast leerde ik dwarsfluit en gitaar spelen op de gemeentelijke muziekacademie
en de rest van de tijd was ik te vinden bij jeugdbeweging KSA/VKSJ Gudrun in de wijk

Prijs uw gemeente eens aan?
“Schoten is een groene oase met metropool Antwerpen vlakbij. Corona heeft me de
kans gegeven nog meer mooie plekjes in onze gemeente te ontdekken dan ik al kende.
Ik loop bij voorbeeld heel graag langs de vaart. Die industriële panden daar en langs
het Albertkanaal horen ook bij Schoten en hebben op hun eigen manier hun charmes.
Daarnaast biedt Schoten nog de geborgenheid van een warm dorp. Vroeger dacht
ik altijd dat ik de wereld zou gaan verkennen als ik ouder werd. Maar ik ben altijd in
Schoten blijven hangen. Daar zal wel een reden voor zijn zeker? Harrie Hendrickx, de
vorige burgemeester, zei het al: hier hangt altijd een beetje vakantiesfeer. Al was ik
onlangs wel verdrietig dat de gemeente de bomen in mijn eigen straat gekapt heeft. Ik
heb niet geprotesteerd, nee. Zoiets hoort erbij als een straat vernieuwd wordt, al hoop

ik wel dat er snel nieuwe bomen komen.”
In de pers wordt ondanks uw liefde
voor Schoten al volop gespeculeerd
over uw vertrek naar Antwerpen,
om daar politiek mee de bakens te
verzetten tegen Bart De Wever (N-VA)
en co?
“Ik kan u zeggen dat een verhuizing
vandaag niet in mijn agenda staat. Ik
ga graag mee m’n schouders zetten
onder het christendemocratisch verhaal
in Antwerpen, dat wel. Ook de lokale
afdeling in Schoten kan op mijn steun
en loyauteit rekenen. Het zijn geen
gemakkelijke tijden, nu CD&V voor
het eerst sinds mensenheugenis in
de oppositie zit. Maar Erik Maes, Erik
Block en Dieter Peeters zijn drie sterke
gemeenteraadsleden.”

Onevenaarbare TOP kwaliteit BEN woningen.
Woningen van de toekomst met de hoogste bouwnormen zoals deze zijn geschikt voor jong en oud,
met een uitrusting die je bij geen enkele concurent kan vinden.
Zo goed als geen verwarming, elektriciteit of andere kosten meer
Gelegen in een prachtig woonerfpark op het einde van een doodlopende straat,
aan de rand van de dorpskern, waar je ongestoord kan wandelen in de woonerftuin met wadi,
met de privacy van je eigen kleinere tuin met ruim terras op het zuiden.
Waar je aan de poort van de wereld woont door de internationale trein op 650m.
Deze woningen zijn zeer ruim (230m2) hebben alle comfort en echte luxe.
Weishaupt warmtepomp, zonnepanelen, ANYWAYdoors, BORA, Qbus domotica, VDI keuken enz...
Zelfs een eigen lift kan voorzien worden van garage tot slaapkamer.

Woonerf Magnolia Gardens I in Brecht, heeft nog enkele woningen beschikbaar
vanaf 418640e (excl. kosten) dubbele parking en gigantische hobby kelder inbegrepen
Kopers voor de jaarwisseling krijgen gratis een centraal stofzuigsysteem ingebouwd.

Hoe doet Maarten De Veuster (N-VA),
burgemeester en sinds kort Vlaams
Parlementslid het?
“Maarten, tot voor enkele jaren nog mijn
achterbuur, ken ik goed. Hij is zonder
twijfel een goede burgemeester. Ik zou
misschien hier en daar andere accenten
leggen. Maar lokaal zijn die politieke
verschillen minder uitgesproken dan
nationaal. Ik wil trouwens af van het dogma dat wanneer een voorstel vanuit een
bepaalde richting komt, dat dan meteen slecht zou zijn. Ik bekijk alles met een open
blik. Samenwerken met Maarten? Ik wil dat zeker. Maar dat is voorbarig natuurlijk. Ik
heb sinds mijn comeback niet eens meegedaan aan verkiezingen. Er is niks met ambitie,
maar ik wil nu vooral goed proberen doen waarvoor ik ben aangesteld. Laat me eerst
wat stenen verleggen in Brussel. De focus op Schoten komt daarna wel.”
Volgens sommige verhalen had u best schepen kunnen worden in 2006, maar
stonden interne partijtwisten dat in de weg?
“Ik had toen zeker een goed resultaat behaald en was teleurgesteld ja. Als jongere wil
je dat het vooruit gaat en dat je meteen beloond wordt. Maar ik ben niet rancuneus,
zeker niet tegenover Harrie Hendrickx. Het is anders gelopen en dat is misschien maar
goed ook. Ik heb me eerst gestort op mijn professionele activiteiten als advocate. Dat ik
daarbij veel contacten heb onderhouden met lokale besturen, komt nu goed van pas.”
Hoe pakt Schoten de coronacrisis aan?
“Ze doen het goed en durfden een aantal minder voor de hand liggende maatregelen
treffen zoals de verplichte mondmaskerplicht in en het tijdelijk autovrij maken van de
Paalstraat. Ik vind dat laatste zelf helemaal niet erg, al heb ik wel begrip voor sommige
handelaars die tegen zijn. Toch moeten we voor ogen houden dat een crisis de
gelegenheid biedt om nieuwe dingen te leren.”
Vindt u dat het lokaal N-VA-Open Vld-bestuur steken laat vallen?

De Belgische parel van de ECO tech bouwers
03 646 06 47 of 0498 792 893
info@nvconsept.be - www.nvconsept.be

“Er ligt niet meteen iets op mijn lever. Er zijn veel goede voornemens al duurt het wel
een tijd alvorens bv. sommige bouwplannen gerealiseerd geraken. Sommige mensen
worden dan ongeduldig, maar dat is niet typisch voor Schoten, dat is ook in andere
gemeenten zo.”
Hoe gaat u zelf Kerstmis vieren en mogen wij nu politiecontrole verwachten aan
de voordeur?
“Ik zal Kerstmis beleven en petite famille: ik zal mijn moeder uitnodigen, denk ik. Dit is
verschrikkelijk natuurlijk voor hét familiegebeuren bij uitstek. Maar niemand wil straks
uitleggen dat we bv. kankerbehandelingen moeten uitstellen omdat de ziekenhuizen
nog vol corona-patiënten zouden liggen. Thuis is het ook goed. De laatste jaren zijn
we misschien wat te veeleisend geworden voor die feesten. Een beetje soberheid kan
geen kwaad. De oorsprong van Kerstmis ligt buiten, rond een stal met een os en een
ezel. Maar op een dag zal dit achter de rug zijn. En wat de politie betreft: die zal niet
systematisch komen aanbellen. We zijn geen politiestaat. Maar de politiemensen zullen
wel optreden bij aanwijzingen dat er in te grote groep gefeest wordt.”
Heeft u tot slot een nieuwjaarswens voor onze lezers?
“We kunnen voor elkaar heel veel betekenen, dat is de voorbije maanden bewezen.
Laten we dat volhouden. En waar er vorig jaar misschien nog wat lacherig gedaan werd
bij het toewensen van een goede gezondheid, weten we nu wel beter. Ik herhaal dit dus
nu nog eens, graag en welgemeend.”

Geef eens een blijvend
origineel cadeau
SPECIAAL VOOR U ZIJN WIJ
OPEN IN DECEMBER
Alle dagen van 14u tot 19u.
Zaterdag van 10u tot 17u.

Donderdag 24 / 31 december
van 10u tot 17u.
En op afspraak.
Zondag gesloten.

GROTE KEUZE IN ALLE PRIJSKLASSE
om er dit keer jammer genoeg géén uitbundig feest van te maken en massaal af te
zakken naar ons dorpscentrum”, aldus burgemeester Maarten De Veuster.

SCHOTEN

Schotenaren maken beste van corona Scheldeprijs
De Schotenaren probeerden van hun Scheldeprijs, half oktober en dus niet begin april
zoals gewoonlijk, ondanks de vreemde situatie toch het beste te maken en ze deden dat
bovendien erg gedisciplineerd. De politie moest geen enkele boete moeten uitschrijven
en als de koers al live gevolgd werd, dan was dat vanop de eigen stoep, het terras of de
oprit. Maar ook daar werd het gezellig gemaakt, weliswaar in heel beperkte kring. Hier

en daar gingen de pintjes toch rond in één van de weinige geopende cafés, maar ook
daar: alles peis en vree en volgens de regels.
Caleb Ewan, de rassprinter van Lotto-Soudal, won de 108ste editie op de Churchilllaan,
na een ingekorte koers die zoals in de jaren tachtig van de vorige eeuw volledig op
Schotense bodem werd afgewerkt, met uitzondering van kleine stukjes door Schilde
en Wijnegem.
“Ik ben trots op onze inwoners dat ze zo goed gevolg hebben gegeven aan de oproep

Minister Zuhal Demir beslecht Schotense windmolendiscussie
Er komen geen windturbines langs het Albertkanaal bij de oude stortplaats in Schoten.
Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde in november de vergunning.
De wiekoverdraai van de 150 meter hoge turbines is volgens haar niet volgens de
stedenbouwkundige regels.
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, had deze beslissing niks te maken.
Minister Demir moest zich in een beroepsprocedure uitspreken over de twee Schotense
winturbines. Burgercoöperatie Ecopower had hierom gevraagd nadat ze eerder dit jaar
bot had gevangen bij de gemeente (advies) en provincie.
Essentieel voor Zuhal Demir was dat de wieken deels over zones zouden draaien die
buiten de hiervoor door het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) bepaalde site vallen. “Toch
een vergunning verlenen zou juridisch bijzonder kwetsbaar zijn. Ik heb dit dossier puur
op inhoud beoordeeld”, aldus Demir in een korte mededeling.
“Het is cynisch dat de gemeente zelf overigens betwistbare juridische munitie levert aan
de minister om haar eigen windmolens te laten afschieten”, aldus een zwaar ontstemde
Peter Arnauw (Groen). Ecopower kan nog in beroep gaan tegen deze weigering.

LOKALE POLITIE VOORKEMPEN VERSIERT
KERSTBOMEN VOOR CODA HOSPICE

De korpschef en 3 rechercheurs van Lokale Politie Voorkempen hebben
kerstboompjes versierd in de tuin van CodaHospice in Wuustwezel.
Hiermee vervullen ze een wens van een overleden hoofdinspecteur en
brengen ze licht en warmte in het kader van De Warmste Week. Hierbij
wordt opgeroepen om iets te doen voor anderen in plaats van geld in te
zamelen.
“Dit bezoek was een speciaal moment voor de politie. Afgelopen zomer
overleed een collega-hoofdinspecteur. Het was zijn wens om ter zijner

nagedachtenis Coda te steunen. We lieten ons inspireren door de oproepen
van de laatste tijd om overal lichtjes te hangen”, vertelt woordvoerster
Greet Wouters. “We brachten lichtsnoeren mee en versierden de bomen
terwijl de mensen die er verblijven konden toekijken van achter het raam.
Het was een hartverwarmend moment dat voor ons veel betekende.”

WIN EEN ELEKTRISCHE FIETS
OP DE STERRENWANDELING VAN UNIZO BRECHT
Het is sommigen wellicht al opgevallen dat er dit jaar geen auto staat te
blinken op de Gemeenteplaats in Brecht. De jaarlijkse eindejaarsactie van
middenstandsorganisatie Unizo neemt noodgedwongen een pauze door
de coronacrisis. Toch laat de organisatie haar klanten niet in de kou staan
en werkte een alternatieve wedstrijd uit. “We willen toch graag wat licht
brengen in deze donkere tijden en de mensen in beweging brengen of
houden. Daarom hebben we een wandeling door het dorp uitgestippeld.
Wie het plannetje goed volgt, komt onderweg verschillende sterren tegen.
Het is belangrijk om deze te tellen. Je kan het resultaat dan invullen op
een onlineformulier”, legt bestuurslid Christine Van Rompaey van Unizo
Brecht uit.
Uit alle inzendingen wordt dan een winnaar geloot. “De hoofdprijs is een
elektrische fiets ter waarde van 1.500 euro. Daarnaast zijn er aankoopbons
te winnen voor een totale prijzenpot van 500 euro.”
Hou de Facebookpagina van Unizo Brecht goed in het oog voor meer
informatie.

Stijn Bevers BVBA

Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

www.stijnbevers.be

TE HUUR

Mooie instapklare en bemeubelde kantoorruimte van
120m2 op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel.
Gelegen op de eerste verdieping van een gemengd
complex. Dicht bij invalswegen naar Antwerpen,
Brasschaat en Zoersel.

03 231 88 76

HEEMKUNDIGE JEAN-PAUL DE ROEY MAAKT RIJKELIJK
GEÏLLUSTREERD BOEK OVER WOII
“Verteld door en voor Schotenaren”
Bevrijd! God Dank. Een authentieke affiche met dat opschrift
siert de kaft van een prachtig nieuw boek over hoe Schoten de
Tweede Wereldoorlog beleefd en ondergaan heeft. Auteur JeanPaul De Roey, bekend van heemkring Scot, werkte liefst twee jaar
aan het document, maar het resultaat is er dan ook naar. 255
bladzijden met opvallend vlot leesbare, soms schrijnende, maar
ook grappige en vooral menselijke verhalen over die vijf bepalende
jaren halverwege de vorige eeuw. “Ik heb getracht de oorlog te
beschrijven vanuit het oogpunt
van de gewone Schotenaren”,
aldus De Roey over die rijkelijk
geïllustreerd standaardwerk.
Daarin is hij zeker geslaagd.
Dat de interesse voor de
wereldbrand nog niet geluwd is,
bleek in 2019 al toen Jean-Paul
De Roey 75 jaar na de bevrijding
drie lezingen gaf waarvoor het
Arsenaal,
het
gemeentelijk
documentatiecentrum in de SintCordulastraat, telkens helemaal
volliep.

Voor wie opziet tegen het openslaan van dikke boeken, eerst dit.
Verwacht je niet aan saaie hoogdravende teksten en saaie statistieken.
Wat hebben de mensen in Schoten meegemaakt? Dat was het
uitgangspunt van Jean-Paul en ondanks de ernst van de oorlogssituatie,
mag er best wat gelachen worden. Dat blijkt al uit het verhaal over
het telegram dat de toenmalige burgemeester van Schoten Victor
Bracht in januari 1940 kreeg van de gouverneur om zijn inwoners op
te dragen om de assen van hun kachels op de baan te smijten. “Zo
zouden de soldaten die waren opgeroepen om het land te verdedigen,
niet uitschuiven op de gladde wegen, want het was putje winter”, toont
Jean-Paul het echte telegram.
Aangrijpend is dan weer het relaas van bekende Schotenaar Melse Van
den Branden, stichter van café Breughel en bekend ook van toneelkring
De Slisseploeg. Hij was slechts elf jaar oud toen hij begin jaren ’40
Schoten ontvluchtte en met zijn moeder te voet een barre tocht maakte
richting veiliger oorden in het noorden van Frankijk. Melse is al een tijd
overleden, maar de getuigenis van zijn zoon maakt die herinnering
springlevend.

Hotel Terminus
“José Dauginet van het bekende
café-hotel Terminus, op wat nu
de Churchilllaan is, moest in
die oorlogsjaren vaak Duitsers
bedienen op haar terras. Daar
zijn foto’s van. Maar zij was
helemaal
niet Duits-gezind”,
benadrukt Jean-Paul De Roey.
“Ze maakte van haar bijzondere
rol gebruik om verzetsstrijders
en onderduikers in de grootste
geheimhouding te helpen.”
De voorlopers van het huidige FC
Koningshof, de voetbalclub die
toen nog De Pechvogels heette,
zagen zelfs hun voetbalterrein
aan de Kunstlei ingelijfd door
de Duitsers. Die wilden zelf wel
een balletje trappen. Minder
onschuldig is het misbruik van
tal van Schotense kastelen
zoals Ullens, Calixberhge en
Wilgendael. Ze zouden o.a. dienen
als scholen voor Vlamingen die
mee heulden met de Duitse
vijand. Het meest schrijnende
voorbeeld in dit verband was
kasteel Den Horst.
“Hier werden jarenlang Vlaams
SS’ers, maar ook jonge Duitsers
opgeleid die wanneer ze een
glas te veel op hadden ook
vernielingen durfden aanrichten
in het dorpscentrum”, toont
De Roey choquerende beelden
van onder meer de bekende
Belgische fascist Léon Degrelle
die de rekruten komt toespreken
op kasteel Horst.
Crash Engels vliegtuig
We sluiten onze bloemlezing uit
dit mooie pas verschenen boek
af met de passage over de crash
van een Engels vliegtuig naast
het Sint-Jozef-Instituut, waarbij
de twee Engelse piloten om het
leven kwamen. Paula Stevens en Pierre Van de Gracht, toen kinderen,
leverden een indrukwekkende getuigenis.
Het boek staat bol van dit soort anekdotes, allemaal waargebeurd. Zo
hebben we het hier nog niet gehad over de rol van de chewing gum in
het Fort van Schoten, de bevrijdingspoppen op de kolonie, de mooie
manier waarop ereschepen Stan Celis kinderen uit de parochie Heilige
Familie naar veiliger oorden in Roeselare loodste en de romance tussen
FC Antwerp-legende Vic Mees en zijn Engelse telefoniste Ida France. Ida
bediende in opdracht van het Britse leger de radars van het geallieerde
afweergeschut om de vliegende bommen op te sporen.
Dankzij Jean-Paul De Roey weten we nu ook dat in het mooie oude
villaatje aan de Leo Van Hullebuschstraat - sinds kort in gebruik door
geefwinkel ’t Donorke - Elza D’Hanis en haar schoondochter Caroline

heel moedig joodse kinderen van de Antwerpse familie Schikler konden
verstoppen voor de Duitse bezetter.
• Schoten tijdens Wereldoorlog II, werd uitgegeven door Scot, telt 255
bladzijden met vele tientallen foto’s. Kostprijs 18 euro, te koop bij Scot
Het Arsenaal, Sint-Cordulastraat 23-25. (Maandag 14-17u/woensdag
14-17u) Bij overschrijving van 23,5 euro ontvangt u het boek thuis (naam
en adres vermelden). Rekening Scot: BE21 0012 5535 4903.
• U kan het boek ook bekomen bij de auteur: Jean-Paul De Roey,
Borkelstraat 56 Schoten 03-658 47 92 jean.paul.de.roey@telenet.be
Win een exemplaar
Dankzij Bode Van Schoten kan u een exemplaar van het boek
over Schoten en WOII winnen. Mail je postadres door met WOII als
onderwerp door op wedstrijd@hotmail .com

BRECHT

Zestienjarige atlete uit Brecht is Vlaams kampioen kogelstoten en discuswerpen

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. 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 missen sindsdien hun Jeanneke en de Sportvriend.

SIBYLLE’s TOVERSCHOOL
Daphne Van Doninck is 16 jaar en al Vlaams kampioene discuswerpen en kogelstoten
in haar leeftijdscategorie. Op het Vlaams kampioenschap in Heusden-Zolder verbrak
ze met een worp van 36, 51 meter niet alleen haar eigen record, maar behaalde ze
goud in de categorie zestien- tot zeventienjarigen. Van Doninck is al sinds haar 6de
atlete. Vooral het explosieve van de sport ligt haar. Daphne mocht al een jaartje vroeger
starten met de discipline, op haar vijftiende al. Geen evidente keuze, want het blijft een
redelijk onbekende sport bij het grote publiek. Daphne droomt ervan om ooit op een
Belgisch of zelfs Europees podium te kunnen staan.
Buurt Dorpsstraat verliest niet alleen café Sportvriend maar ook boegbeeld
Vijftig jaar lang was Jeanneke Vermonden het boegbeeld van café Sportvriend. In juli zou

School voor feëen, heksen en tovenaars

Laaglandlei 127 - 2900 Schoten

0475 62 05 11

- Galaxa
7- 11j
- Eenhoorns 12-18j
- At the fairies 18+

Sibylle.Snoeck@hotmail.com - www.detoverschool.be

GEZOCHT MEDEWERKERS VOOR
CORONA VEILIGE EVENEMENTEN

ELLEN PETRI ZESTIEN JAAR NA MISS BELGIË
STRALENDER DAN OOIT
“Het beste moet nog komen”
Dat deze eindejaarseditie van Bode Van Schoten er extra feestelijk uitziet,
is mede te danken aan Ellen Petri. Volgens velen is zij vandaag de mooiste
gewezen Miss België en daar sluiten wij ons graag bij aan. We zijn dan ook
trots dat zij onze cover opfleurt, in een decor van Natuurlijk Bloembinders in
‘s-Gravenwezel. “Ach, de mooiste. Dat zal van de voorkeur voor blond, bruin
of zwart afhangen zeker?”, blijft Ellen bescheiden. “Ik word alleszins nog veel
gevraagd als model en zit goed in m’n vel. Dat is wat echt telt.”
Jouw verkiezing tot Miss België dateert intussen van 2004. Hoe bepalend is
die titel geweest?
Ellen Petri: “Het heeft toch heel wat deuren voor me geopend. Veel van de mensen
in mijn netwerk ken ik van die periode na de verkiezing in Charleroi. Het was ook
nog de ‘goede tijd’ van Miss België. Het ‘fenomeen’ Cécile Müller had de touwtjes
strak in handen en de uitstraling van de verkiezing was veel groter dan ze vandaag
is. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Plots mocht ik met m’n
gewonnen Peugeotje heel het land doorrijden voor presentaties allerhande en
nadien de wereld verkennen voor internationale wedstrijden. Het heeft mijn
carrière echt wel gelanceerd. Het kroontje heb ik niet meer. Dat mocht ik op de
avond van de verkiezing trouwens maar heel even opzetten voor de foto. Maar het
lint ligt nog netjes opgevouwen bij mijn ouders in Merksem. Ik koester het nog altijd
als iets dat echt bij mezelf hoort.”
Het siert je dat we niet hoefden aan te dringen op jouw medewerking aan deze
feesteditie. Is die bescheidenheid iets dat je van thuis uit hebt meegekregen?

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

“Zeker. Ik ben altijd een meisje van Merksem gebleven. Ik zal mijn afkomst nooit
verloochenen. Maar we hebben met onze familie ook altijd een goede band met
Schoten gehad. Mijn vader, die podoloog was, is er opgegroeid. Weet je dat hij en
m’n moeder nu nog altijd om de veertien dagen de Bode Van Schoten willen lezen?
Mijn tante moet die voor hen meebrengen want jullie magazine wordt natuurlijk
niet in Merksem in de brievenbus gestopt. Dankzij de Bode houden ze voeling met
wat er hier in de buurt leeft. Al kan ik er nu ook zelf wat over vertellen. Ik woon
sinds enige tijd in Wijnegem. Ik heb onder meer het park van Wijnegem en De
Riddershoeve in Schoten leren kennen als aangename plekken om te vertoeven.”
Over het persoonlijk leven van Ellen Petri is niet zoveel bekend. Je lijkt dat
goed af te schermen.
“Dat klopt. Ik ben op dat vlak nog een ouderwetse BV. (lacht) Ik ben niet gehuwd,
maar verder gaat het niemand wat aan met wie ik m’n leven deel. Ook andere
aspecten van mijn privéleven houd ik het liefst uit de schijnwerpers en de boekskes.
Dat is ook de reden dat ik ‘maar’ 23.000 volgers heb op Instagram en dat ik geen
influencer ben of wil zijn. Hun geloofwaardigheid is soms ver te zoeken. Geef mij
maar een écht, oprecht leven. Maar wat zich daarin allemaal afspeelt, hou ik liever
grotendeels voor mezelf en enkele intimi. Dat ik daardoor geen nieuwe kleren of
producten toegestuurd krijg om reclame voor te maken, is dan maar zo.”

Hoe komt het dat jij nog zo goed in de markt ligt als model? Wat doe je om er
zo mooi uit te zien op je 38ste?

Met dank aan Rosas & Imagin Schoten voor de kleding, Scalini Schoten voor
de schoenen en Bloemen Natuurlijk uit ’s-Gravenwezel voor het decor.

“Eigenlijk niet veel. Ik lust graag een glaasje wijn of bubbels, al zal ik nooit
overdrijven. Buiten koriander lust ik alles wat ze me voorschotelen om op te
eten. Fanatiek sporten doe ik ook al
niet, al heb ik tijdens de lockdown
wel veel gewandeld. Ik vind niet
meteen een sport die echt bij
me past. Dat ik toch maatje 36
heb, komt omdat ik gewoon een
beetje oplet, maar zonder vreemde
voedingsgewoonten. Ik gebruik wel
Biosil. Dat zijn capsules, druppels
of ampullen die de aanmaak van
collageen stimuleren. Dat eiwit
bevordert de kwaliteit van je
bindweefsel, gewrichten en spieren.
Met m’n 1m68 ben ik zeker voor een
model niet al te groot, maar dat is
soms wel een voordeel. In die niche
zijn er niet zoveel andere meisjes.”
Voor wie werk je zoal?
“Ik werk voor allerlei modemerken
en boetieks in heel Vlaanderen.
De meeste opdrachten komen
uit Oost- en West-Vlaanderen. In
Antwerpen werd ik momenteel
heel veel met de winkel Miss-M in
Kapellen. Ik heb met de jaren ook
wat televisiewerk gedaan met als al
laatste verschijning een gastrol in de
reeks ‘Geub’, met Philippe Geubels.
Voor de rest ben ik niet zo vaak op
het scherm te zien. Ik moet het zelf
echt leuk vinden. Erik van Looy heeft
me al meermaals gevraagd voor De
Slimste Mens. Ik vind het best een
leuk programma, maar verkies het te
blijven spelen vanuit de zetel (lacht).
Aan een live deelname ga ik me niet
wagen. Ik heb niets te bewijzen vind
ik. Mijn laatste deelname aan een
badpakkenspecial dateert intussen
van 2015, toen P-Magazine nog
bestond. Of ik dat nu nog zou doen,
poseren in bikini? Waarom niet, als
het smaakvol gedaan wordt. Maar
ik zou veel meer dan vroeger zelf de
regie in handen nemen en bepalen
wat wel en niet kan.”
Je lijkt heel zen en gelukkig.
“Dat klopt ook wel. Ondanks
de beroerde tijden die we als
maatschappij doormaken, heb ik
best vertrouwen in de toekomst. Ook
voor mezelf heb ik het gevoel dat
m’n leven nu pas echt gaat beginnen
en dat het beste nog moet komen.
Of daar ook het moederschap zal
bijhoren, sluit ik zeker niet uit. Het
kan nog hé, maar dan moet wel
alles kloppen. Je hoort genoeg over
koppels die te vroeg trouwen en
kinderen krijgen om er dan later spijt
van te krijgen wanneer ze uit elkaar
gaan, met alle ellende die daarmee
gepaard gaat. We zien wel. Als het er
van komt, zal ik het eerst aan Bode
Van Schoten laten weten.” (lacht).

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

kan je zeggen dat Flor inderdaad
onvervangbaar is. Al blijven we
hopen dat het bisdom ons nog
een opvolger zal zenden om de
plaats van onze overleden en
geliefde pastoor in te nemen.
Sint-Cordula blijft toch het
grote centrum van de katholieke
gemeenschap hier in Schoten.”
Corona
Even terug naar die noodlottige
tweede februari 2020, het
feest van Maria-Lichtmis voor
gelovigen. “Flor ging toen voor
in de eucharistieviering. Plots
zakte zijn linkerarm weg. Hij
kon de hosties zelfs niet meer
vasthouden”, spreekt Maria als
ooggetuige. “Ik zat samen met
Ghislaine Bauwens vlak achter
de pastoor om hem te assisteren.
We hebben de communie toen
zonder hem moeten uitdelen. Hij
gaf te kennen dat het wel zou gaan en wilde na de viering, die in zijn
bijzijn werd voortgezet, zelfs eerst niet naar het ziekenhuis. Maar we
hadden in de gaten dat het ernstig was en zijn met Flor toch maar naar
KLINA gereden.”

TERUGBLIK OP DE HEMELVAART VAN
SCHOTENSE HERDER FLOR STES
“Flor heilig verklaren? Dat zou hij zelf niet gewild hebben.”
2020 zal voor veel Schotenaren, en zeker zij die geloven, ook het
jaar zijn geweest dat hun herder Flor Stes hen heeft verlaten. Een
jaar nadat de lokale katholieke gemeenschap, maar ook vele andere
inwoners zijn vijftigjarig priesterschap hadden gevierd, vertrok
Flor symbolisch op Hemelvaartsdag naar zijn God en schepper. In
‘zijn’ pastorij praten we met Maria Gysen en Ignace Sysmans van
het parochiaal team Sint-Cordula na over dat afscheid en de leemte
die de volkspastoor heeft gelaten in Schoten.
Maria woont voor alle duidelijkheid zelf niet in de pastorij. Zij noch
Ignace of andere leden van de ‘plaatselijke kerngroep’, zoals het
parochieteam vandaag heet, hebben trouwens de ambitie om Flor te
vervangen. “Los van allerlei katholieke regels die dit onmogelijk maken,
zouden we dat ook om andere redenen niet kunnen waarmaken”, zegt
Ignace. “De ervaring en het netwerk die Flor hier in veertig jaar had

opgebouwd, kan niemand zomaar in een twee drie inhalen. In die zin

Eens Flor, bij wie een hersenbloeding werd vastgesteld, naar Ter
Dennen in Malle werd overgebracht om te revalideren, werd duidelijk
dat een terugkeer naar
Schoten er niet meer
zou inzitten. “Naast de
lichamelijke ongemakken,
had hij plotseling ook te
lijden onder dementie. Ik
zag hem bij elke bezoek
achteruitgaan”, getuigt
Maria. “Corona en de
strenge maatregelen voor
de residenten hebben zijn
aftakelingsproces zeker
versneld. Flor mocht
plots niet meer zichzelf
zijn en bijvoorbeeld
overal goedendag gaan
zeggen. Hij moest op zijn
kamer blijven en toen
hij dat – mede door zijn
dementie – niet altijd
deed, werd hij opgesloten
en
vastgebonden.
Volgens mij is hij mede
daardoor weggekwijnd.
Toen er ook nog een zona
bij kwam, was het op.”
Gebalsemd
Ruim 800 mensen kwamen Flor - soms van heinde en ver - nog even
danken op die zonnige meidagen. Ze waardeerden de rust en sereniteit
waarmee dit kon gebeuren. Wat later werd het stoffelijk overschot van
de volkspastoor bijgezet op het priesterkerkhof van de gemeentelijke
begraafplaats. Maar hoe gaat het ruim een half jaar later met de
katholieke gemeenschap in Schoten?

“We doen ons best”, zegt Ignace,
die naast Maria Gysen ook Karin
Roelants, Louis Lavryssen en
Ghislaine Bauwens vermeldt
als leden van de plaatselijke
kerngroep die de taken van Flor
heeft verdeeld en tracht over
te nemen. Zo is er nog elke dag
permanentie op de pastorie.
Afwisselend met Paul Scheynen
neemt Maria die honneurs waar.
“Ik heb al gemerkt dat Flors
reputatie als sociale priester tot
ver over de grenzen van Schoten
reikte. Meermaals kreeg ik al
mensen aan de deur die hadden
gehoord dat ‘die van Schoten’
wel iets zou toestoppen”, lacht
Maria.
“Natuurlijk
verloopt
de communicatie onder de
parochianen
momenteel
moeilijk als gevolg van de
coronabeperkingen”, vult Ignace
aan. Hij laat weten dat de
grotere parochieraad zo snel als
toegelaten zal samenkomen.
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Kerstmis
CONTACTEER ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0495 21 77 32 • WWW.DAKWERKENVANKREIJ.BE
De Sint-Cordulakerk blijft zelfs
in deze coronaperiode wel elke
dag open, van 9 tot 17 uur. Koster en organist Marc Verbeeck doet
Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde
’s ochtends de deur van het slot en Myriam Gysen sluit de kerk elke
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dag weer af. In normale omstandigheden zijn er ieder weekend nog
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twee vieringen. Zaterdag om 18 uur verzorgen pastoraal werker Pascal
Ruime parking voor het
kantoor
www.immovdl.be
- info@immovdl.be
Humblet en Ignace Sysmans een woord- en communiedienst. De
info@immovdl.be
Ruime parking voor het kantoor
hoogmis op zondag (9.30u) wordt voorgegaan door Theo Wynants,
www.immovdl.be
Eddy & Frederik
Van den Langenbergh.
de pater van Scheut op rust, die ook de honneurs waarneemt namens
gratis
EddyVrijblijvend
& Frederik Van
denschatting
Langenbergh.
de pastorale eenheid Veronica. Tot 130 mensen zijn telkens op post.
Vrijblijvend gratis schatting
Dopen, huwelijken en uitvaarten worden ter harte genomen door:
TE KOOP - SINT-ANTONIUS
Herman Jansen, Luc de Kelver en Denise Duthoy, allen voorgangers en
SINT-ANTONIUS
SINT-ANTONIUS
TE KOOP - SINT-ANTONIUS
leden van de pastorale ploeg, federatie Schoten.
OCHT
VERK

“Het zijn vreemde tijden. Het is heel jammer dat we zelfs met Kerstmis
geen gelovigen in onze kerk mogen ontvangen, maar we gaan de
eucharistieviering op 25 december (9.30u) wellicht livestreamen zodat
iedereen thuis kan volgen”, kondigt Ignace Sysmans aan. “We hebben
een bijzondere kerststal geplaatst, met dank aan de wijk Elshout, die de
beelden schonk, en creatievelingen Hilde Schoonjans en Riet Verheyen.
Die zorgden ook voor een feestelijke adventsversiering. Kerstmis blijft
toch hét feest voor gelovigen en dat willen we niet onopgemerkt laten
voorbijgaan.”
Trappist
En waar er ook gebeden wordt in Schoten, zal Flor er vanuit de hemel
altijd een beetje bij zijn. Maar een heilige wil Ignace Sysmans er ondanks
alle verdiensten niet van maken. “Flor was een godsgeschenk voor
Schoten, maar had ook zijn kleine kantjes, zoals iedere mens. Dat wist
hij zelf maar al te goed. Hij was eigenzinnig en kon soms best dwars en
koppig zijn bij voorbeeld. Maar die menselijke eigenschappen maakten
hem ook net zo benaderbaar. Flor zou zelf ook niet willen dat we hem
heilig zouden verklaren. Maar wat zal ik onze gesprekken, soms pittige
discussies, missen. En niet alleen omdat Flor toen vaak een trappist,
soms zelfs van West-Vleteren, uit zijn kelder opdiepte”, lacht Ignace.

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Handelslei
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
appartementen
met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
OCHT
- Lift tot in de kelder
VERK
Prachtige villa 260 m², gelegen op een mooi perceel - Zuiderterrassen
Vernieuwbouwwoning 280 m², rustig gelegen op een mooi
perc
met W-oriëntatie.
Hetvia
gelijkvl
bestaat uit een
1450 m² dat volledig is aangelegd, omheind en voorzien - Veilige
in-810m²
en uitgang
garage
Achterstraat
voorgevel
bureel 15m²
aparte inkom), wasplts 14m² en grote
van zwemvijver. De woning zelf heeft 3 slaapkamers, 2 - Vrije keuze
van(met
afwerking
lfrmte 67 m² met open kken.De verd is ingedeeld in 3 zeer
badkamers en een ruime bureau. Achteraan de tuin - Ventilatie
voorgevel
type
D
grote slpks van respectievelijk 15m², 27m² en 32m² en 2 bdks
bevindt zich nog een groot magazijn 80 m² met hoge - Standaard
vloerverwarming
inrijpoorten.

D 849.000

D 595.000

TE KOOP MALLE
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

Luxe appartement (bj 2016) 117m² in het centrum van
Sint-Antonius. Het bevat 2 ruime slaapkamers, badkamer
met ligbad en inloopdouche en zuid georiënteerd terras.
2 ondergrondse staanplaatsen + berging verplicht aan te
kopen (€25.000).

Luxe appartement 175 m², gelegen op het complex Hickendorf
met terras. Het appartement heeft een grote living op parket, 3
slaapkamers waarvan 1 met dressing en een badkamer met
douche en ligbad. 2 ondergrondse garages bij aan te kopen.

D 370.000

D 349.000

SCHOTEN

Red De Voorkempen viert vijftigste verjaardag
Dat de Voorkempen er nog relatief ongerept bijliggen, is mede te danken aan de groene
dwarsliggers van Red De Voorkempen. De vader van alle milieubewegingen – inclusief
de partij Agalev – moest daarvoor vaak een harde strijd voeren. “Ik ben beschoten
geweest”, onthulde pionier Paul Staes in het jubileumboek van Red De Voorkempen dat
uitkwam naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de actiegroep. Naar aanleiding
van de jubileum werden alle milieustrijders ook ontvangen in het gemeentehuis van
Schoten.
Red De Voorkempen mag nu vijftig jaar oud zijn en Paul Staes zelfs al 75, van het
neerleggen van de strijdbijl is geen sprake. De pionier uit Schoten spreekt zelf van een

Schoten Schol 2020: toen knuffelen en kussen nog wel mocht
De Schotense Markt liep begin dit jaar nog wel aardig vol voor Schoten Schol. De
burgemeester hield zijn kortste speech ooit zodat Perfavore volop de show kon stelen.
Het kwartet was al vijftig jaar bezig en bleek toen al helemaal opgewarmd voor haar
drie uitverkochte jubileumconcerten in De Kaekelaar die begin februari zouden volgen.

Zoals bekend zal er omwille van corona in 2021 voor het eerst sinds lang niet geklonken,
gekust en geknuffeld worden op de Markt van Schoten. Hopelijk kan begin 2022 wel
opnieuw aangeknoopt worden met die traditie.

verslaving, maar er is meer. “Er blijven wel degelijk ernstige bedreigingen. Denk maar
aan de A102. Ook die snelweg zal dwars door onze groene Voorkempen lopen en we
moeten er dus alles voor doen om die ondergronds te krijgen, zoals politiek beloofd.
Om daarover te waken, ben ik ook vandaag nog actief lid van de werkbank Haventracé,
waarin gouverneur Cathy Berx de vervoersstromen in de regio wil verzoenen met
leefbaarheid, lokale bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.”

ZWEMLESSEN WIJNEGEM

VOOR GROOT EN KLEIN
PRIVÉ OF INPatrick
GROEPLievens
www.dynamx.be-

0475/357 807

GEEN MARKT IN WIJNEGEM OP KERST- EN NIEUWJAARSDAG
De wekelijkse markt op vrijdag valt binnenkort twee keer samen met een feestdag.
Op 25 december en 1 januari zal er helaas geen markt plaatsvinden in Wijnegem.

OVERBROEKS GEZIN MAAKT FONKELENDE STERREN EN SCHENKT
722 EURO AAN OVERBROEK FOR LIFE
Willem (11), Julot (9) en Leon (7)
Michielsen maakten sterren voor
Overbroek for Life. Twee weken lang
waren ze druk aan het slijpen, lassen en
schilderen. Ze hebben er 60 verkocht.
Telkens ging er 10 euro naar het goede
doel. Hun allerlaatste exemplaar werd
geveild voor 110 euro.
Elk jaar vindt er voor de SintWillibrorduskerk in Overbroek een
gezellige kerstdrink plaats ten voordele
van Overbroek for Life. Er wordt dan
van alles verkocht zoals pittenzakjes,
houten vlammetjes om op te spelden.
Dit jaar kan om de gekende redenen
de kerstdrink niet plaatsvinden, maar
worden er wel buffs verkocht voor 7
euro waarvan 6 euro naar Samana
gaat, het goede doel van Overbroek for Life. Dat bracht het Overbroekse gezin op het
idee om hun steentje bij te dragen en zelf de handen uit de mouwen te steken.
Papa Raf Michielsen heeft een bedrijf in handel, transport en graafwerken. “De kinderen
willen hem altijd graag helpen. Papa had vorig jaar zo’n ster gemaakt om thuis in een
vlaggenmast te hangen en zo zijn ze op het idee gekomen”, legt mama Lieke Joosen uit.
“We waren al blij als we er tien konden verkopen, maar het werden er 60. Daarom zijn
ook de neefjes Cis (13) en Vic (9) ter hulp geschoten. De kinderen zijn zelf ijzer en verf
gaan kopen en hebben de lange ijzers in stukken van 25 cm geslepen. Papa had een mal
gemaakt waarmee ze de ster konden vormen. Ze hebben de ster ook geschilderd en er
lichtjes aan bevestigd. Die ledlichtjes zijn door papa gesponsord waardoor we voor elke
verkochte ster 10 euro kunnen schenken aan het goede doel.”

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E
SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

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

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar
Onafhankelijk kredietmakelaar

GRATIS SERVICE AAN HUIS!
• Alle verzekeringen
• Sparen en beleggen
• hypothecraire kredieten
• financieringen
Turnhoutsebaan 365 - 2110 Wijnegem
Kantoor

03 354 36 53

Email

info@vzkf.be

www.groepvanheyst. be I www.fredrix.be

Ond. nr. 0488.247.391 I FSMA 11363A

HOE ZOU HET ZIJN MET ‘MILLENNIUMBABY’ JADE DECEUNYNCK?
“Een eigen taartenhuisje in de Paalstraat. Dat is mijn droom.”
Televisiereporter Martin Heylen inspireerde ons met zijn reeks ’20 jaar later’
om zelf eens in de archieven van Bode Van Schoten te duiken. We stootten er
op de leuke reeks ‘Aftellen naar de Schotense Millenniumbaby’ uit 1999/2000.
De geboorte van Jade Deceunynck, 3,4 kg en 50 cm, maakten we nog net
mee, maar hoe zou het vandaag gesteld zijn met haar? Jade, zo kunnen wij
u verzekeren, is opgegroeid tot een mooie jonge vrouw die weet wat ze wil in
het leven: een eigen gezin stichten én een thee- en taartenhuisje openen want
bakken is haar grote passie én talent
De eeuwwisseling was destijds echt wel een thema. En dus keek ook Bode Van
Schoten hoopvol en met een beetje spanning uit naar het jaar 2000. We deden
dat door samen met Jan Deceunynck en Ann Demeuter, een sympathiek stel uit
de Schotense wijk Bloemendaal, in vier afleveringen af te tellen naar de voor
30 december uitgerekende geboorte van hun eerste kindje. Jade wilde het spel
niet helemaal meespelen want ze toonde zich al op 29 december aan de wereld,
gezond en wel.
“Ongelofelijk hoe vaak we achteraf nog zijn aangesproken over die reeks. Zelfs
jaren later bleek onze millenniumbaby een begrip. Een bewijs dat de Bode goed
gelezen wordt”, blikken de ouders terug op hun tijdelijke BS-status, waarbij BS
staat voor Bekende Schotenaar.
Eind deze maand wordt ‘onze’ millenniumbaby – want Jade is toch ook een beetje
de Bode-mascotte - dus al 21 jaar. Hoe gaat het met haar? “Heel goed”, straalt

Opgelet geld lenen kost ook geld.

ze in de woonkamer in de Rozenlaan,
want hoewel de oude kaap van
‘volwassenheid’ in zicht is, woont Jade
nog gezellig bij haar ouders en haar
vier jaar jongere broertje Nathan. Ze is
een geëngageerde Chiro-leidster, bij
Don Bosco, en kan aardig zingen, maar
eerst wat meer over wat Jade het meest
bezighoudt de jongste tijd: haar eigen
taarten bereiden en bakken. Wat begon
als een experimentje, is uitgegroeid tot
‘serious business’. Jade: “Ik volg nu de
opleiding ‘banketbakker’ bij de afdeling
volwassenenonderwijs van de PIVA.
Maar ook thuis sta ik geregeld aan de
oven om wat nieuws uit te proberen
voor de vriendenkring, familieleden of
gewoon om zelf van te smullen.”

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

Jade doet ons het water in de mond
krijgen wanneer ze vertelt over haar
Sinterklaastaart, een biscuit met
speculaas en botercrème afgewerkt
met leuke figuurtjes van suikerpasta.
“Het lukt haar steeds beter om er echt
iets van te bakken”, geeft moeder Ann –
ook al een echte madam toertjes – een
eerlijk oordeel. “Het is mijn droom om een eigen thee- of koffiehuisje te openen
met op het menu een selectie van mijn zelfbereide taarten”, zegt Jade beslist. “Het
liefst van al zou ik dat in de Paalstraat willen doen, maar dat is geen must. Maar
eerst moet ik nog veel bijleren natuurlijk. Iemand uit mijn Chirogroep bedacht
alvast de naam J Tea en bijhorend logo. Als straks mijn broer Nathan, die op school
multimedia volgt, dan nog mijn website wil maken, ben ik vertrokken.”
The Voice

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

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021!

Al kan het met de loopbaan van deze jonge vrouw ook nog een andere muzikale
richting uitgaan. De harp bleek geen succes, maar intussen heeft Jade en ook de
jury van het VTM-programma The Voice haar mooie stem ontdekt. “Ik zing heel
graag”, vertelt ze. “Vroeger als kind in Neurimee, het kinderkoor van mijn tante
Vera. Later in de Pop- en Rockschool en af en toe aan de zijde van papa, wanneer
die weer eens optrad met zijn gitaar.”
“In 2019 heb ik mijn kans gewaagd en heb ik een demo gestuurd naar The Voice.
Het bericht dat ik op auditie mocht komen, was een van de fijnste mails ooit
gekregen. Ik heb ‘Grenade’ een nummer van Bruno Mars gebracht. Ik was heel
zenuwachtig en misschien ook daardoor heb ik tv-show niet gehaald, maar ik
ben nog altijd blij met die erkenning. Met zangleerkracht Ayla Dunes, de steeds
bekendere popzangeres en vriendin van mijn neef David, probeer ik nu nog meer
uit m’n stem te halen.”

Merenguetaart
Jade heeft al goed nagedacht waar ze de komende jaren naartoe wil. Een eigen
gezin stichten, hoort bij die toekomstdromen. Met Yannick heeft ze alvast een toffe
vriend gevonden. “Ik wil later heel graag zelf kinderen”, twijfelt Jade niet. Maar voor
ze aan de luiers en een papfles toe is, gaat Jades aandacht volledig naar haar
baksels.
Wat er met kerstavond precies op het menu staat ten huize Deceunynck weten
wij niet, maar dat er bij het dessert een kerststronk ‘made by Jade’ tevoorschijn
zal komen, staat vast. Voor haar 21ste verjaardag wil ze de merenguetaart, met
slagroom en fruit, uitproberen die haar mama in het verleden ieder jaar bakte voor
de verjaardag van haar dochter. Straks kunnen ze hun baksels vergelijken.
Win een taart van Jade
De Bode mag van Jade drie door de groot geworden millenniumbaby
zelfbereide taarten weggeven aan haar lezers. Wie kans wil maken op
deze delicatesse, stuurt een mailtje met je postadres naar wedstrijd@
bodevanschoten.be en met ‘taart’ als onderwerp.

TAVERNE

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE

RESTAURANT
TAVERNE

,00
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AFHAAL
BRUNCH
MENU
BRUNCH

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,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

NAGERECHT

BRUNCH

ELKE ZONDAG
ELKE ZONDAG

€ 6,90
BRUNCH
BRUNCH
€ 6,90

chocomousse
kaastaart met rode vruchtencoulis

KINDERGERECHTJES
DAAR
WE ALLE GERECHTEN
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

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

KERST AFHAALMENU E 50
24, 25 en 26 december 2020

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

VILLERSLEI 109, 2900 SCHOTEN
TEL. 03 635 56 83

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
EETPLEZIER VOOR
HET HELE
GEZIN/ 03 658 47 20
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
SCHOTEN
03 47
658
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI13
13 SCHOTEN
/ 03/ 658
20 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12U TOT 14U30 EN VANAF 17U, ZONDAG VANAF 12U
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PESTOSTICKS • OLIJFJES • TOMAATJES
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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.
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MET GEPEKELDE BEUKENZWAM, TUINKERS EN PARMEZAANSE KAAS

11/02/2020 11:18

KREEFTENROOMSOEP

GEBRADEN KALKOENFILET
MET APPELTJES, VEENBESSEN EN DUCHESSE AARDAPPEL

PANNA COTTA

VAN YOGHURT MET KARAMEL EN PASSIEVRUCHT

CATERING

n zot van groenten en feesten en feesten met groenten en ook wel
en glaasje wijn. Of twee.

n onze Plek balletjes: gehakt van de keurslager maar maar voor de
want de andere helft is quinoa en... ah ja: groentjes.

ouden van grote schalen boordevol lekkers en vol kleur, want wij
ook met onze ogen.

n groentenspreads van geroosterde zoete aardappel en veel kruiden
e die in de souks van de Medina vindt, of eentje van edamame boontjes
unt.

hummus is van kikkererwten én witte bonen én borlotti bonen, dit
n we net iets smeuïger maar ook fijner van smaak.

vitello tonnato, die vraagt tijd: eerst garen we de kalfsmuis héél
, dan maken we van de lekkerste tonijn onze saus. We combineren
vitello graag met avocado. Die twee zijn the perfect match.

erveren dit en nog veel meer in Mijn Plek, maar we komen ook graag
op bezoek. Dus heeft u iets te vieren: bent u jarig, doet een van uw
en zijn communie, gaat u trouwen of bent u net al heel lang
uwd en magDi-dit
gevierd
dan zijn 24u
wij open
er ook graag bij! Want
tot
vrijdag:worden,
9 - 16u • Webshop
ken én feesten graag. Zaterdag: 11 - 16u

Gelmelenstraat 157
2900 Schoten

Ma, zon- en feestdagen gesloten

Bestellingen voor zondag kunnen zaterdag opgepikt of afgeleverd worden.

g dus eens binnen of bel of mail ons, wij maken met plezier een offerte
u heel blij van wordt.

www.mijnplek.be

Mijn Plek • Villerslei 6, 2900 Schoten

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

AFHA

“Spaghetti Den Trol”

AL

info op onze facebookpagina

03 685 01 26

de leeftijd van 4 jaar niet alleen zwemmen, maar meteen hoe ze zich het water het best
en snelst voortbewegen. Bijna de helft van onze clubleden zijn ‘doorstromers’ van onze
zwemschool. Die is heel populair.”

SCHOTEN

Zwemclub Schoten ook na 45 jaar nog in topvorm
Zwemclub Schoten bestaat 45 jaar en vierde dat op het droge, in basisschool SintCordula, die voor de gelegenheid werd ingericht als feestzaal.
“Met onder meer Ilse Schoors, Geert Boekhout, An Van den Bosch, Nancy Engelen,
Kim Van Kruijssen en Sofie Goffin hebben we in de loop van de geschiedenis geregeld

Doek valt voor Cinema Cabrio
Cinema Cabrio hield er na achttien jaar mee op. Aan de basis lag een conflict met de
gemeente Schoten over de editie van dit jaar. Patrick Beauquesne en Bruno Peeters
van Cinema Cabrio liepen boos weg uit een overleg met de gemeente over de
organisatie van een zomers cultuurprogramma. Dat was voorzien op de speelplaats
van de kunstacademie aan de Vordensteinstraat en had omwille van corona vooral
kleinschalige concerten in de aanbieding. Het was de bedoeling dat ook Cinema Cabrio
daar enkele films zou projecteren.
“We begrijpen niet waarom Cinema Cabrio niet zoals alle jaren aan het kasteel van
Schoten kon doorgaan”, aldus een teleurgestelde Patrick Beauquesne. “Bovendien
zouden onze kinderfilms naar De Kaekelaar verhuizen. En drankjes aanbieden mocht
ook al niet. Op deze manier was Cinema Cabrio onmogelijk en zat er niks anders op
dan de handdoek te gooien. Na achttien jaar doet dat pijn. Wetend dat in 2019 nog
1200 mensen kwamen kijken, zullen veel Schotenaren dit missen, net als onze veertig
vrijwilligers.”

zwemmers naar de Olympische Spelen kunnen sturen”, aldus voorzitter Frank Cornelis.
“Onze wedstrijdzwemmers onder leiding van hoofdtrainer Sepp Meyers blijven ook
vandaag sterk presteren.”
Vandaag telt ZS 220 leden. Die trainen bijna dagelijks in verschillende teams en
groepen in Sportoase Elshout. “Onze Zwemschool, met twee startmomenten per jaar, is
de motor van onze club”, aldus voorzitter Frank Cornelis. “Hier leren we kinderen vanaf

ZEG HET DIT JAAR MET EEN KERSTKAART
KOM LANGS OF KIJK OP WWW.BODEVANSCHOTEN.BE
Prettig Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Familie Peeters - Villerslei 50 - 2900 Schoten

Prettige
Feestdagen

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

Loodgieterij
LEO VERVOORT

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en
warmwatertoestellen
Rioleringswerken

ALBOS

Tel. 0496/75 74 81
RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

Ben Bogaerts BVBA

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

De Fort 2 Vissers van Wommelgem hebben zeshonderd zoetwatervissen van een
gewisse dood gered uit de vijver van kasteel Hof Zevenbergen in Ranst. “Ze waren deze
winter anders allemaal gestorven”, aldus Robby Florus.
Hoekap verd2 op Leiebos,
Merksem nabij Bredabn, tram/
bus,winkels,scholen,E19.Ondergr
P (+berg),lift,rolstvr,videopar,ink
vest,L-liv42m,
+Z-ter,inger.
kkn,waspl,cond.
nachth.,
Wc,
badk
(bad
douche,
lav)
2
slpk,
(16+10m2)
EPC=117,pm860
euro
+125
euro ,geklaes@gmail.com
P1
Te huur: app.gelijkvl.zonder
tuin, geleg.C. Neutjensstraat 35
Schoten, prijs 510€,1Slpk,vrij
1.3.2021, 0478/581871 na 18U P2
Te huur: app. Merksem Sijsstraat,
grote liv, 2 slpk, aparte kkn, badk,
berging, kelder, lift, 700 euro
+ kosten tel 03.644.20.63 P3
Gezocht: te huur stacaravan of
chalet voor 1 persoon, 3mnd
jan t/m maart
2021 regio:
prov. Antwrpn , Oostkust,
Zeeland. max. 500 EURO pr.
Mnd.
e-mail:
mirador@gmx.
us tel. + 34 6315834
P4

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

FORT 2 VISSERS REDDEN 600 SNOEKEN EN KARPERS
VAN GEWISSE DOOD

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

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

Te koop: stationw Mercedes
270CDI Avantgarde, full option
, 9.8.2002, met trekhaak prijs
2.950 euro tel 0495.80.00.26 P6

Robby Florus is uitbater van Robby Fish, speciaalzaak voor hengelaars, maar ook nauw
betrokken bij de Fort 2 Vissers. Die club regelt het vissen op de grote fortvijver. “We
kregen deze week een oproep van de vzw die in het kasteel gehuisvest is”, vertelt
Florus. “Ze maakten zich terecht zorgen over de spartelende vissen in het slijk van
de ringgracht. Op sommige
plaatsen stond het water
nog maar vijftien centimeter
hoog. Al heel wat vissen
waren gestorven en er
zouden er vast nog veel
meer volgen.”
De Fort 2 Vissers zien hun
interventie als een sociale
daad en moesten ook zelf niet
betalen om de grote school
karpers, giebels, snoeken,
palingen en brasems in
hun eigen wateren lost te
laten. “Daarmee stijgt onze
populatie alweer met zo’n
10%”, schat Robby. “Maar
de vissen leiden hier een
goed leven. Wie hier komt
hengelen, weet dat hij vangst
altijd moet terugzetten.
Uit dankbaarheid voor dit
cadeau gaan we met de club
200 euro overmaken op de rekening van Hof Zevenbergen, een huis voor bezinning.
Het zal haar werking ten goede komen want door de coronacrisis zagen ze ook daar de
inkomsten flink dalen.”

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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

T. 0474 71 53 97

Nieuwpoort
vakantie
appartement+
gar.
http://
www.kusttehuur.be 1-4 pers.
folder 0476/584132 - villa
\”Duinenhuis”\ OostduinkerkeNieuwpoort
http://www.
duinenhuis.be
5-7
prs.
folder
0476/584132
P5
Te koop: stationw Mercedes
270CDI Avantgarde, full option
, 9.8.2002, met trekhaak prijs
2.950 euro tel 0495.80.00.26 P6
Te koop: binnendeuren met
gehard glas mat L2.03 B
0.81cm tel 0486.80.82.22 P7
Winterbanden
Uniroyal
,
225/50/R 17 Steekmaat 5x115
Met symbool M+S, verplicht voor
Duitsland. Aluminium velgen 17
inch(5 gaten) Info:nita@telenet.
be of gsmnr:0497867875 P8
Te koop: partij wol:donkerblauwgroen-rood-beige:€5/pak
van
5x50gr voor nld 2,5-3 dameskledij
m.46-48:broek-rok:€5/st - bloestrui:€4/st 0486791114
P9
Te koop: rolscooter type Invacare
Leo in bijna nieuwstaat bijna
niet gebruikt , wordt verkocht
wegens
overlijden
moeder.
Een buitenkans voor 800
euro. Tel.0486709741
P10

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83
Te huur gezocht, kleine weide
vanaf 500 M2 met stal of
schuur ergens bv. op een
hoeve. Moet dienen voor
tentoonstelling
hobbykippen.
Alles
bespreekbaar
0475
258963 graag regio Brecht P11
Te huur. App. grens MerksemSchoten, dichtbij bus, tram
en koopcentrum Winkelstap,
1 slpk, tel 0497.87.59.12 P12
Kitten gezocht tussen 8 en 12
weken. M of V. Tegen vergoeding.
Bel: 03 435 20 26 Z107
Goedkoop
verwijderen
van
coniferen, laurier en afvoeren,
gratis offerte, tel 0487.715.534
(particulier)
P13
Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen
en
coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier)
P14

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

Tel. 0495 52 95 27

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

BRECHT – LEG EENS EEN VOETSPOOR ONDER DE KERSTBOOM
Zoek je nog een origineel kerstgeschenk voor familie en vrienden? Doe hen dan een
exemplaar van Voetspoor 3 cadeau. Boeiende leesvoer voor lange winteravonden
verzekerd!
In Voetspoor 3 is de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht op zoek gegaan
naar het boeiende verleden van Brecht, Overbroek en Sint-Lenaarts. Je ontdekt
er vooral in hoe onze voorouders af te rekenen hadden met de pest. Ook 350 jaar
geleden zaten de Brechtenaren immers in quarantaine en mochten de kinderen geen
Nieuwjaarke Zoete zingen, werden er pestmeesters aangesteld (de virologen van die
tijd) en vielen er heel wat doden te betreuren. Een hoofdstuk dat helaas brandend
actueel geworden is… Verder kom je
alles te weten over onder meer het
dorp van toen, de lotelingen in de
tijd van Napoleon, de schilderijen
van Felix Pacquée en de beelden
van Simon Goossens, de melkerijen,
de Brechtse Spookstraat en de
verdwenen molen van Overbroek en
de ontstaansgeschiedenis van het
militair domein Groot Schietveld.
Voetspoor 3 telt ruim 300 pagina’s,
is volledig in kleur en bevat meer
dan 400 oude en nieuwe, vaak
paginagrote foto’s en documenten.
Een stevige brok geschiedenis op
een eenvoudige, bevattelijke manier
gepresenteerd. Geen saaie, droge
kost, maar vlot leesbare artikels.
Voetspoor 3 is een uitgave van de Geschied- en Oudheidkundige Kring en kost
slechts 30 euro. Ook Voetspoor 2 is nog steeds verkrijgbaar tegen 25 euro. Door de
coronamaatregelen zijn de klassieke verkooppunten noodgedwongen gesloten, maar je
kan steeds terecht bij Ronny Mattheeussen, Schotensteenweg 30 A (03/313 96 50) en
Jan Wouters, Borghthoevestraat 10 (03/313 02 91).

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tel. 0477 49 27 70

Th. V. Cauwenberghslei 82/14
2900 Schoten
Registratie nr. BE.0885.763.121.02-03-10

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certificaat.
Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.
Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.
Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.
st.sani@icloud.com

Voor al uw grondwerken, spitten,
elsienlikeur waarvan
de smaak is
geïnegaliseren,
aanvoer
en afvoer van
crêpe Suzette. De likeur leent zich
Aanleg
oprit en terras in beton
een echte grond.
crêpe Suzette
te bereiden”,
of kleiklinkers, kasseien, blauwe steen,
keramische tegels enz.
Aanleg van uw tuin groot of klein.
Meer dan 20 jaar ervaring.
Mariën tuin en verhardingswerken

0475/51.11.22.

mikemarien671@gmail.com
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Afbreken
van
afsluitingen,
beton, , enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier)
P15
Grondwerken met minigraver,
omspitten van tuinen, gratis
offerte,
tel
0487.715.534
(particulier)
P16
Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier)
Gezocht:
poets/strijk/
huishoud dame 20u/week voormiddag
Schotenhof.
Met
ervaring.
Nederlands/
Frans/Engels
sprekend.
Via
dienstencheques. Bij voorkeur
met wagen, bushalte vlakbij.
Contact: 0495/26.36.24
P17
Gevraagd:

kleine

inboedels:

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

GRATIS PRIJSOFFERTE
GSM 0485 337 801
bjornde_22@hotmail.com
Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote firma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

tegelwerk, creatieve oplossingen,
met bestelwagen. 36€ +btw +
0,5€/km Schilde (particulier) Z111

Fiets(en) te herstellen? Maak
een afspraak: Erik (Sint Job)
0486 501 761 (particulier) P19

Te huur: ondergr. autostaanpl.,
Churchilllaan 164 Schoten, 70
euro/mnd tel 0487.45.08.44 P21

Gezocht: Tin, verzilverd, zilver,
ouden munten, oude juwelen, tel
0488.70.68.95 (particulier) P20

App. te koop of te huur: Spanje aan
de zee, Oropesa Del Mar, 2 terr,
living, kkn, 2 badk, 2 slpk, lift, st
pl, airco, zwembad, 2 bergingen,
wc, tel 0473.73.02.24
P22

Gezocht werk: poetsen, strijken,
babysitten, spreek Frans en
Ned tel 0493.27.58.77
Z109
Gezocht
werk:
poetsen,
strijken, tel 0465.18.18.40 Z 110
Klusjesman
sanitair,
hout,
dakwerk, elektriciteit, zwembad,

Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

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

0495 22 38 63

postkaarten,
oude
foto’s,
oud
speelgoed,
tel
0488.70.68.95 (particulier) P18

Heeft u nood aan (meer)
beweging, maar komt u er zelf
niet/moeilijk toe? Vraag raad aan
uw bewegingscoach. Persoonlijke
begeleiding op maat, 0473
313 982
(particulier)
Z108

nieuwbouw - renovatie - herstelling

Te koop: velg + banden van
Ford Fiesta 1500 TDCI prijs 80
euro v 4, elektrische grasmaaier,
nw staat 1800W 75 euro,
TV Medion 70cm 40 euro,
Oostmallebaan 29 Zoersel P23
Te koop: kerststal met beelden,
12 delig eet-en koffieservies van
Royal Albert tel 03.384.14.73 P24
Te koop studio: met zicht op
zee, 1ste v gem studio, Oostende
op de dijk 155.000 euro 2de

hands.be tel 0485.52.15.61 P25
Gezocht: weinig/niet gebruikt
broodmachine
voor
zachte
prijs tel 0485.02.09.25
P26
Te koop: mindervaliden, elek.,
scootmobiel, in perfecte staat, weg
wegens dubbel gebruik, uitzond.
Prijs 550 euro tel 03.353.12.58
of
0496.23.81.96
P28
Te koop: 2 pelsmantels, 1
toiletstoel, 1 buggy/pousset voor
kleine honden, 1 elek. Piano, 1
tennisraket in hoes + tennisballen
tel
0472.43.45.67
P27
Hulp nodig met Software,
mail, printer instellen? Ik kom
tegen een gepaste vergoeding
graag even helpen. Ophaling
aan huis, hulp op afstand
mogelijk. 0498679096, contact@
bjornvervloet.be (particulier) P29

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

VAN RENTERGHEM bvba
ALLE
TUINONDERHOUD
0478 56 54 22

“ECOLOGISCH BEWUSTE CONSUMENT VINDT WEG NAAR DE
KRINGWINKEL”
Het hoeft geen betoog meer dat 2020 een raar jaar is geweest en dat zowat elke sector
in de klappen heeft gedeeld. “We eindigen wel in de rode cijfers, maar hebben ook
ontdekt hoe wendbaar en veerkrachtig onze organisatie wel niet is”, blikt directeur
Gert Paulussen van Kringwinkel De Cirkel terug. De coronacrisis heeft ook nieuwe
opportuniteiten gebracht.

op korte tijd niet opvullen. We hebben wel ontdekt hoe wendbaar en veerkrachtig ons
bedrijf is om snel te reorganiseren en in te spelen op een nieuwe situatie. We merken
ook een groei van en diversificatie in cliënteel en een grotere instroom van goederen.
Voor de opening van de winkel in Zandhoven werd er ongeveer 3 kg per inwoner uit die
gemeente binnengebracht via andere winkels, in 2019 zijn we geëindigd op 15 kilogram
per inwoner. Er is dus zeker voldoende potentieel om nog uit te breiden en een extra
vestiging te openen. Ik kan nog makkelijk 15 voltijdse equivalenten, goed voor zo’n 25
medewerkers, extra tewerkstellen. Maar hiervoor hangen we af van Vlaanderen die
hiervoor middelen ter beschikking
moet stellen. We kunnen dus
wel degelijk helpen om mensen
op de rails te zetten en te laten
doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt, alleen de middelen
ontbreken nog”, laat Paulussen zich
graag ontvallen. “Daarnaast kunnen
we ook nog verder moderniseren
en professionaliseren. Ik denk er
bijvoorbeeld aan om chauffeurs
met een tablet op pad te sturen
tijdens hun ophaalrondes. Er is ook
de webshop kringshop.be die al is
gelanceerd in samenwerking met
andere kringwinkels. Die is nog in
volle ontwikkeling.” Plannen genoeg
dus om een nieuw jaar met veel hoop
tegemoet te gaan.

Precies een jaar voor de coronacrisis uitbrak, in april 2019, maakte Gert Paulussen
uit Sint-Job de overstap van Beweging.net naar Kringwinkel De Cirkel. Een switch die
hij zich zelfs na een stevig crisisjaar niet betreurt. “Ik mag meebouwen aan sociale
tewerkstelling en mee een ecologisch verhaal schrijven. Elke dag opnieuw wat steentjes
in de rivier verleggen, werkt heel erg motiverend. Sommige handicaps van medewerkers
blijken soms zelfs een troef. Ook voor mij is dat een eyeopener geweest”, bekent de
www.dekringwinkel.be/centrum/6/winkel/40/index.html,
directeur.
de.cirkel@de-cirkel.net
Kringwinkel De Cirkel is een maatwerkbedrijf met vier vestigingen in Brecht,
Wuustwezel, Zandhoven en Malle. Gert Paulussen ontfermt zich over de hele groep die
90 medewerkers telt. “Het was vooral een moeilijk jaar voor deze mensen. De lockdowns
Nieuwbouw/renovatie
Nieuwbouw/renovatie
waren voor sommigen een echte beproeving om niet te hervallen in oude ‘slechte’
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beginnen bellen, om het contact te bewaren en de eenzaamheid te doorbreken. We zijn Domotica
Conform maken van uw installatie
Domotica
niet alleen een luisterend oor geweest, maar hebben hen ook op administratief vlak Domotica
bijgestaan. Dat was een voltijdse bezigheid. Maar bij de heropstart hebben we bij onze
mensen een enorme weerbaarheid ondervonden om opnieuw aan het werk te gaan.”
Dat bleek ook nodig, want tussen de 2 lockdowns was het razend druk voor de
kringwinkels, ook bij De Cirkel. “We kregen op korte tijd massaal veel goederen binnen.
Het was continu aanschuiven, want het concentreerde zich op een kortere periode. We
hebben nu eigenlijk evenveel goederen binnen vergeleken met een normaal jaar, zonder
lockdown. Logistiek waren we daarop niet voorzien, maar toch zijn we alles blijven
aannemen uit vrees dat mensen ermee naar het containerpark zouden trekken. We
zijn ons dan anders gaan organiseren. We hebben een grotere opslagbuffer gecreëerd
zodat we de goederen efficiënt konden opslaan en we ze trager konden verwerken voor
de winkel. Daarmee hebben we ook extra tewerkstelling gecreëerd”, schetst Paulussen
de situatie. “Hierdoor hebben we permanent een gezonde voorraad in huis en kunnen
we het aanbod in de winkel voldoende variëren.”
Klanten weten dat te waarderen, want die vonden al heel snel de weg terug naar de
kringwinkel tussen de twee lockdowns in. Meer nog, de kringwinkel trekt ook een nieuw
cliënteel. “Dat is het mooie aan het verhaal. De ecologisch bewuste consument vindt
steeds meer de weg naar de kringwinkel. We omarmen uiteraard deze evolutie en
spelen hier graag op in door bijvoorbeeld acties te organiseren met nicheproducten.
Wij ondervinden hier aan den lijve dat het circulaire gedachtegoed in de lift zit. Het gaat
niet meer alleen om het hergebruiken van goederen, maar ook om er iets nieuws mee
te maken. Ook steeds meer producten denken hierover na, met de kringwinkel hebben
we hier natuurlijk al veel langer ervaring mee.” Een grotere toeloop van klanten met een
kleine portemonnee verwacht Paulussen pas volgend jaar. “De economische gevolgen
van deze crisis sijpelen nu nog maar pas door en zal zich onder meer vertalen in meer
werkloosheid.”
Gert Paulussen ziet de toekomst van De Cirkel rooskleurig tegemoet. “We eindigen het
jaar wel in rode cijfers, want de gaten die tijdens de lockdowns zijn geslagen, kan je

www.kringshop.be,
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prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78 (particulier) Z113

Heb je geen tijd of zin om te
strijken? Ik Christiane kom
uw strijk halen en netjes
terugbrengen, snel klaar, volle
mand 25 euro/mnd, regio Zoersel,
Sint-Antonius,
Zandhoven,
tel
0476.60.44.92
P30
Deftige dame biedt zich aan als
gezelschapsdame & personal
Assistant, voor uw huishoudelijke
taken en boodschappen doen,
uw
huisdieren
verzorgen,
uitlaten, t.b.v. senioren, eigen
auto en weekend werken
bespreekbaar voor meer info
bel 0493.33.91.65 Mvg
P31
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis

Te koop: VW Polo, 10.000km
ophang
voor
fietsen
+
winterbanden
32474820813
metallic, TV Vlaanderen + decoder
compleet 0474.820.813
Z112
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114
Op zoek: liefdevolle oppas/
nanny die dinsdag en donderdag
onze 2 kindjes (5 en 7j) kan
ophalen van school, eventueel
huiswerk maken en koken; tot
thuiskomst van ons werk (+/18.30). Wij zoeken iemand die we
kunnen vertrouwen, regio 2970
Schilde tel 0477.688.409. Z115
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

EPC Irene

tel. 0496 556 182
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

info@poortencentrale.be

Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

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

ALLE GLASWERKEN

03/658 14 80

Snelle service

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

NUYENS - DOM
SCHOTEN

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

DRINGENDE
HERSTELLINGEN
STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS
GSM: 0475/420 837

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

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN
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 580e + verwarming .
Kerst- en 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
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

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

Notarissen 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
MERKSEM : Kluizeveldenstraat 83 – te renoveren rijwoning met glvl
: inkom met vestiaire, salon, eetkamer met open trap, keuken met
lichtkoepel, veranda, badkamer, terras, diepe tuin met extra berging
- 1ste V : grote slaapkamer, 2 kleine aaneengeschakelde slaapkamers kelder - mogelijkheid tot overname inboedel / bezichtiging na afspraak
/ contacteer het notariaat.

Zie onze beschikbare woningen op :
www.notarisdeferm.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

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

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

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+
Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS
Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)
Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel,
- 3 ploegen
initiatief
kwaliteitsbewust
Ploeg vroege
of &
late
(maandag tot vrijdag)
- Handig,
zelfstandig,
zin voor
initiatief,
Min.
5 jaarmet
ervaring
met machines
Handig,
zelfstandig,
verantwoordelijkheidsgevoel,
verantwoordelijkheidsgevoel,
gezond verstand
initiatief & kwaliteitsbewust
Wij bieden:
- Affiniteit
techniek
Min.met
5 jaar
ervaring
met machines
Vast
werk & gevarieerde taken
- Oog voor
kwaliteit
Prettige
Wij werkomgeving
bieden:

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken
- Contract
van
onbepaalde
duur
Prettige
werkomgeving
Graag
kontakt
opnemen
per e-mail
- Aantrekkelijk
met Nico salaris
Van Malderen: nlu@luxilon.be
- Afwisselend takenpakket
Graag kontakt opnemen per e-mail
- Interne opleiding
met Nico
Van Malderen:
nlu@luxilon.be
Luxilon
Industries
n.v.
- Doorgroeimogelijkheden

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

Luxilon
n.v.
Je komt terecht
in Industries
een jong, dynamisch
team

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
in een no-nonsense werksfeer.
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem
Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88
joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.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
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk, reparatiewerken,
behangen,
gyproc,
tegels,
pleisterwerk,
vloeren,
tel
0488.202.848 (particulier) Z170

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je tuin
of kippenhok, ik geef een goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z189
De Poolse schilder biedt
zijn
diensten
aan
voor
binnen-en
buitenwerk,
tel
0493.61.99.33 (particulier) Z194
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

COGA VASTGOED startte in 1985. Vandaag, met meer dan 35 jaar ervaring,
genieten wij het vertrouwen in de sector en kunnen we ons beroepen op
een beproefde werkwijze voor verkoop en verhuur. Ons werkgebied ligt
tussen Antwerpen stad en de Nederlandse grens. Wij werken vanuit 2 kantoren, Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht.

Voor onze vestiging te Brecht zoeken wij een
voltijdse administratieve medewerker.
Je functie:
• Je bent het eerste aansprekingspunt, zowel telefonisch als aan de balie.
• Je zorgt voor administratieve ondersteuning van je commerciële collega’s.
Je verwerkt mails, post en maakt facturen op.
• Je plant bezoeken voor je commerciële collega’s.
• Je stelt huurdossiers samen en volgt deze op. Je staat in voor de opmaak
van huurovereenkomsten.
• Je maakt advertenties op, zowel online als print. Je beheert sociale media.
Wij bieden:
• Een gevarieerde functie waarbij zowel je administratieve, commerciële en
marketingkwaliteiten kan ontplooien.
• Een aangename werksfeer binnen een ervaren team.
• Een competitieve verloning met extra legale voordelen.
Profiel, shouldhaves:
• Je hebt goede communicatieve eigenschappen en klantvriendelijk.
• Je beschikt over een commerciële drive en hebt een verzorgd voorkomen.
• Je bent administratief sterk, nauwkeurig en werkt vlot met MS-office.
• Je genoot een opleiding in het vastgoed of hebt gelijkgestelde ervaring.
• Zaterdagwerk schikt je niet af.
• Je bent leergierig en staat open voor nieuwe zaken. Een teamplayer.
Profiel, nice-to-haves:
• Je bent in het bezit van een BIV-nummer.
• Je woont in Brecht of directe omgeving.
• Je hebt kennis van Whise, DTP of grafische software.

Gelieve uw CV met motivatie te bezorgen aan sabrina@coga.be
Uw sollicitatie wordt met de nodige discretie behandeld.

CNC
OPERATOR
CNC
CNCOPERATOR
OPERATOR
Operator
voor
Operator
Operator
voorvoor
hoogtechnologische
hoogtechnologische
hoogtechnologische
computergestuurde
computergestuurde
computergestuurde
machines
gezocht.
machines
gezocht.

machines gezocht.

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.

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

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

Orfit zoekt

Volledig
binnenen
buitenrenovatie nodig? Of kleine/
grote klus? Alles kan! Bel Tony
0486.21.12.81 (particulier) Z228

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

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

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

Meer info of meteen solliciteren?
Elke Rakers,
HR@orfit.com of 03 326 20 26
Gezocht!
Furnified.com zoekt

HOOFDMAGAZIJNIER en MAGAZIJNIERS.

Interesse om mee te werken aan de uitbouw van ons
online interieur label en deel uit te maken van ons jong
dynamisch team?
Stuur dan vandaag nog een bericht naar
jobs@furnified.com!

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

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

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT
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.

Te huur: twee garages te
Schoten, in de Vic Meesstr.
een in Dr Feijne en een in
Coppens tel 0495.26.99.30 Z102
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer, enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z230
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
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

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
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
Man zoekt werk: tuinwerken,
schilderen, binnen en buiten,
schrijnwerkerij, vloeren enz.. tel
0466.41.06.91 (particulier) Z105
Te
50
tel

koop: Golfballen, prijs
euro voor 100 ballen
03.658.10.88
Z106

Te koop gevraagd: schilderijen,

spullen
v
zolder,
Lp,
strips,
curiosa,
enz
…tel
03.663.65.70 (particulier) Z214
Te huur: Nieuwpoort Bad
studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18 (particulier) Z225
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

Bakkerij Jonas Vets
s’Gravenwezel

Gezocht:
Flexi medewerker
voor in het weekend
ﬂexibel werkschema
steeds 6u30-13u

Stuur je CV naar
jonasvets@hotmail.com

Tandartspraktijk Belledenti
zoekt POETSHULP,
ma-di-woe van 17.30 tot 18.30u,
vrij van 17.00 tot 18.00u.
Nadien eventueel enkel do (3u)

Gelieve uw cv te sturen naar info@belledenti.be

Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?
Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante
groei. We zijn één van de drie belangrijkste servicecentra in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Wij herstellen oa AC-, DC- en HS-motoren, servomotoren, zijn een ATEX gecertificeerde
onderneming en een Siemens gecertificeerde repairshop for large drives.

n”

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

bij

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

n”

aer

”

Prijs “Van
Loock Motoren”
TECHNISCH
COMMERCIEEL

BINNENDIENST MEDEWERKER

Voor het beste GIP toepasbaar
(M/V)bij
“Van Loock Motoren”.
WeVoor
zijn opleerlingen
zoek naar versterking
voor de binnendienst verkoop. Je taak is de verkoop van
“Elektrotechnieken”
nieuwe elektrische motoren, alternatoren, motorreductoren en drives. De uitdaging in deze
van het St. Jozef Instituut.
binnendienstfunctie is het helpen van de klant, door toegevoegde waarde aan te bieden.
In samenwerking met Dhr. P. Pas en Mevr. N. Cossaer

Functie inhoud:
•
•
•
•
•
•

3de prijs: 1 bak bier

Je hebtdecontacten met klanten en binnenlandse en buitenlandse leveranciers.
2 prijs: 2 bakken bier
Als
commercieel talent ben je verantwoordelijk voor de opvolging en de uitwerking van
ste
1oplossingen
prijs: Waardebon vliegtickets
naar
New
voor klanten,
evenals
deYork
behandeling van klachten.
Je staat in voor het offertesysteem.
Stockbeheer is een deel van je takenpakket.
Continu verbeteren van het interne proces aan de hand van Lean technieken.
Sporadisch ondersteuning bij het voorbereiden en inplannen van de
buitendienstwerkzaamheden.

“ElektrotechrnSieckhoten”
is de toekomst voo

Verwacht:
•
•
•
•
•
•

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

SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE

TECHNISCHE AANKOPER CONTROLLER
Functiebeschrijving :
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Verwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en
in een nichemarkt. Je kunt onmiddellijk in dienst treden. We bieden een aantrekkelijk loon/ een
loon in overeenstemming met je capaciteiten / je opleidingen toekomstmogelijkheden in een
gezond groeibedrijf.
Interesse?
Spreekt deze job je aan?
Aarzel dan niet en neem contact op via
e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com

Heerlijk thuis aan de feesttafel!
Geef kerst en nieuw dit jaar een extra smakelijke toets dankzij De Bode. Maak het gezellig thuis en
tover met de tips van de Kroon in Wijnegem, L’Angolino in Schoten, Gasthof Vijverhof in Schoten,
De Kaaspoort en Dellafaille in Schoten een heus feest op tafel.
Mondovino in Schoten zocht voor u uit welke wijn elk gerecht tot zijn recht laat komen.

APERITIEF
(Bierhandel de Kroon, Wijnegem) : www.bierhandeldekroon.be
Cocktail

Ingrediënten:
- 30ml rode vermouth
- 15ml Grand Marnier
- 30ml bruiswater
- 60ml Prosecco
- Angostura bitters
Bereiding:
– Meng de vermouth,
Grand Marnier en het
bruiswater in een groot
wijn/spritz-glas.
– Versterk dit mengsel
met een tweetal druppels
Angostura.
– Voeg ijs toe en roer
goed door.
-Top het geheel af met
Prosecco.

over, zeker niet teveel. Zet eventueel nog een potje extra
op tafel.
– Werk het bord af met de crumble van gedroogde
zwarte olijven en kappertjes.
Wijnsuggestie
(Mondovino, Schoten): www.mondovino.be
De Vitello Tonato vraagt om een ronde, rijke witte wijn
zoals deze strogele Elio Filippino Gavi uit Noord-Italië
met subtiel en verfijnd aroma, met wat perzik, bloesem,
gele appel en citroenzeste. De afdronk is sappig, lang
met een frisse ondertoon.

HOOFDGERECHT
(Gasthof Vijverhof, Schoten): www.gasthofvijverhof.be
Fazantensuprême met pancetta, wilde
paddenstoelen, gesmoord witloof, wijnpeertje,
veenbesjes, amandelkroketjes

– Garneer het cocktailglas met een sinaasappelschil.

VOORGERECHT
(L’Angolino, Schoten) : www.langelino.be
Vitello Tonato
Ingrediënten:
- fijngesneden kalfsvlees
- huisgemaakt tonnato saus (op basis van mayonaise, eierdooiers,
citroen, tonijn, ansjovis, peper en zout)
- grote kappertjes met steel
- crumble van gedroogde zwarte olijven
- paar verse blaadjes rucola
- peper, zout en olijfolie
Bereiding:
– Neem een plat bord en dresseer hierop een bedje van rucola.
– Dresseer de
de fijne stukjes
kalfsvlees op de
rucola.
– Schenk er een
scheutje olijfolie
op en strooi er wat
zout en peper van de
molen over.
- Lepel er ten slotte
wat tonnatosaus

Ingrediënten:
– 4 mooie fazantensuprême
– 16 sneden pancetta
– 4 stuks witloof of 8 stuks hotel witloof (klein)
– 150 g wilde champignons
– 2 lange sjalot
– 4 kleine stoofpeertjes
– 1 flesje room 40%
– 100 g boter
– 1 fles Glühwein
– 8 jeneverbessen, 2 blaadjes laurier, 2 kruidnagels
– 1 bokaaltje veenbessen
– 24 amandelkroketjes
– cognac
– peper van de molen
– zout
– nootmuskaat
– bindgaren (of gewoon garen)

Bereiding:
– Wikkel elke fazantensuprême in 4 sneden pancetta en bind vast
met drieggaren.
– Borstel de wilde paddenstoelen en verwijder zo alle onreinheden.
– Breng de Glühwein met de kruiden aan de kook.
– Schil de stoofpeertjes en kook ze in de Glühwein. Doof dan het
vuur en laat de peertjes afkoelen in de wijn.
– Snij de lange sjalotten op z’n langs in fijne reepjes.
Deze voorbereidingen kan je al op voorhand doen.
- Kuis het witloof en laat het zachtjes sudderen in wat boter, kruid
het witloof met peper, zout en een snuifje nootmuskaat. Voeg
eventueel aan het eind een snuifje suiker toe, naar eigen smaak.
– Braad de fazantensuprême, samen met de sjalot, mooi goudbruin
en flambeer ze met een scheut cognac. Zet de pan gedurende 10
minuten in een voorverwarmde oven van 160°C. Warm daarin ook de
peertjes op.
– Warm ondertussen de veenbesjes op op het vuur.
– Sauteer zeer kort de wilde paddenstoelen in wat boter, een
uitgeperst teentje knoflook, kruid ze met flink wat peper van de
molen en een snuifje zout.
– Bak vervolgens de amandelkroketjes.
– Haal de pan met de fazantensuprême uit de oven,
verwijder het drieggaren en wikkel ze even in
aluminiumfolie.
– Deglaceer de pan met een scheutje room en laat
even inkoken.
– Trancheer de fazantensuprême en schik alles op een
bord.

Bereiding:
– Klop 7 dooiers
op met 100g
suiker tot wit
schuimig beslag.
– Meng de
mascarpone
met 30 g
amandelmelk.
– Breng het beslag
en mascarponemengsel samen in
een grote kom.
– Klop het eiwit van de 7 eieren met 120 g suiker op (opgelet er mag
geen eigeel in eiwit zitten ).
– Schep het eiwit luchtig onder het beslag in de grote kom.
– Meng het suikerwater, de Amaretto en de koffie om de lange
vingers erin te dopen.
– Leg op een grote schaal een laagje tiramisu.
– Dresseer daarop lange vingers gedrenkt in het koffiemengsel.
– Strijk hierover opnieuw een laagje tiramisu.
– Werk de toplaag af met cacaopoeder.
Ben je geen zoetebek?
Kies dan voor een kaasbord van De Kaaspoort.

Wijnsuggestie
(Mondovino, Schoten): www.mondovino.be
De fanzantensuprême smaakt op z’n best
met deze Château Penin Grande Sélection uit
Frankrijk. Het is een zachte, verfijnde wijn
met ronde tannine, een zachte houttoets en
versmolten, jammy rood fruit.

DESSERT
(Dellafaille, Schoten en De Kaaspoort, Schoten):
www.delafaille.net en www.kaaspoort.be

Wijnsuggestie
(Mondovino, Schoten): www.mondovino.be
Verwen je smaakpapillen zowel bij de tiramisu als bij het
kaasbord met de Chileense witte wijn Indomita - Late
Harvest van Casablanca Valley. Deze honingachtige wijn
combineert zoet, rijp, sappig fruit (witte perzik en litchi)
en witte thee met voldoende frisheid zodat hij nooit gaat
vervelen.
In tegenstelling tot wat velen verwachten, vraagt kaas
voornamelijk om witte wijn. Bij het kaasbord past ook de
Franse Domaine de l’Herré – Quintessence uit Côtes de
Gascogne. De Sauvignon voorziet deze wijn van frisheid
en mineraliteit, de Chardonnay staat in voor het vettige
botertoetsje. De afdronk is sappig en kruidig. Verkies je toch
rode wijn bij het kaasbord? Geniet dan verder van de rode
Château Penin Grande Sélection uit Frankrijk van bij het
hoofdgerecht.

Tiramisu
Ingrediënten:
(1 grote pot)
– 220 g suiker
ZAT 14
– 7 eieren
& ZON 15
– 750 g mascarpone
– 30 g amandelmelk
DECEMBER
– lange vingers (koekjes)
2019
– suikerwater
– Amaretto
DOORLOPEND
– koffie
VAN 11U > 18U
– cacaopoeder

NENIE

PEND

SUREN

MET DANK AAN :

SCHILDEHOF KRIJGT EINDELIJK NIEUW ELAN
(MAAR PIJLENBRUG BLIJFT NOG EVEN AFGESLOTEN)
Jaren heeft het geduurd, maar nu is er toch een globaal plan voor het Schildehof.
De paden, het groen en het erfgoed krijgen een grondige opknapbeurt met de
nodige herstellingen.

UITZONDERLIJK
IN EEN NUMMER
‘‘

29 DECEMBER
21 DECEMBER

19 JANUARI
12 JANUARI

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.

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

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

Inwoners en politici lieten al regelmatig hun ongenoegen horen over de staat van het
park. Maar nu komt er schot in de zaak. De komende jaren investeert Schilde, mede
dankzij subsidies, zowat een miljoen euro in het domein. “We hebben een geïntegreerd
beheersplan gemaakt, zowel voor het erfgoed als de natuur”, zegt schepen voor
Cultuur en Toerisme Kathleen Krekels (N-VA), die toegeeft dat het om verschillende
redenen allemaal lang heeft geduurd. “Zo moesten we bijvoorbeeld eerst twee
aparte beheersplannen maken, maar later veranderden de regels en moest het een
geïntegreerd beheersplan worden. Maar nu zijn we echt vertrokken, en we hopen op het
einde van de legislatuur veel veranderingen te zien.”
Moeras
De pijlenbrug is zowat het symbool voor het gebrek aan aandacht voor het park. Al
zes jaar staan er hekken aan de brug, die niet betreden mag worden. “Waarschijnlijk
verzakt”, zegt Patrick Anthoni van heemkring Scilla, die alles over het domein weet. “Net
als de aanlegsteiger bij het kasteel. Vergeet niet dat het hier vroeger een moeras was.”
Volgens schepen Krekels wordt in 2021 een studie gemaakt “om te kijken hoe de brug
gerestaureerd moet worden.” De eigenlijke restauratie is voor later, “maar misschien
kunnen we de uitwerking vooruit schuiven, zodat we er al in 2022 aan kunnen beginnen.”
De brug vormt een romantisch geheel met de Venustempel op een eilandje vlakbij. De
spijlen van de brug stellen de pijlen voor die Cupido afschiet, waarvan een beeldje aan
de tempel te zien was. Vandaag blijven er van de tempel enkel zuilen over. Eén ervan is in
2001 in het water gevallen, en ligt daar nog steeds. Die wordt bij de conservatiewerken
recht gezet.
Het bad van de baron
Even verderop liggen de restanten van het nooit afgewerkte badhuis ‘Bobine-les-bains’.
Ook dat krijgt in 2021 een studie, pas in 2024 zouden de werken volgen. “Het badhuis is
fel overwoekerd, deels met klimop, maar mogelijk zorgt dat ook voor een stuk stabiliteit.
Dat moeten we dus bekijken”, zegt schepen Krekels.
Het badhuis is een van de vele verwezenlijking van baron en burgemeester van Schilde
Henri van de Werve (1844-1924). De baron is bekend van zijn gekke uitspattingen, zo
liet hij zich ooit per kruiwagen vervoeren. “Maar al die verhalen dateren uit zijn latere
leven”, zegt Anthoni, die denkt dat de baron een vorm van dementie had. Wie verder
terugkijkt ziet immers een man die veel heeft betekend voor het dorp. “De meeste
kasteelbewoners hielden zich weinig bezig met Schilde, maar Henri van de Werve deed
dat wel. Zo zorgde hij voor de eerste gasverlichting en communicanten die het niet
breed hadden, werden door hem aangekleed.”
Het domein had vroeger enkele zichtassen, openingen in het groen die nu overwoekerd
zijn. Zo kon je vanuit het kasteel de pijlenbrug zien liggen. “Drie van die kijklijnen gaan
we herstellen”, zegt Krekels. Ook de paden, grachten en vijver worden de komende jaren
aangepakt, meteen de eerste werken die de bezoeker zal opmerken. “Maar de werken
aan de dreven en grachten ga je pas goed zien vanaf de lente van volgend jaar, als de
kou verdwenen is”, aldus Krekels.

We herinneren jou zoals je vroeger was…

Door mooie herinneringen gesterkt
namen wij afscheid van

F r e d Ja c o b s

de heer

2 0 a p ril 1 9 4 3 – 2 5 n o v e m b e r 2 0 2 0

Raf Hesters
Na een actief en geëngageerd leven
en een lange strijd tegen dementie,
overleden aan de gevolgen van Covid
in het WZC Verbert-Verrijdt te Schoten.
Dit melden u met droefheid
zijn echtgenote Gerda Leermakers
zijn kinderen Kris, Gert, Anke en Arne

echtgenoot van mevrouw
Paula Borgt

zijn kleinkinderen Ditte, Jitse, Femke, Hanneke, Tuur en Wies

Geboren te Sint-Jansteen op 18 mei 1928
en overleden te Sint-Niklaas in AZ Nikolaas
op woensdag 2 december 2020

Voor uw troostend woord en stil meegaan in ons verdriet
danken wij u oprecht.
Rouwadres : afscheidfredjacobs@gmail.com

Voormalig zaakvoerder Bode van Schoten
lid van
Jachtvereniging Pannenhoeve, WBE Waasland,
Probus Hulst, Pétanque Pourplaisir
Door de Coronapandemie namen we in beperkte
familiekring afscheid.

SINTERKLAAS EN PIET ONVERWACHTE ASSISTENTEN BIJ
OVERHANDIGING ONTBIJTEN GASTHOF VIJVERHOF

Rouwadres: Kromvendreef 6 - Schoten

wagen aangereden op de parking van het Vijverhof. Ze werden daar opgewacht door
Sint en Piet. Terwijl ik hun bestelde ontbijten in de koffer plaatste, konden niet alleen de
kinderen maar ook de ouders zwaaien naar de Sinten genieten van de grappen van Piet.
Meer dan vijftig kinderen beleefden zo een fijne zondagochtend.”
Alvast de kinderen Hanne en Inke van Els Heirman genoten van de onverwachte
ontmoeting met de Sint bij het Vijverhof. “Ze waren laaiend enthousiast omdat Piet
ook nog snoepjes gooide toen de ramen even open mochten. Wat een hilariteit en
opwinding. Na het ophalen hebben we, zelf verkleed als Sinterklaas en roetpiet, een
brunch gebracht naar ons moeke, zodat die ook een feestelijke dag had en niet zo
alleen was. Ook thuis hebben we gesmuld van de zeer verzorgde en erg gevarieerde en
uitgebreide
brunch. Want een gewoon ontbijt kon je deze uitgebreide lekkernijen echt
ANTIGIFCENTRUM
niet noemen.”

ANTIGIFCENTRUM
In Gasthof Vijverhof vond het traditionele Sinterklaasontbijt toch plaats, ondanks
alle corona-ellende. Zaakvoerster Doenja De Schepper en haar team zorgden voor
een originele drive-in-versie die gesmaakt werd door tientallen gezinnen. En voor de
kinderen die voor één keer in het takeaway-tijdperk toch mochten meekomen, was er
nog een grote verrassing. Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen zowaar gedag zeggen
aan het autoraampje.
“Wij zijn een gezinsrestaurant, meer dan de helft van onze klanten zijn kinderen”, aldus
Doenja. “We wilden dan ook iets speciaal doen voor hen in deze vreemde periode.
Daarom organiseerden we een Sintontbijt drive-in. Om de vijf minuten kwam er een

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

DOKTERS

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

MEDISCHE HULP

Medische voetverzorging bij u thuis

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 08.00u

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

voeten &
tenen

GEBIT GEBROKEN?

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

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

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
LEERLINGEN ANNUNTIA BEZORGEN ZELFGEMAAKTE
KERSTBOODSCHAPPEN AAN RESIDENTEN VAN WZC MOLENHEIDE

0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

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

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

Woon-zorgcentrum Molenheide in Wijnegem kreeg het tijdens de coronacrisis hard te
verduren met meerdere uitbraken en een verplichte opschorting van het bezoekrecht.
“Als Wijnegemse school waren wij hierdoor allemaal fel aangedaan”, aldus leerkracht
Erik Symons. “Tijdens de lessen communicatieve vaardigheden in het eerste jaar staat
het positief communiceren centraal. De collega-leerkrachten vonden dit een uitgelezen
kans om de bejaarde bewoners een hart onder de riem te steken.”
Iedere leerling kreeg een bewoner toegewezen voor wie hij of zij een kerstkaartje met
fijne boodschap mocht maken. Na veel verspilde glitter en plakkende banken werden de
kerstkaartjes zopas overhandigd aan de verzorgenden van Molenheide. De leerlingen
verheugen zich al op de foto’s die gemaakt zullen worden wanneer de bewoners hun
kaartjes krijgen.
En voor overige kerstkaartjes kunt u terecht bij www.bodevanschoten.be
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ontwerp ceramic,
Certina, Philip Watch, Ray ban, Naiomy moments, Rodania Swiss, Rodania
Basic,
Rodania
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-- Uitvoering
van het
ontwerp ceramic,
Eindresultaat
Emotions, Titanflex, Sector, Rochet, Cébé, Oga, Pontiac, Marccain, CoganLightec,
Crush, Festina, Swatch,
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Titanfl
ex,
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Crush,
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Eindresultaat
Certina,
Philip Watch,
Ray ban,
NaiomyMorellato,
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RodaniaNaiomy
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Basic, Emmilou,
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moments,
Rodania
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