


IN DIT NUMMER

Minister bezoekt eigen brandweer

Vaccin voor ‘s-Gravenwezel

Houtlaan krijgt traject controle

Boomaanplant in Van Notenlaan Brecht

Lieve Kelders geeft in derde boek 
hoop in donkere tijden

Nu al drie jaar leidt Lieve Kelders met verve de vergaderingen van de 
gemeenteraad van Wijnegem. Maar de N-VA-politica heeft nog meer pijlen 
op haar boog, zo bewijst ze met ‘Uit de wanhoop groeit de hoop’, alweer 
haar derde boek. “Nee, het gaat niet over mijn belevenissen in de politiek”, 
grapt de auteur. “Met drie op feiten gebaseerde fictieverhalen wil ik de 
boodschap brengen dat er altijd een lichtje aan het einde van de tunnel 
brandt, hoe donker die ook mag lijken.” 

Lieve Kelders is bijna altijd goed gemutst wanneer je haar  tegenkomt. En 
die kans is zeker in Wijnegem reëel. Als vrijwilliger zet ze zich in voor vele 
verenigingen, zieke en kwetsbare dorpsgenoten. Toch maakte deze sterke 
vrouw al heel wat ellende mee. 20 jaar geleden verloor Lieve haar zoon 
‘lentekind’ Roel na een auto-ongeluk. Zeven jaar geleden moest ze te 
vroeg afscheid nemen van echtgenoot Luc ‘mijne Zoet’, na een korte maar 
ongelijke strijd tegen kanker. 

De drie verhalen die Lieve bundelde in haar nieuwe boek zijn gebaseerd 
op ware feiten, maar het gaat niet om de lotgevallen van inspiratiebron 
Suzanne. “Mijn hoofdpersonage Roger – jammer voor de dames maar de foto 
op de boekcover komt uit een beeldbank – kent ondanks een schijnbaar 
onbezorgde jeugd en het welstellend milieu waarin hij opgroeit, zware 
psychische problemen. Wanneer het allemaal wel heel uitzichtloos lijkt te 
worden, duikt plots een deus ex machina op waardoor het tij keert. Het is dus 
zeker geen boek waar je zelf depressief van wordt, maar net omgekeerd”, 
legt de auteur de hoofdlijnen bloot van haar derde roman.

Kleinzoon Lindert (17) krijgt in het nawoord een speciale vermelding. “Hij 
was mijn redacteur en bij hem kon ik altijd terecht om verhaalwendingen 
af te toetsen. Het hele opzet van dit boek was trouwens zijn idee en hij gaf 
me stijltips. Een pientere jongen is het waar we nog veel van gaan horen”, 
voorspelt fiere ‘moe’ Lieve. 

‘Uit de wanhoop groeit de hoop’ door Lieve Kelders telt 226 bladzijden en 
kost 19,98 euro. Te koop via lieve.kelders@gmail.com of bij de auteur thuis 
Bergenstraat 14 in Wijnegem of via www.storylandboekhandel.be

Win een exemplaar! Mail je postadres door op 
wedstrijd@bodevanschoten.be 

met ‘Lieve Kelders’ als onderwerp.
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PVC vloeren

Twintig dansertjes 
vrolijken revalidatiepatiënten op         

Een twintigtal dansertjes van Dansstudio Syrah uit Sint-Job trakteerden 
patiënten van het revalidatieziekenhuis De Mick - De Vrije Vlinder in Brasschaat 
op een dansoptreden in de open lucht.
Het waren de dansertjes van de groepen Kids Motions en Mini Motions die op 
het grasplein het beste van zichzelf gaven, ook al was het bitter koud. “Volgens 
de coronarichtlijnen mogen enkel de -13-jarigen les volgen in bubbels van 
vijftien in onze danszaal. Dus deze dansertjes konden hiervoor oefenen”, legt 
Vicky Hellebosch van Dansstudio Syrah uit. “Normaal organiseren we tijdens 
de eindejaarsperiode elk jaar een dansmarathon voor het goede doel. De 
laatste jaren kiezen we bewust voor een lokaal doel, dicht bij huis. Ouders en 
sympathisanten kunnen dan de lessen 
komen bijwonen en genieten van een 
hapje en drankje. Dit jaar konden we 
helaas geen warme week organiseren, 
maar toch blijven we niet bij de 
pakken zitten. Daarom wilden we deze 
mensen in het revalidatiecentrum 
opvrolijken. Ze mogen geen bezoek 
ontvangen en we hopen zo toch even 
een lichtpuntje te zijn voor hen. Voor 
onze dansertjes is dit een mooie 
gelegenheid om nog eens te kunnen 
optreden voor publiek. Ze hebben er 
alleszins naar uit gekeken.”
Dansstudio Syrah bestaat al twintig 
jaar en telt 450 dansers. De meesten 
van hen krijgen online les omwille van 
de coronamaatregelen.

Glazenwasser
DE CORT

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

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

GRATIS PRIJSOFFERTE 
GSM 0485 337 801

bjornde_22@hotmail.combjornde_22@hotmail.com

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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z031
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Luxueus en stijlvol wonen in hartje ‘s-Gravenwezel
Toondichter Lodewijk De Vocht, ereburger van ‘s-Gravenwezel, liet in 1934 zijn ‘Krekeloord’ 
bouwen. De componist en dirigent zou hier tot het einde van zijn leven wonen & werken. 
Op deze plek kwamen zijn meesterwerken tot stand.
De Vochts woning zal volledig worden gerenoveerd en vormt het middelpunt van dit nieuwe 
woonproject.
Het project omvat een gevarieerd woonaanbod van 15 luxe appartementen met 1,2 of 3 
slaapkamers, verdeeld over 3 woonvolumes. Alle appartementen hebben ruime zuid-zuidwest 
georiënteerde terrassen.

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

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  

Schrijnwerker met fijne afwerking 
maakt ing.kasten, specialiteit 
dressing, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 
0470,600,182 (particulier)  Z119

Markant Schoten verwent de 
klanten van Appel & Ei        

Markant Schoten, een vereniging voor actieve vrouwen organiseert voor 
hun leden ook in coronatijd activiteiten. In dit corona-drieluik 2020 mocht 
een sociale activiteit niet ontbreken.  Op elk moment maar zeker in de 
kerstperiode heeft iedereen recht op aandacht en warmte.

Vanuit dit motto nodigde het bestuur van Markant Schoten haar leden 
uit om, als derde activiteit, kerstcadeautjes te maken voor volwassenen, 
tieners en kinderen of om een financieel ruggensteuntje te geven aan de 
organisatie Appel & Ei. Heel wat leden gingen op deze uitnodiging in en zó 
verzamelde Markant Schoten meer dan 200 kerstcadeautjes, een 120-tal 
snoepdoosjes en 80 cakejes voor jong en oud.  Op maandag 21 december 
en woensdag 23 december mochten ze meer dan 70 gezinnen en zeker 
18 alleenstaanden uit Schoten blij maken met een individueel geschenkje 
voor elk kind en elke volwassene, aangevuld met een snoepdoosje en/of 
cakeje. Het was ontroerend te horen hoeveel mensen oprecht blij waren 

met deze attenties, die ze misschien al heel lang niet meer gekregen 
hebben.  Alleen al daarom was het een enorm geslaagd en warm project. 
Ook mochten wij nog een cheque van 600 € geven vanuit giften van onze 
markante dames als ondersteuning bij de werking van Appel & Ei. 

TUINWEELDE
Tuinhuisje 3m x 2m + vloer + onder hoge druk 
geïnpregneerd + BTW inbegrepen 

Wordt ook op maat gemaakt, 
garages, dierenhokken, tuinschermen, 

eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek. 

De baan van Kapellen, richting Putte dan 
het straatje schuin over de sporthal. 

Tel. 03/665 09 32

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.
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EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN  / 03 658 47 20
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BON TAKE-AWAY
MET 2 ETEN VOOR DE PRIJS VAN 1  -  39E VOOR 2 PERSONEN

VOORGERECHT
GROENTENSOEP OF ERWTENSOEP

HOOFDGERECHT
SPARERIBS MET EEN SLAATJE EN AARDAPPEL IN DE SCHIL

OF 
GEPANEERDE SCHOLFILET MET TARTAARSAUS, EEN SLAATJE EN PUREE

NAGERECHT
RIJSTPAP MET BRUINE SUIKER

OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U TOT 14 U 30 EN VANAF 17 U, ZONDAG VANAF 12U

GELDIG TEM ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021.
GRAAG 24 U OP VOORHAND BESTELLEN EN INGEVULDE BON MEENEMEN BIJ AFHALING.
DE GERECHTEN DIENEN ZELF NOG OPGEWARMD TE WORDEN.

NAAM: ..................................................................................................   EMAIL:. .................................................................................................. 



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

Bewoners zorgcentrum 
Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel 
mee als eersten gevaccineerd     

Als alles goed ging kregen de 117 bewoners van zorgcentrum Sint-Lodewijk in 
’s-Gravenwezel zopas het coronavaccin al toegediend. “We zijn er opnieuw vroeg 
bij, maar dit keer is dat gelukkig heuglijk nieuws”, zegt directeur Chris Janssens. 
“Dit voorjaar verloren we hier 21 residenten. Het is een opsteker dat we als één 
van de allereerste voorzieningen in ons land onze bewoners kunnen beschermen 
tegen dat dodelijke virus.”

Dat het enige woonzorgcentrum in Schilde zo snel aan de beurt kwam, had het 
niet te danken aan burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) of Vlaams Parlementslid 
Kathleen Krekels (N-VA). “Het is de verdienste van directeur Chris Janssens. Hij 

heeft snel en adequaat gehandeld”, 
zegt de burgemeester. Janssens zelf 
blijft bescheiden en vermoedt dat 
ook de flexibiliteit van coördinerend 
raadgevend arts Anneleen 
Vanneuville een rol heeft gespeeld. 
Die wilde namelijk ook wel op zaterdag 
vaccineren.

Op de laatste dag van 2020 kregen 
de familieleden het goede nieuws 
in primeur via mail. “De reacties zijn 
eensluidend positief”, aldus Janssens. 
De prik gebeurde bewust op de kamer 
van de bewoners, in hun vertrouwde 
omgeving. “Onze zorgkundigen liepen 
continu door de gangen lopen om 

eventuele nevenwerkingen snel te detecteren”, vertelt Janssens. 

KLEINE EN MIDDELGROTE 
RENOVATIE- EN 

OPFRISSINGSWERKEN 
AAN UW WONING: 

Vloeren, schilderen, 
deuren, terrassen, 

badkamers,…
Korte wachttijden, ook 

kleine werken geen 
probleem.

Zelfwerkend 
zaakvoerder: Invago 
bvba 0479/895609.
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SCHOTEN       

VP 449.000 euro 

Alfons Servaislei Op zoek naar ruimte ? Op zoek 
in een residentiele omgeving in het groen ? Dan 
hebbenwij voor U deze duplex van 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. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN       

VP 295.000 euro 

Recent dakapp. in doodlopende 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 inclusief . 
degelijk en luxueus gebouwd, vloerverwarming, 
instapklaar ! Geen syndicus, lage onkosten, 
momenteel verhuurd. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SINT-JOB      

v.a. 242.000 euro 

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
Prijs exclusief BTW/KOSTEN

SCHOTEN       

VP 399.000 euro 

wijk Elshout U wenst een open bebouwing ? U 
bent op zoek naar een grote garage/atelier of 
opslagruimte ? Dan bent U hier in de Dennenweg 
aan het juiste adres.Hoge poort, 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 , instapklaar en 
voll. benut. 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN       

VP 425.000 euro 

Recent app op een 1ste V met groot terras (40m²) 
in doodlopende straat. 3 slpks, bdk met ligbad 
en douche, ruime leefruimte 50m², open ing. kkn, 
woonkamer met raampartij naar terras. Geen 
syndicus, lage onkosten, fi etsenberging en carport 
inclusief ! Luxe materialen, vloerverwarming , 
instapklaar, 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

STABROEK       

CONTACTEER ONS

Landelijk en hedendaags gecombineerd ! 6 app. 
, 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. 

SCHOTEN       

VP 339.000 euro 

Paalstraat 17 Laatste nieuwbouw in klein gebouw, 
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. Afwerking 
volledig naar eigen keuzen, snelle oplevering 
mogelijk (3 mnd) 

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN       

VERKOCHT 

WIJ VERKOCHTEN DEZE VILLA BINNEN 
DE 4 MAANDEN EN ZIJN NOG OP 
ZOEK VOOR GEINTERESSEERDEN IN 
LUXE VILLA’S

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN       

VP 238.500 euro 

Paalstraat. Zoekt U een groot appartement ? Er mag 
nog modernisatie nodig zijn ? Dit 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 , geen onkosten, 
slechts 1 app in gebouw.

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN       

v.a. 199.000 euro 

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 Excl 
btw/kosten

vg,wg,gvkr,gdv,vv

EPC 172 kWh/m2

VERKOCHT

EPC 506 kWh/m2

EPC 141 kWh/m2

33% VERKOCHT

50% VERKOCHT

EPC 247 kWh/m2

EPC 117 kWh/m2

IN DE KIJKER
WIJ ZOEKEN:

Te huur panden wegens de enorme vraag ! Wij selecteren en handelen een huurdossier af volledig geregistreerd 
zoals het hoort ! Hebt U een pand dat U wenst te verhuren, neem dan contact op nicole@markt21.be of 
03/658.95.58

Te koop woningen in Schoten, S’Gravenwezel, Zoersel, Merksem.  Ontzettend veel jonge mensen zijn op zoek 
naar een woning met tuin of terras. Wenst U te weten hoeveel Uw eigendom waard is, hoe onze verkoopformule 
werkt ? neem contact op met freya@markt21.be

Opbrengsteigendommen, projectgronden, af te breken villa’s , appartementen te koop.
Voor de vele investeerders waar wij mee werken zijn wij naarstig op zoek ! freya@markt21.be of 0478/366.529

TE KOOP appartementen in en rond Schoten, eventueel te moderniseren ! contacteer ons freya@markt21.beOok 
voor verschillende mensen zoeken wij appartementen groter dan 130m²

33% VERKOCHT
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AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!

Sint-Job  – Speelhal Experience 
schenkt 150 vleespakketten aan 
mensen met kleine portemonnee   

Welzijnsschakel De Schakel heeft 150 vacuüm verpakte vleespakketten mogen 
ontvangen van Experience speelhal in de Kattenhoflaan in Sint-Job. Tony Wouters 
en Chris Dillen hebben deze in ontvangst genomen. Ze worden zaterdag verdeeld 
aan alle inwoners met een kleine portemonnee. Een mooi en warm gebaar, zo vlak 
voor het nieuwe jaar! 

Gezocht werk: tuin, 
schilderen en klusjes tel 
0486.797.441 (particulier)  Z118

Schrijnwerker met fi jne afwerking 
maakt ing.kasten, specialiteit 
dressing, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 
0470,600,182 (particulier)  Z119

Te koop gevraagd: 
postzegelverzameling, alles 
welkom, contante betaling 
tel 03.542.09.96  Z120



Brecht – Goochelaar Ivo Van Camp 
vraagt aandacht voor artiesten      

Goochelaar Ivo Van Camp heeft een kunstenaarsstatuut en net als andere zelfstandige 
artiesten heeft die het moeilijk in deze coronatijden. De man die al jaren in universitaire 
ziekenhuizen kankerpatiëntjes opfleurt met goocheltrucs van David Copperfield, 
dreigt financieel in de problemen te komen. “Dit geldt voor vele collega’s”, stelt hij.

Twee dagen per week, acht keer per maand, doet Ivo Van Camp kankerpatiëntjes hun 
ziekte even vergeten met goocheltrucs van de bekende illusionist David Copperfield. 
Met zijn Project Magic Belgium bezoekt hij al jaren kindjes die kanker hebben aan hun 
ziekbed, op vraag van het Kinderkankerfonds van professor Yves Benoit aan UZ Gent. 
“Dat kan ik gelukkig nog blijven doen, helemaal coronaproof ingepakt en met steriel 
materiaal. Dat ben ik gewend, want ik goochelde al met een steriele doos voor kindjes 
in een steriele kamer. Ik wil dat ook absoluut blijven doen. Tijdens de eerste lockdown 
hebben de kinderen geleden 
onder het gebrek aan bezoek. 
Het personeel probeerde dit wel 
op te vangen, maar had er naast 
de noodzakelijke zorg geen tijd 
voor”, verduidelijkt Van Camp. 

Daarnaast is hij clown bij August 
& Zonneschijntje. “Normaal is dit 
de drukste periode van het jaar 
en was onze agenda volgeboekt 
met voorprogramma’s op 
sinterklaasfeestjes in België 
en Nederland. Voor Studio 
100 verzorgen we company 
management op de Bumba-tour 

in België en Nederland, maar die ligt volledig stil. Ik probeer online wat ballonfiguren te 
verkopen, maar dat werkt niet echt. Kinderen genieten van het plooien zelf. Bij visuele 
acts is fysiek contact essentieel. Met mijn clownsschoenen van 50 cm lang kan ik 
nochtans in de openlucht voldoende afstand afmeten, maar het mag allemaal niet”, 
zucht de goochelaar. 

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

VAN RENTERGHEM
BVBA

ALLE TUINONDERHOUD

0475 56 54 22
info@vanrenterghemtuinen.be





Schotense laanbomen beter 
beschermd tegen droogte dankzij 

Amerikaanse druppelzak
De gemeente Schoten zal in 2021 208 nieuwe laanbomen aanplanten. “We 
zorgen dit keer voor extra bescherming tegen de droogte door een speciale 
druppelzak rond de jonge stammen te bevestigen”, kondigt schepen van 
Leefmilieu Walter Brat (N-VA) een regionale primeur aan.

Van de Amerlolaan tot de Fluitbergstraat en van de Plutostraat in de wijk 
Deuzeld tot de Zilvervosdreef op De Zeurt. De groendienst van de gemeente 
zal ook dit najaar flink aan de slag gaan. “Op 65 verschillende locaties komen 
er bomen bij en zo blijven we onze gemeente vergroenen”, aldus Walter Brat. 
“In 2021 planten bewust vooral bomen in de meer verstedelijkte gebieden 
van Schoten. Dat past in ons klimaatplan want in wijken met veel verharding 
speelt het hitte-effect het meest.”
Hitte en droogte zijn nefast voor jonge bomen. “Onze groendienst doet zijn 
best om ze geregeld te bewateren, maar dat is een erg arbeidsintensieve 

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

Kitten gezocht tussen 8 en 12 
weken. M of V. Tegen vergoeding. 
Bel: 03 435 20 26 Z107

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z113

bezigheid. Daarom ben ik blij 
met ons duurzaam en ecologisch 
verantwoord alternatief, dat ik 
tegenkwam op een fietstocht door 
Sint-Martens-Latem”, aldus Brat.
De Oost-Vlaamse gemeente maakt 

al langer gebruik van de zogenaamde druppelzakken van het Amerikaanse 
bedrijf Treegator. Walter Brat: “Zo’n druppelzak wordt rond de stam gedraaid 
en kan zijn inhoud van 50 of 75 liter water geleidelijk vrijgeven over het 
wortelsysteem. Omdat het zeer langzaam in de aarde trekt, krijgt de jonge boom 
ruim de tijd om het 
water op te nemen. 
Dit verhoogt de 
efficiëntie gezien de 
bodem en de wortels 
de tijd krijgen om 
de watergift op 
te nemen. Bij het 
gebruik van deze 
watergeefzak is er 
bovendien geen 
risico op eventuele 
bodemverdichting 
die wel kan ontstaan 
bij overvloedige 
watergift op korte 
tijd.”

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan 

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

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

www.vdstraeten.be





Pieter en Lilly sluiten 2020 af met 
bloemetjes bij 

honderd buren in Rommersheide          
Lilly (10) en Pieter (5) Minne uit Rommersheide zegden het dit jaar met bloemen. 
Nieuwjaarke Zoete zingen van deur tot deur mocht niet, maar ze verrasten zo’n 
honderd buurtbewoners met verse snijbloemen bij het einde van 2020. 
Een mooie start van 2021 voor de buren van Lilly en Pieter Minne in Rommersheide. 
“Ze waren er het hart er van in dat ze niet mochten gaan zingen. Nieuwjaarke 
Zoete is een moment waar ze heel het jaar naar uitkijken. Nadat mama had 
meegedaan aan een wedstrijd op Facebook en drie opfleurboxen van De Vliegende 
Hollander had gewonnen, kwamen ze op het idee om ze uit te delen”, vertelt een 
superdankbare buurvrouw Griet Jansen. Het waren te veel bloemetjes om maar 
één enkele persoon gelukkig te maken. Waarom delen we niet alles uit om zo 
veel mogelijk wijkbewoners gelukkig 
te maken? Zo gezegd zo gedaan. In 
plaats van te gaan zingen bij de buren 
legden ze een bloemetje met gedichtje 
bij de mensen aan de voordeur. “Lilly 
en Pieter keken geniepig naar de 
huizen en als er niemand te zien was 
lieten ze snel het bloemetje achter. En 
werden ze betrapt, dan kregen ze een 
brede glimlach van een buurtbewoner 
in ruil”, lacht Jansen.
In twee dagen tijd legde het ijverige 
duo honderd bloemetjes en plantjes 
bij de buren. Een initiatief dat op heel 
veel sympathie kon rekenen, want 

op de Facebookpagina van de wijk, 
stromen de bedankingen binnen. 
“Ongelooflijk hoeveel een klein gebaar 
teweegbrengt. Lilly en Pieter vinden 
het heerlijk om dit allemaal te lezen.”
.

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be

Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

Laurijssen Frank
& Zoon bvba

Algemene schilderwerken

Peter Benoitlei 68
2930 Brasschaat
T: 03/651.71.82
F: 03/653.04.74

RPR Antwerpen

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van  
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81





GARAGE DE MEYERGARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.beMiksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

Afscheid van wijkagent die goed 
bij schot was        

De lokale politie van Schoten heeft Patrick Peeters uitgezwaaid. De wijkagent 
en ervaren schietinstructeur miste zelden, maar zal zelf wel gemist worden in de 
wijk Elshout en omliggende buurten.  Kim Schols volgt hem op.

“We bedanken Patrick voor zijn jarenlange inzet als wijkagent en als gemotiveerde 
schietmonitor”, aldus Vissers. Patrick zwaait af na een carrière van 32 jaar bij 
de politie van Schoten. Sinds 2002 was de goedlachse inspecteur-wijkagent van 
wijk Elshout waar hij ‘zijn’ bewoners met raad en daad bijstond. 

Met zijn vertrek verdwijnt ook een zeer ervaren schietmonitor. Sinds 1999 
gaf Patrick schietonderricht aan de leden van het korps. Patrick zal zich niet 

vervelen want hij wil werk maken van een serieuze sportieve uitdaging: het 
uitlopen van een marathon. 

Zijn opvolger Kim Schols (34) wordt door korpschef Jack Vissers een jonge 
spring-in-‘t-veld genoemd. Ze is ook naar eigen zeggen zeer enthousiast is om 
haar wijk te leren kennen. Sinds 2016 is ze aan de slag in Schoten. Na enkele 
jaren bij de diensten interventie en sociale recherche, maakt ze nu officieel de 
overstap naar het wijkteam. “Ik hecht veel belang aan zichtbaarheid in de wijk en 
de dialoog met de wijkbewoners”, trapt inspecteur Schols zich op gang.

Schoten is verdeeld in acht wijkzorggebieden. “Elke politiewijk verdient de 
voltijdse aandacht van een wijkregisseur zodat ze op de hoogte blijven van het 
wel en wee in hun wijkzorggebied. Ken jij je wijkagent niet? Je kan eenvoudig 
opzoeken wie de wijkregisseur is van jouw wijk via onze website”, aldus Vissers.





Brecht – Zeventig nieuwe 
laanbomen brengen sfeer in kale 

Emiel Van Notenlaan         

De Emiel Van Notenlaan heeft nu echte laanbomen. De groendienst plantte 
er veldesdoornen. Een meerderheid van de bewoners had hiervoor gekozen.
Ruim twintig jaar lang sierde de lijsterbes de Emiel Van Notenlaan. Dit tot 
grote ergernis van de buurtbewoners. De lijsterbes is een boom die elk jaar 
duizenden rode besjes draagt die heel erg vervuilend zijn. “De besjes verteren 
niet. Ze blijven op de grond liggen, vervuilen de oprit en ze blijven aan je 
schoenen kleven. Zo breng je die vuiligheid mee binnen in huis”, klonk het 
bij de bewoners unaniem. “Het probleem werd blijkbaar groter met de jaren. 
Nadat verschillende bewoners hierover klachten stuurden, is beslist om er wat 
aan te doen”, legt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. 
 Zo zijn in oktober na meer dan twintig jaar de bomen in de straat gekapt. 
De straat stond er kaal bij, maar de bewoners vonden het eigenlijk prima zo. 
“Er is meer lichtinval en straat is meer open”, reageerde bewoonster Nicolien 
Van Oosterwijck (23) bij de kaalkap. Net als zij kozen 14 andere bewoners voor 
de veldesdoorn Baronne. “De bewoners konden tot 23 oktober zelf tussen 

drie boomsoorten kiezen. Vijftien 
stemmen op 33 waren voor de 
veldesdoorn. Deze is wel geschikt 
als laanboom. Het is een zuilvormige 
boom die niet te veel licht 
wegneemt en geen bloesem heeft. 
In totaal planten we hier zeventig 
bomen binnen speciale platen 
die zorgen voor een neerwaartse 
wortelgeleiding. Hierdoor krijgen 
de wortels geen kans om de 
stoepstenen naar boven te duwen 
en we dus niet binnen afzienbare tijd 
moeten terugkomen om de stenen 
opnieuw goed te leggen”, legt de 
schepen uit.

In totaal plant de gemeente dit 
jaar 250 nieuwe bomen. Naast deze 
in de Van Notenlaan, komen er 
57 uit de 1000 bomen-actie in de 
nieuwe wijk Leeuwerik in Sint-Job. 

“Daar wordt ook een nieuw park aangelegd. Een deel van de resterende 130 
inheemse bomen komen daar terecht. Een ander deel aan de park-and-ride 
van de gemeentelijke basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts. De overige 
bomen worden verspreid over de drie deelgemeenten geplant. Enerzijds om 
bomen te vervangen die de droogte niet hebben overleefd, anderzijds om het 
straatbeeld nog verder te vergroenen.”

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

STUDIO
Helenalei - Antwerpen

Vanaf 59.000 euro
TOP RENDEMENT

zie https://www.biddit.be/nl/
catalog/detail/189857









Te koop gevraagd: schilderijen, 
spullen van zolder, curiosa, varia, 
enz.. tel 03.663.65.70  Z116

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Kort nieuws uit Brecht       

GEMEENTE STEUNT VERENIGINGEN MET CENTEN EN LOGISTIEK
De coronamaatregelen hebben er ook bij de Brechtse verenigingen stevig 
financieel ingehakt. De gemeente heeft nu een plan klaar om de ruim 272.000 
euro Vlaamse steun te verdelen. De gemeenteraad keurde de verdeelsleutel 
goed.
“Onze verenigingen zijn enorm zelfredzaam, die kracht is al duidelijk gebleken. 

Eentje uit
 de oude
 doos

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

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

Toch stellen we vast dat de druk op de vrijwilligers hoog is. De coronamaatregelen 
implementeren, de leden aan boord houden, het gemis aan sociale contacten, de 
spaarcenten uitputten, het zijn allemaal voorbeelden waarmee de verenigingen 
kampen. We hopen met dit pakket aan steunmaatregelen dat de verenigingen 
een nieuwe adem vinden en de moed om door te zetten”, stelt schepen van 
Jeugd en Cultuur Frans Van Looveren (CD&V). “Voor de verdeling van de middelen 
is gekeken naar de impactbevraging van ruim honderd verenigingen”, weet 
spotschepen Charlotte Beyers (N-VA). naast een extra subsidie van 50% van hun 
normale werkingssubsidies van 2020 en nog eens 25% in 2021, komt de gemeente 
ook tussen in de huurkosten van de lokalen.”

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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



MOLENSTRAAT 100     -     2960 BRECHT     -     T. 03 313 85 22     -     info@peugeotbrecht.be

Het Zwin bekroont Stans (14) 
foto van torenvalk        

Een lucky shot, zo noemt hij het zelf. Maar Stan Van de Vijvere (14) is te 
bescheiden. Een internationale jury verkoos zijn beeld van een opvliegende 
torenvalk als mooiste uit honderden inzendingen die Natuur Park Het Zwin 
ontving in het kader van haar fotowedstrijd.

Het is een prettig weerzien 
met Stan. Vorige zomer 
spraken we de jongen al eens 
nadat hij met zijn zelfbedacht 
en -uitgeschreven verhaal de 
Junior Journalist-wedstrijd 
van het Davidsfonds in zijn 
gemeente Schoten had 
gewonnen. Toen was hij 
nog maar dertien jaar oud. 
Intussen is hij er veertien, 
maar dat is nog altijd 
piepjong om alweer op het 
hoogste schavotje te staan, 
dit keer van een andere 
wedstrijd met aanzien. 

“Veel meer dan een schrijver, ben ik natuurliefhebber” zegt Stan, die in het derde 
jaar wetenschappen-wiskunde zit op het Sint-Michielscollege in Schoten en ook 
graag op zijn skateboard staat. “Samen met m’n papa trek ik er geregeld op 
uit om vogels te spotten. Vorige week nog zijn we naar de Ardennen geweest. 

Mijn fototoestel gaat dan altijd 
mee. Je weet nooit wat je onderweg 
allemaal tegenkomt. Laatst zag ik 
dicht bij huis in het Peerdsbos zelfs een 
oehoe. Honderd procent zeker want 
de allergrootste uilensoort broedt 
opnieuw in de provincie Antwerpen. De 
foto stelt niet veel voor, maar het was 
wel een bijzondere ontmoeting.”

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA
www.dynamx.be- Patrick Lievens 

0475/357 807

ZWEMLESSEN WIJNEGEMZWEMLESSEN WIJNEGEM
VOOR GROOT EN KLEINVOOR GROOT EN KLEIN

PRIVÉ OF IN GROEPPRIVÉ OF IN GROEP





Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22  • www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 
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Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

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

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE
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Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten
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GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

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

Vlaamse regering creëert nog 
meer bedrijvigheid langs 

Albertkanaal               

Langs het Albertkanaal in Wommelgem en Ranst komen nog meer 
bedrijventerreinen. Tegelijk wordt de ontsluiting van het gebied via onder 
meer E313/E34 verbeterd en wil men de resterende open ruimte versterken. 
De Vlaamse regering keurde drie deelprojecten goed als doorstart van het 
planningsproces om al die ambities te verzoenen en te verwezenlijken.

Vlaams ministers Jan Jambon (N-VA), Hilde Crevits (CD&V), Zuhal Demir (N-VA) 
en Lydia Peeters (Open Vld) slaan de handen in elkaar om zoals ze zelf zeggen 
‘kansen te grijpen’ in het gebied Wommelgem/Ranst, dat deel uitmaakt van 
het Economisch netwerk Albertkanaal. Het eerste deelproject beoogt het 
herstructureren van reeds bestaande bedrijventerreinen en het creëren van 
aanvullende ruimte voor bedrijvigheid. 

Dat creëren van ruimte om te ondernemen gebeurt in de zones Lage Keer, 
Hoge Keer, Terstraten - Oelegem, Jacobsveld en de dienstenzone Antwerpse 
Poort ter hoogte van de huidige Q8-stations. Men gaat ook onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor de tot nog toe nutteloze Zwaaikom Ranst. 
Die wordt mogelijk ontwikkeld tot watergebonden bedrijvenzone, maar kan 
volgens een nieuwe denkpiste ook dienen als bijkomende waterbuffering om 
de Antwerpse regio te wapenen tegen de droogte. Ook dan zou de kom eerst 
gedempt worden.

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

Appartement te Huur in De Panne. 
Modern, luxe hoekapp.120m2, 
terras 40 m2, gans de dag zon en 
zeezicht ! Enkele stappen van de 
zee op de Esplanade, verkeersvrij 

en rustig ! Grote LV, open KK 
met allerlei toestellen. 2 badk. 1 
met bad en 1 met inloopdouche, 
wasmachine en droogkast ! 
digitale TV en internet.2 wc’s, 3 
slpks met dubbele bedden 180 
cm en kast, parkingplaats onder 
het gebouw. 5de verdieping, max 
6 pers.    Vrij vanaf december t/m 
april 2021 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



EEuurroo--DDeeccoo
Oostmallebaan 128, 2980 Zoersel

Ontdek onze webshop met prijzen:

wwwwwwwww...eeeuuurrrooo---dddeeecccooo...bbbeee
Januari alle dagen open!

Salon Rocco:
Ottomane - Hoek - 3 zit -

longchair
NU € 1336

Salon Amsterdam:
3 zit arm links -

ottomane (microleder)
NU € 1399

Salon Zoe:
Longchair - 2 zit relax -
hoek - 2 zit arm rechts

NU € 2940

Keuze uit meer 
dan 100 salons!

Stoel Peak € 77 Stoel Floria € 106

Stoel Bobbi € 88

Tafel Royalty:
Rechthoekig, rond, ovaal

Elektrischre 
relax Pandora:

3 motoren, 
microleder
NU € 1299

Elektrische relax 
Bremen:

lift + hoofd 
verstelbaar
microleder
NU € 825

Elektrische 
relax Georges:
1 motor + lift

Lederlook
NU € 592

Keuze uit meer dan 50 relaxen!
Grote keuze tafels en stoelen in alle maten!

Tafel Canon:
Rond 130 / 140 / 150cm



SSUUPPEERRSSOOLLDDEENN!!
Tot -75% op toonzaalmodellen

Eetkamer Elvis:
Dressoir + glaskast

+ verlichting + 
tafel 190cm

NU € 599

Eetkamer Owen:
Dressoir

+ glaskast
+ tafel 200cm

NU € 1360
Boekenkast NU € 936

Kinderkamer Viola:
Bed 90/200 + nachttafel 

+ 2-deurskast
NU € 825

Boxspring Newcastle (microleder)
inclusief matras en verlichting NU € 1399

Slaapkamer Evi:
Bed 160/200 + 2 nachttafels

+ 4-deurstkast
NU € 763

Eetkamer Marnix:
Dressoir 248cm + 

glaskast + tafel 
200cm + 4 stoelen

NU € 1242

Kinderkamer Nani:
Bed 90/200+ nachttafel
+ 2-deurskast NU € 419

Slaapkamer Nora:
Bed 160/200 + 2 nachttafels + 

commode + schuifdeurkast 245cm
NU € 1399

Keuze uit meer dan 20 slaapkamers en 20 boxsprings!

Keuze uit meer dan 30 eetkamers!

Boxspring Dreamtime 201
inclusief matras en topper (160/200)

NU € 660





GARAGE 
VANVLEMEN

Frans Beirenslaan 150 • 2150 Borsbeek  
T.03 321 99 72 • F. 03 311 66 81 

 garage.vanvlemen@skynet.be







BEDANKT MARTINE
Katrin Dekoninck maakte beeld voor Martine Tanghe

ZONDAG 20 DECEMBER • KERSTSHOPPING

OPENINGSUREN EXPOSITIE en BUNCH TAKE AWAY GERECHTEN
Bredabaan 152 Brasschaat (tegenover Scapa en CoinCoin)
Dinsdag t.e.m. donderdag 12:30-14:00 en van 16:00-18:30

Vrijdag en zaterdag doorlopend 12:30-18:30 – zondag van 14:00-17:00 Info 
0473/511.644 – martinefraeters@telenet.be

Instagram @kunstxbunch

Op 30 november zaten meer dan 2.000.000 Vlamingen voor TV 
voor het afscheid van ons nieuwsanker Martine TANGHE.  Zij 
ontving toen een beeld van Katrin Dekoninck: “Ik wist van niets, 
maar het beeld past perfect bij Martine.  Weten naar wie mijn 
kunstwerk gaat is heel belangrijk.  Ik ben écht heel blij!”  Momenteel 
exposeert Katrin tot eind februari met andere beklijvend en uniek 
beeldhouwwerk in Brasschaat. 
Erwin Van den Brande, verstillende fotografie - Martine Fraeters, 
flamboyante schilderijen. Kunst x Bunch is een ruimte van 370m2  en 
u kan in alle rust en ruimte genieten van meer dan 50 kunstwerken.

Artsen Zonder Grenzen stuurt 
Anneleen De Maeyer naar … Brussel  

Anneleen De Maeyer bracht de feestdagen door in Hotel Galia. Maar stel je daar vooral 
geen luilekkervakantie bij voor. De Schotense verpleegkundige helpt in dit tijdelijk 
medisch centrum van Artsen Zonder Grenzen in de Brusselse Marollenbuurt bij de 
opvang en isolatie van met Covid-19 besmette daklozen. “Ik solliciteerde vorig jaar 
om mensen in nood te helpen. Of dat nu zieke Afrikaanse kinderen of op straat levende 
mannen in eigen land zijn, maakt me niet zoveel uit”, aldus de geëngageerde jonge 
vrouw, die ons zelfs na een onverwachte nachtshift met een brede glimlach te woord 
staat.

Dat Anneleen De Maeyer (32) voor anderen in de bres zou springen, kon haast niet 
anders gezien de genen die ze meekreeg. Haar vader was arts en medisch directeur van 
de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen toen hij veel te vroeg overleed. Anneleen was pas 
19. Moeder Marijke Soogen, gewezen bedrijfsarts, waakt over het welzijn van collega-
artsen in de organisatie Doctors4Doctors. Zus Katrien was de eerste brandweervrouw 
in Schoten en heeft intussen de leiding over alle korpsen in de zone Rand.

Nigeria en meer bepaald de stad Abakaliki werd in februari vorig jaar de eerste 
‘reisbestemming’ voor de kersverse en super-gemotiveerde AZG-kracht. “De regio in 
het zuiden van het land had weer eens te kampen met het Lassakoorts, een epidemische 
ziekte te vergelijken met ebola”, licht Anneleen toe. “Ik heb er zes maanden gewerkt in 
het teaching hospital. Ik hielp er besmette Nigerianen verzorgen en voerde testen uit. 
Een belangrijk facet van onze taak bestond uit het opleiden van lokale collega’s. Ik heb 
hen aangeleerd hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen besmetting.”

Na de zomer keerde Anneleen terug naar ons land. “Het was uitkijken naar een 
nieuwe opdracht. Avontuurlijk 
aangelegd als ik ben, hoopte 
ik stiekem op een nieuwe 
exotische bestemming, maar 
het werd… Brussel”, lacht 
de verpleegkundige. “Maar 
ik weet inmiddels dat ook 50 
km van mijn bed mensen in 
nood verkeren. Het is minder 
bekend, maar AZG bekommert 
zich ook over hen.”
Annellen heeft het over de 
daklozen in onze hoofdstad 
naar wie in het kader van 
de Covid-19-bestrijding en 
-preventie, wellicht het minst 
naar wordt omgekeken. “Dat is 
best problematisch. Honderden 
kwetsbare personen hebben 
geen plaats in een opvangcentrum. Onder hen bevinden zich verdachte of bevestigde 
corona-gevallen, maar hoe zij hun quarantaine moeten organiseren, was lang geen 
aandachtspunt ”, weet Anneleen De Maeyer. “Speciaal voor deze doelgroep aan de 
onderkant van onze samenleving heeft AZG op 10 november Hotel Galia geopend. In wat 
vroeger een echt toeristenhotel was, zorgen wij voor een plek waar deze daklozen zich 
wel kunnen isoleren en intussen de nodige medische zorgen krijgen. Zo kunnen ze geen 
lotgenoten besmetten.”
Hotel Galia bevindt zich op het Vossenplein, middenin de Marollenwijk. “Er is plaats voor 
48 mannen. Vrouwen worden elders opgevangen”, toont Anneleen, die in Hotel Galia 
deel uitmaakt van een twintigkoppige AZG-equipe, waarin zijzelf tien verpleegkundigen 
aanstuurt. Er zijn ook artsen, een psycholoog, culturele bemiddelaar en hygiënisten 
actief.”
“Er verblijven gemiddeld zo’n twintig patiënten/residenten tegelijk, duidelijk van 
elkaar gescheiden in aparte kamers. Ze krijgen een bed, drie maaltijden per dag en 
medische zorg. Maar laat je niet misleiden door de term hotel: de voorzieningen zijn 
sober. We dienen er geen acute zorgen toe zoals kunstmatige beademing. Door de 
continue verluchting is het er erg fris. In principe vertrekken onze ‘gasten’ van zodra 
hun coronatest negatief blijkt, al zetten we niemand met geweld op straat.”

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

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

 0479 282 605

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



oud gemeenteh. grote liv en 
geinst. Kkn met toest., nieuwe 
badkamer, gr terras achteraan, 
lift, gar, geen huisdieren info en 
bezicht vrij tel 03.633.16.59  Z6

App. te koop of te huur, Spanje 
Oropesa Del Mar, 2 terr, liv, 
kkn, 2 badk, 2 slpk, lift, st pl, 
airco, zwemb, 2 bergingen, 
2wc, tel 0473.730.224  Z8

Gratis leeghalen van 
inboedels, bel vrijblijvend tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z7

Opruiming inboedels met gratis 
taxatie en service voor uw 
waardevolle spullen, van kelder tot 
zolder en van garage tot tuinhuis, 
voor een gratis offerte bellen op 
0474.325.213 (particulier)  Z5

Te huur: gr app (160m2) in 
Centr. Brasschaat, Bredabaan, 
instapkl. app met 3 slpk aan 

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

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

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

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

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²
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Trajectcontrole Houtlaan 

“De minister houdt woord. Gelukkig maar”, toont burgemeester Ivo 
Wynants (N-VA) zich dankbaar na de aankondiging door Lydia Peeters 
(Open Vld) dat de Vlaamse overheid in 2021 camera’s zal plaatsen langs de 
Houtlaan om er via trajectcontrole de snelheid te controleren.

De brede Houtlaan (N12), tussen Wijnegem/Deurne en Schilde, heeft de weinig 
benijdenswaardige reputatie een dodenbaan te zijn. Sinds 2008 gebeurden er vijf 
dodelijke ongevallen. De twee meest recente waren het meest besproken omdat 
de slachtoffers zich telkens met een zware Porsche verplaatsten en er geen 
andere voertuigen bij betrokken waren.

In de vroege ochtend van 3 september 2017 raakte zo’n snelle Duitse wagen met 
daarin de Schotense autohandelaar Geert Van Hoof en de Wommelgemse kinesist 
Guy Van De Walle van de rijbaan. De klap tegen één van de bomen even voorbij 
de brug over het Albertkanaal richting Schilde was enorm. De wagen spatte uit 
elkaar. Beide mannen, die elkaar pas de avond daarvoor hadden leren kennen, 
verloren het leven.

Op 16 augustus 2019 was er bij een andere dubbel dodelijk ongeval opnieuw een 
trieste bijrol weggelegd voor een Porsche. Daarin zaten Pedro en Gabi Gato, 
eveneens autohandelaars. Zij raakten op de brughelling richting Wijnegem de 
controle over hun bolide kwijt. De crash tegen twee bomen langs de weg gaf de 
broers geen schijn van een kans.

De aangekondigde trajectcontrole op de Houtlaan is voorzien op het gedeelte van 
2 km tussen het kruispunt met de Merksemsebaan (N120) en het kruispunt met de 
‘s Gravenwezelsteenweg, in beide rijrichtingen. Er komen minstens vier camera’s. 
Alvast burgemeester Ivo Wynants vindt het geen ramp dat de maximale snelheid 
90 km per uur zal blijven. “Bij beide meest recente ongelukken reden de chauffeurs 
véél sneller dan 90km per uur. Zo’n maatregel had hun dood niet kunnen 
voorkomen. De vooraf aangekondigde controles die straks zullen gebeuren, 
wellicht wel”, blijft de burgemeester pragmatisch.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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



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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

VERKOCHT

VERKOCHT

SINT-ANTONIUS

D 370.000

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).

SINT-ANTONIUS

D 595.000

Vernieuwbouwwoning 280 m², rustig gelegen op een mooi 
perc 810m² met W-oriëntatie. Het gelijkvl bestaat uit een 
bureel 15m² (met aparte inkom), wasplts 14m² en grote 
lfrmte 67 m² met open kken.De verd is ingedeeld in 3 zeer 
grote slpks van respectievelijk 15m², 27m² en 32m² en 2 bdks

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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 349.000

MALLE

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.

SINT-ANTONIUS

D 849.000

Prachtige villa 260 m², gelegen op een mooi perceel 
1450 m² dat volledig is aangelegd, omheind en voorzien 
van zwemvijver. De woning zelf heeft 3 slaapkamers, 2 
badkamers en een ruime bureau. Achteraan de tuin 
bevindt zich nog een groot magazijn 80 m² met hoge 
inrijpoorten.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Brecht  – Sterkstokers wint in VS 
als eerste zilver voor een Belgische 

niet-alcoholische gin 

De jonge distilleerderij Sterkstokers heeft een zilveren medaille beet met de niet-
alcoholisch gin GINOO 0.0% op de USA Spirit Ratings. Een Belgische primeur. De gin 
legde het af tegen ruim 45 andere gins, wodka’s en whisky’s uit de wereld.
“Tijdens de USA Spirit Ratings worden elk jaar prijzen uitgereikt voor dranken die 
zich identificeren met en richten tot een specifiek publiek. Een vakjury kijkt naast 
de smaak van het product, naar de prijs-kwaliteitsverhouding en de uitstraling van 
het product”, legt meester-distillateur Thomas Cuyvers van Sterkstokers uit. Hij mag 
terecht trots zijn, want nooit eerder kreeg een non-alcoholische spirit deze erkenning. 
“De GINOO 0,0% is een van onze eigen productklassiekers. Wij denken graag out of 
the box. Mensen drinken graag een lekker aperitief, maar dat hoeft niet altijd een 
alcoholisch drankje te zijn. Vandaar ons idee om een alcoholvrije gin te maken, die 
qua smaak en beleving een alcoholische gin evenaart. Als voedingstechnologen 
moesten we verschillende technieken combineren zoals fermentatie zonder alcohol 
en distillaties op klassieke én nieuwe manieren. Na ruim twee jaar experimenteren 
kwamen we afgelopen zomer tot een doorbraak dankzij vacuümdestillatie. Zo 
konden we het kookpunt van water verlagen tot 60°C. Daarna experimenteerden we 

met verschillende kruiden om tot een ultieme smaakbijdrage te komen. Die kruiden 
komen zowel uit mijn eigen achtertuin, als uit de rest van de wereld. Zo gebruiken 
we gedroogde mandarijnschil en iriswortel wat zorgt voor de ‘body’ van GINOO.” 
Naast gin maakt Sterkstokers ook rum, vermouth, wodka en zelfs whisky. Naast een 
assortiment eigen klassiekers, ontwikkelt de distilleerderij vooral unieke private label 
producten voor onder meer horeca, bedrijven, organisaties en evenementen. Zopas 
verhuisde Sterkstokers van Hoogstraten naar de vaart in Brecht. In drie jaar tijd is de 
distilleerderij niet alleen gegroeid qua omvang, maar heeft het team ook een nieuwe 
techniek op punt gezet waarmee Sterkstokers sneller aan de groeiende vraag kan 
voldoen. “Duurder het vroeger een halve dag om te kunnen proeven, dan kan dit nu in 
twee uur tijd. Daarna had je maanden nodig om tot een lekker gebalanceerd product 
te komen. Nu nodigen we klanten uit in ons labo waar ze kunnen kiezen uit meer dan 
120 ingrediënten. En wat we niet hebben, distilleren we gewoon zelf. Zo distilleerden 
we al de middenstip van een grasmat van een grote voetbalploeg”, lacht Cuyvers. 
Vandaag focust Sterkstokers zich op Online Gin Tastings en relatiegeschenken.
www.sterkstokers.be

Te koop: set winterban-
den, zg staat, 205 55 16 ide-
aal voor Audi of Vw, 130 
euro tel 0474.44.21.49  Z2

Problemen met Frans of En-
gels in het middelbaar of ho-

ger onderwijs? Leerstof opfris-
sen? Bekwame leraar helpt, 
ook advies dyslectische leer-
lingen, gsm 0475.79.65.12 Z3

George Ivanovitsj Gurdjieff, wil je 
meer begrijpen van zijn leer? We 
lezen in groep via skype Ouspens-
ky’s boek ‘Op zoek naar het won-
derbaarlijke’ , we krijgen daarbij 
de nodige uitleg en verklaringen. 
Interesse? Info 0485788489  Z4



Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!
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VOOR

NA

ONZE SPECIALITEITEN

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

Ronald Van Kreij
Klissenhoek • 2290 Vorselaar

VAN KREIJ
RENOVATIEWERKEN bvba

CONTACTEER ONS
VOOR EEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

0495 41 26 13

UW DAK, ONZE ZORG!

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

EINDEJAARS-

PROMO

GRATIS 

ONDERDAK
bij bestelling tot 

einde februari

Dakrenovatie van uw garage, 
afvoer asbestplaten,  tel 
0487.715.534 (particulier)        A6

Te koop  houten kinderbedje: 
met spijlen aan zijkant + 
matras 50 euro, goede 
staat, tel 0495.53.89.07  A5

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)   A7    

Te koop: Winterbanden Pirelli 
225/5017 met TPMS op velg 
ET30 5x120 stonden op BMW 
420 tel 0479.47.23.01  A13

Afbreken van afsluitingen,  
beton, , enz… + afvoeren tel 
0487.715.534 (particulier)    A8     

Goedkoop leegruimen van 
tuinen, planten, stronken, 
bomen, hagen tel 0487.715.534 
(particulier)       A10

Drie romantische dreven in 
Schotenhof op de schop      

In de schaduw van het fraaie kasteeldomein Villers, bekend van de 
opnames van het televisieprogramma Bake Off, zijn stratenmakers 
gestart met de heraanleg van drie mooie dreven. De bewoners van 
de Kwikstaartlei, Rosierslei en Leeuwerikenlei moeten het nog altijd 
zonder riolering stellen, maar daar komt nu verandering in. Om 
die vooruitgang mogelijk te maken, moesten wel alle laanbomen 
sneuvelen, maar er zijn nieuwe voorzien.

Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt, maar blijft smal: 4,5 meter voor 
de Leeuwerikenlei en 3,6 meter voor de Kwikstaartlei en Rosierslei. De 
maximumsnelheid van 50 km per uur en geldende richtingsregeling 
blijven behouden. “Voor de verkeersveiligheid worden de kruispunten 
van betrokken straten verhoogd uitgevoerd. Ook de straatlantaarns 
worden vernieuwd en uitgerust met energiezuinige ledlampen. Die 

zullen laat op de avond gedimd worden en blijven tussen 23 en 6 uur”, 
aldus Rombouts.

Bomen
Teer punt bij wegenwerken in wijken zoals Schotenhof vormen 
traditiegetrouw de bomen. Ook hier stonden die in de weg van de 
vooruitgang en onder meer minister van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden (CD&V), die in de buurt woont, liet weten dat ze getreurd 
heeft om het verdwijnen van dat oud groen. Al toonde ze tegelijk 
begrip voor de ingreep.

De gemeente heeft goed nieuws voor haar en de andere bewoners. Na 
de laatste graaf- en asfalteringswerken, ergens in oktober, worden 
nieuwe laanbomen geplant. Er zijn drie soorten voorzien waar vlinders, 
bijen en vogels gek op zijn: de Noorse esdoorn, zilverlinde en zomereik. 



DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Ivo Wynants draagt sjerp al op 
1 september over          

Leen Wouters eerste vrouwelijke burgemeester van Wijnegem

Het is nu officieel: op 1 september geeft Ivo Wynants (N-VA) zijn sjerp door 
aan partijgenote Leen Wouters (42). Zij wordt zo de eerste vrouwelijke 
burgemeester in de lange geschiedenis van Wijnegem. Jules Liekens wordt 
dan schepen.

Dat Wynants (69) na bijna negen jaar zou stoppen, was al aangekondigd bij 
de vorming van de nieuwe coalitie tussen N-VA en Dorpspartij Durf! na de 
verkiezingen van oktober 2018. Normaal zou de overdracht pas na drie jaar 
plaatsvinden, maar ze wordt wat vervroegd. Zo loopt Wynants’ terugtreden 
mooi synchroon met de oppensioenstelling van zijn echtgenote Ines in het 
gemeentelijk sportcentrum. 

“Het begint langzaam door te dringen, maar ik heb nog ruim de tijd om in 
een opperbeste relatie met Ivo mijn burgemeesterschap voor te bereiden. 
Al was de hectische start van de coronapandemie, toen ik een tijd lang 
waarnemend burgemeester ben geweest. Dat was meteen een goede 
leerschool”, bevestigt Wouters de geplande verhuizing naar een ander en 

INRICHTEN VAN
PRAKTIJKRUIMTEN

EN HANDELSPANDEN: 
toonbanken en bureaumeubel 

op maat,kasten, trendy 
verlichting,

Indien gewenst advies
en ideeën.

Ook kleine aanpassingen
m.b.t. veiligheid in Coronatijden. 

(schermen in plexiglas,
houten panelen, ...) en

opfrissing van uw zaak mogelijk. 
korte wachttijden, zelfwerkend 

zaakvoerder
Crea-things :0479/895609

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

Bijles wiskunde, Fysica, 
alle niveaus, jaren ervaring, 
aan huis, voor middelbaar 
-50%,  tel 0474.97.64.66  Z36

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

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

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

Te koop gevraagd: 2de 
hands aanhangwagen, 
mag werk aan zijn, geen 
geremde tel 0492.263.118

Gezocht werk: poetsen, strijken, 
babysitten, spreek Frans en 
Ned tel 0493.27.58.77  Z109

groter bureau in het gemeentehuis. 

De alleenstaande moeder van Lisa (10) en Saar (12) gaat het mandaat van 
eerste burger combineren met de job van office & facility manager die ze 

nu al uitoefent bij een 
uitgeverij in Wommelgem. 

“Ik zorg er onder meer 
voor dat de gebouwen 
veilig en prima in orde 
zijn. Ik voel me nog te jong 
om drie jaar voor nieuwe 
verkiezingen voltijds voor 
het burgemeesterschap 
te kiezen. Daarvoor 
draag ik ook privé te veel 
verantwoordelijkheden”, 
wijst de toekomstige 
burgemeester van 
Wijnegem op de 
onzekerheid eigen aan de 
lokale politiek.

 



BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Een ruim aanbod aan genummerde en gesigneerde litho’s van o.a.
 Alechinsky, Corneille, Mara, Delvaux, Dekeyser, Domela, Peire,

Raveel, Somville, Van Tuerenhout, Van den branden, e.a.  
En een groot aanbod aan mooie niet gesigneerde maar wel 

authentieke litho’s (door de kunstenaars op de steen gezet) van o.a.
Braque, Leger, Miro, Picasso, Van Velde, UBAC, Vasarely, e.a.

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88 - www.jacobs-midcentmod.com
Nieuw adres per 01/02/2021: Steenstraat 37, Ekeren

Nog tot 
31 jan. 2021
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authentieke litho’s (door de kunstenaars op de steen gezet) van o.a.
Braque, Leger, Miro, Picasso, Van Velde, UBAC, Vasarely, e.a.

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88 - www.jacobs-midcentmod.com
Nieuw adres per 01/02/2021: Steenstraat 37, Ekeren

Nog tot 
31 jan. 2021

BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Een ruim aanbod aan genummerde en gesigneerde litho’s van o.a.
 Alechinsky, Corneille, Mara, Delvaux, Dekeyser, Domela, Peire,

Raveel, Somville, Van Tuerenhout, Van den branden, e.a.  
En een groot aanbod aan mooie niet gesigneerde maar wel 

authentieke litho’s (door de kunstenaars op de steen gezet) van o.a.
Braque, Leger, Miro, Picasso, Van Velde, UBAC, Vasarely, e.a.

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88 - www.jacobs-midcentmod.com
Nieuw adres per 01/02/2021: Steenstraat 37, Ekeren

Nog tot 
31 jan. 2021

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

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

Ik koop: alles van Nintendo, Sega, 
Playstation. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamelobjecten 
allerhande, curiosa, memorabilia, 
enz... Kortom, hebt u iets leuk 
in de aanbieding, geef me een 
seintje: 0487.365.100  Z116

ALLE TUINWERKEN
Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke 

plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.

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

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

Sportkampen:
Sport, Spel,

Lasershooting
Springplezier

www.hoppasvzw.be

 Brecht is koploper in 1000 
bomen-actie voor vergroening van 

Voorkempen en Rivierenland           

De ‘1000 bomen-actie’ van Regionaal Landschap De Voorkempen, Rivierenland 
en Igean is een onverhoopt succes geworden. Liefst 3.058 bomen vinden een 
plek in een tuin in de Voorkempen en Rivierenland. De meeste, 860 stuks, 
komen in een Brechtse tuin terecht. 

“Het opzet was om 1.000 bomen aan de man te brengen en het zijn er drie 
keer zoveel geworden. Dat is ook verdrievoudiging tegenover de eerste editie 
vorig jaar met 1.100 bomen”, reageert landschapsanimator Jan Ostermeyer 
van RLDV tevreden. “Dit keer hebben ook enkele gemeenten deelgenomen. Dat 
is deels te verklaren omdat we nu ook samenwerken met Igean die zich inzet 
voor de gemeenten. Die hebben zich via het burgemeestersconvenant 2030 
geëngageerd om de CO2 uitstoot te verminderen en hun gemeente weerbaar 
te maken tegen de klimaatverandering. Natuurlijk speelt ook de interessante 
prijs van de bomen een rol. Je kon er al een bestellen vanaf 25 euro.” 
Maar liefst 680 particulieren en de gemeenten Schelle, Wuustwezel, Brecht, 
Schoten en Niel gingen op die uitnodiging in. Brecht bestelde 57 bomen. “De 
actie was erg interessant. Elk jaar planten we 250 nieuwe bomen. We hebben 

vier soorten gekozen die we zullen 
planten in een zone nabij het nieuwe 
park in de wijk Leeuwerik in Sint-
Job”, legt schepen van Openbare 
Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. 

Onlangs kon dan iedereen zijn 
bestelde boom coronaproof 
ophalen. “Bij de boom hoort ook 
een handleiding om te planten, een 
steunpaal van 1,5 meter en een 
boomband.” Of er ook een derde 
editie komt? “Er is alleszins veel 
vraag naar”, heeft Jan Ostermeyer 
gemerkt.



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

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

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Geen feest, maar wel eindejaarscadeau 
voor leden KVG-Brecht         

Een tachtigtal leden van KVG-Brecht kreeg 3.000 euro aan geschenkbonnen als 
eindejaarsgeschenk. “Het feest voor onze veertigste verjaardag en die van 75 jaar 
nationaal viel in het water. Dit moet de bittere pil wat vergulden”, stelt voorzitter 
Marcel Van Dyck.
Het moest een feestjaar worden voor de KVG-Groep, de grootste organisatie van en voor 
mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen die in 2020 75 jaar bestond, 
maar ook voor de Brechtse afdeling die veertig jaar geleden werd opgericht. “Normaal 
zouden we met onze leden het nationale feest bijwonen en zelf een verjaardagsfeestje 
organiseren, maar dat kon natuurlijk allemaal niet doorgaan”, legt voorzitter Marcel 
Van Dyck van KVG-Brecht uit. “Het ziet er nog niet meteen in dat we deze feesten 
kunnen inhalen. Het bedrag dat we hiervoor hadden uitgetrokken, geven we nu ter 
compensatie via geschenkbonnen van de gemeente aan onze leden uit. Individuele 
leden kregen 25 euro aan cadeaubonnen en gezinnen met meerdere leden 40 euro aan 
bonnen. In totaal 
werd er voor bijna 
3000 euro aan 
c a d e a u b o n n e n 
verdeeld.”
D e z e 
geschenkbonnen 
kunnen de leden 
gebruiken in meer 
dan honderd 
Brechtse winkels 
en horecazaken. 
“Een bewuste 
keuze, want hiermee willen wij niet alleen onze leden een leuk cadeau geven, maar 
willen wij ook de handelaars in Brecht financieel wat steunen. Ook zij  hebben een 
moeilijk jaar achter de rug en de voorbije veertig jaar mocht KVG-Brecht steeds op 
hun steun rekenen voor onder meer tombolaprijzen en sponsoring. Zo proberen we nu 
toch wat terug te doen.” 

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

GEZOCHT:
Dringend voor klant (tegen april) 

Schoten/Brasschaat:
VILLA OF WONING TE HUUR VOOR

± 1,5 jaar (tijdens bouwwerken nieuwe villa)
3 slpks is voldoende, hond 

moet toegelaten zijn.
Bel ons Markt 21
03 658 95 58 of

info@markt21.be

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Bijles wiskunde, Fysica, 
alle niveaus, jaren ervaring, 
aan huis, voor middelbaar 
-50%,  tel 0474.97.64.66  Z36

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

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

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



Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS

3D  visual
created by

www.dca.lu

LUC VAN DE WIEL realiseert

EXCLUSIEVE VERKOOP

batimmo

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

03 292 50 50 

Fase 1
5 appartementen

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 2
Meergezins
-

www.batimmo-vastgoed.be
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Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS
Deuzeldlaan 21 te Schoten
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www.batimmo-vastgoed.be 0473 45 77 37
0487 28 64 30

Te koop: garage Kuiperstr. 2900 
Schoten, 4m90 L  2m45 Br, 1m90 
H, gsm 0479.44.84.26  A16

59j. zoekt vrolijke opti man 
+/-60j, koffi e, kids, hond, 
Jessica_elfje@hotmail.com  A17

TE KOOP BMW X4 xdrive 
20d kleur Mineralsilber 1ste 
inschr 20/05/2016 Aantal 
km 75375 Cil.inhoud cm3 
1995cc, Fisk vermogen 11 PK, 
Geschatte KM-stand bij levering 
76500 (mei 2021) 36 opties 
buiten standarduitrusting.
Prijs 30.000� GSM 0475 47 
07 29 regio1500 Halle E-mail 
f ranc is .beyens@skynet .be 
Verkoop enkel particulier  A18

Te huur : grote garagebox 
42m2, Kalstraat Schoten, bellen 
na 18u tel 0476.41.96.88  Z8

Te huur: garage centrum Schoten, 
Cordulaplein, ondergronds, prijs 
70 euro tel 03.658.10.88  Z9

Schildes gemeenteraadslid 
Hans Hanssen (CD&V)       

“Bouw sporthal én zwembad achter Carrefour Market”
De site achter Carrefour Market in Schilde bij de grens met Zoersel 
leent zich uitstekend om zowel een zwembad als een sporthal te 
bouwen. Het ambitieuze voorstel komt van oppositieraadslid Hans 
Hanssen (CD&V).

Schilde moet het zoals bekend nog altijd zonder sporthal en zwembad 
stellen. “Twee weken geleden vernamen we dat Zoersel en Zandhoven het 
initiatief nemen om samen met een privépartner een intergemeentelijk 
zwembad op te richten”, aldus Hans Hanssen. “Ook Schilde was vragende 

Wij werken met SOTHYS producten
voor uw verzorging.

Ook online te bestellen op
shop.beautystudiomachteld.be

Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp. Dagen/uren overeen 
te komen. Onmiddellijke 
beschikbaarheid. GSM: 
0476 76 74 22 of e-mail: 
alexje0711@live.be  Z10

partij om samen met Zoersel en Zandhoven een intergemeentelijk te 
bouwen. Nu dreigt Schilde uit de boot te vallen. Daarbij komt dat het 
zwembad van Wijnegem, waar de scholen van Schilde en vele inwoners, 
nu nog terechtkunnen, eind 2022 de deuren voorgoed sluit.

“En waarom op diezelfde locatie niet ineens de langverwachte 
gemeentelijke sporthal bouwen? Nu de onderhandelingen met het 
Gemeenschapsonderwijs op een wel erg laag pitje staan, moet er toch 
gezocht worden naar een alternatieve locatie”, geeft Hanssen een 
voorzet naar het schepencollege.
Schepen van Sport Pascale Gielen (N-VA) zegt dat Schilde de 
marktverkenning door Zandhoven en Zoersel voor de bouw van een 
intergemeentelijk zwembad met grote aandacht volgt. “Ik sluit niet uit dat 
we ons wagonnetje alsnog kunnen aanpikken als er zich een opportuniteit 
voordoet”, aldus Gielen. Over de sporthal wil ze voorlopig niks meer kwijt 
behalve dat meerderheidspartijen N-VA-en Open Vld zwembad en sporthal 
niet persé op dezelfde locatie wensen te bouwen en ze in principe los van 
elkaar behandelt. 



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

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

Volg ons 
op Facebook

Driekoningen blijven in hun kot 
en zingen niet      

De poging van de 
gemeente Wijnegem en 
lokale verenigingen om de 
Driekoningen tenminste 
online te laten zingen, is 
uitgelopen op een sisser. 
Slechts twee en dan niet 
eens volledige groepjes 
stuurden een filmpje in.

De jeugddienst creëerde een 
koninklijke Facebookpagina, 
verspreide een inspirerende 
folder in alle scholen en zelfs 
cultuurmonument Karel Baets 

(79), de vleesgeworden zingende 
Wijnegemse koning, werd bereid 
gevonden het goede voorbeeld te 
geven. In gepaste klederdracht en al.
Maar blijkbaar is de kloof tussen zo’n 
diepgewortelde folkloristische traditie 
en de nieuwe sociale media toch te 
groot. Jeugdconsulent Joris Van Camp 
zat de hele dag tevergeefs te wachten 
op inzendingen. Uiteindelijk stuurden 
slechts twee groepjes een filmpje in. 
Esmée (5) en Manaud (3) zongen net 
als de zoontjes van Tine Smeuninx dan 
wel vertederend, de sfeer kwam er 
nooit echt in.

Naschoolse opvang gezocht: Wij 
zoeken iemand die onze beide 
kinderen (7 en 4) kan ophalen 
van school (eigen vervoer en 
rijbewijs vereist) en opvangen in 
onze eigen woning. Voor meer 
informatie, 0476/58.70.95  A12

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis offerte, 
tel 0487.715.534 (particulier)      A9

Ik zoek oude mobylette, 
liefst Honda, mag werk aan 
zijn, tel 0488.604.478  A11

Goedkoop leegruimen van tuinen, 
planten, stronken, bomen, hagen 
tel 0487.715.534 (particulier)       A10 

Te koop: aktentas Gucci zga nieuw 
prijs 40 euro, 03.658.95.03  A14

Te koop: moto MP3 Metropolis 
, Peugeot bwj 2014, 26.500km, 
met koffer,  prijs 3750 euro 
tel 0485.98.52.27  A15

Te koop: garage Kuiperstr. 2900 
Schoten, 4m90 L  2m45 Br, 
1m90 H, gsm 0479.44.84.26  A16

59j. zoekt vrolijke opti man 
+/-60j, koffi e, kids, hond, 
Jessica_elfje@hotmail.com  A17

Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp. Dagen/uren overeen 
te komen. Onmiddellijke 
beschikbaarheid. GSM: 
0476 76 74 22 of e-mail: 
alexje0711@live.be  Z10

GEEN SALON, WEL SALONCONDITIES

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

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





De juiste uitslag van onze kerstpuzzel was
 ‘Groene Kerst, Witte Pasen’

Hierbij de winnaars:
Van Ballaert Cindy, Vraagheideweg, Schilde
Denie Dirk, Mathias Joostenslaan, Zoersel

Calluy Hannelore, Zonnedauwlaan, Schoten
Bogers André, Turnhoutsebaan, Wijnegem

Naulaers Erna, Hallebaan, Zoersel
De Reyck, Pascale, Akkerlaan, Schoten

Rosenhek Cedric, Merksemsebaan, Wijnegem
Close Sigrid, Baan op Sas II, Brecht

Deconinck Annemie, Brechtsebaan, Schoten
De Pauw Nancy, Eikenlaan, Wijnegem
Van Roten Kim, Bremdreef, Schoten

Geudens Lea, Th. Van Cauwenberghslei, Schoten
Bolckmans Chris, De Hulsten, Zoersel

Van den Eynde Leona, Jozef Nauwelaetsstraat, Wijnegem
Haxelmans Ronald, Canadalaan, Sint Job

Joris Christel, Hendrik Consciencestraat, Schoten
Da Costa Oliveira Sofi a, Sint-Willebrordusstraat, Brecht

Bogaert Francois, Schotenhofdreef, Schoten
Stessens Theo, Gagelhofl aan, Zoersel

Van Deuren Leo, Swaenebeecklaan, Schilde
Rademakers Julie, Grimbertlaan, Schoten

Van Den Bosch Kurt, Merksemsebaan, Wijnegem
Leinfelder W., Varenweg, Schoten

Helsen, Schriekbos, Zoersel
Van Ranst Rita, Brakkensteeg, Schoten

Van Vlaenderen Chris, JB Pittoorsstraat, Wijnegem
Verhaert-Dekkers, Muizenheuvelstraat, Oelegem

De Craene Daniella, Beukenlei, Sint Job
Van der Spiegel Geert, Zonneweelde, ‘s-Gravenwezel

De Decker Kim, Borkelstraat, Schoten
Reyniers Germaine, Liersebaan, Schilde

Van Batselaere Ria, Schaarbosstraat, Wommelgem
Moons, Vraagheideweg, Schilde

Snoeys Luc, Deuzeldlaan, Schoten
Jagers Gerda, G. de Pélichylei, ‘s-Gravenwezel
Verhaeghe Philippe, Ant. Wolfsstraat, Schoten

Rosiers, Hensellaan, Brecht
Meutermans Rudolf, Q. Matsijsstraat, Schoten

Strybos Linda, Lessiusstraat, Brecht
Gemis Gerda, Corn. De Vosstraat, Schoten

Schepens Nicole, Turnhoutsebaan, Wijnegem

De winnaars kunnen hun prijs tijdens 
de kantooruren komen afhalen bij 

De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten of bij 
’t Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem.

De winnaars van de overige wedstrijden 
worden persoonlijk verwittigd.

EN ANDERE PLAATSEN

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

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

Te koop: scootmobiel, Scooter 
Polka  4 , zilver, in perfecte staat 
met onderhoudspapieren, 1500 
euro (aankoopprijs: 4.950 euro, 
gsm 0499.72.95.58, e-mail: an-
nemarie.boomen@yahoo.com  A1

Gezocht: wegens overlijden 
van haar baasje zoeken wij een 
nieuwe thuis voor een poes 
12j. vr., liefst een huis met een 
tuin tel 0485.89.40.62  A2

Gepens. directie -of privéchauffeur 

Klimaatproblemen aanpakken start 
in de escape room       

Zoersel heeft Vlaamse subsidies gekregen voor een project dat jongeren meer wil 
betrekken bij het klimaat.

‘Jong Lokaal Kabaal’, zo heet het project. “We laten jongeren op een laagdrempelige 
manier meedenken rond klimaatthema’s”, zegt schepen voor klimaat Marc 
De Cordt (Groen). “Ze zullen starten met een escape room rond de SDG’s, de 
Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Daarna 
volgen nog vier ontmoetingen om over klimaatthema’s te praten.” Het project 
wordt in het voorjaar gelanceerd via de jeugdbewegingen. De gemeente richt zich 
bewust op oudere jongeren, die in het klimaatthema nog niet bereikt werden. 
In 2018-2019 heeft de gemeente samen met de Zoerselse basisscholen al een 
klimaatproject georganiseerd, genaamd ‘De Klimaatbende’.

Zoersel krijgt voor het project 10.200 euro aan subsidies van Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). In maart 2020 deed die 
een projectoproep rond de zogenoemde Klimaattafels. Aan gemeenten werd 
gevraagd om met lokale partners concrete projecten in te dienen met een reële 
impact op de CO2-uitstoot op hun grondgebied. Ook de gemeenten Beersel en 
Hamont-Achel krijgen een subsidie.

zoekt werk gsm 0497.66.08.23  A3

Zoek huishoudster/kinderoppas 
te Schoten. Ma, di, do 15-18 h, 
woensdag 12-18 h. Moedertaal 
Ned, Duits of Frans. Rijbewijs no-
dig om kids van school te halen. 
ctct c.schellemans@gmail.com A5

Te huur: staanplaats caravan, 
max hoogte 2.55m, 80 euro/
per maand, Jozef Cogelslei 2 
Schoten, tel 03.646.12.35  A4

Renoveren van verlichting: op-
nieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, instal-
latie snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z1



Notarisassociatie 
Luc DE FERM en 

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

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

Ik koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, 
verzamelobjecten allerhande, 
curiosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me een 
seintje: 0487.365.100  Z116

Fonoplaten: ik koop collecties, 
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz, beste 
prijs tel 0475.37.64.96  Z117

Sint-Job – Uitbreiding dringt zich op 
voor welzijnsschakel De Schakel         

De werking van welzijnsschakel De Schakel barst uit haar voegen. 
Aan de pastorie in de Kerklei werden extra carports geplaatst en een 
heuse winkel ingericht om de toevloed van klanten met een kleine 
portemonnee de baas te kunnen.

De Schakel verwacht ook een stijging van het aantal mensen met een 
kleine portemonnee. Schepen van Sociale Zaken Luc Aerts (CD&V): 

“In het kader van de verdeling van de consumptiebonnen hebben we 
1.800 inwoners aangeschreven. Hiervan is al een twintigtal dossiers 
in behandeling. We houden ons hart vast voor het voorjaar als de 
steunmaatregelen van de overheid wegvallen. De capaciteit van de 
welzijnsschakels De Kar in Brecht en Sint-Lenaarts en De Schakel in 
Sint-Job heeft zijn grenzen. We steunen wekelijks met 1.200 euro, 
voorzien in handgels en beschermingsmiddelen en papieren zakken 
om de groente in te bedelen. We werken ook nog rond 65-plussers en 
onderzoeken hoe onze inwoners sneller toegang kunnen krijgen tot 
psychologische hulp.”

Deze maand zitten de sociale dienst en De Schakel alvast samen om 
een uitbreiding van de werking te bekijken.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES    

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

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

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

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be



Gevraagd

Ervaren ZAALHULP m/v
Full time voor restaurant Euryanthe te Schilde

Interesse? Bel 03 383 30 30 - mail: info@euryanthe.be Gezocht!
Furni� ed.com zoekt een

GEPENSIONEERDE om in piekperiodes onze
customer service afdeling bij te staan en controles

in het magazijn uit voeren.
Interesse om mee te werken aan de uitbouw van ons

online interieur label en deel uit te maken van
ons dynamisch team?

Stuur dan vandaag nog een bericht naar
jobs@furni� ed.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

Te koop gevraagd: 2de 
hands aanhangwagen, 
mag werk aan zijn, geen 
geremde tel 0492.263.118

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
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, 
tegelwerk, creatieve oplossingen, 
met bestelwagen. 36 euro+btw 
+ 0,5euro/km Schilde, tel 
0470.33.08.95 (particulier)  Z111

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

Wij zijn op zoek naar een voltijdse versterking in ons recyclageteam te Schoten

RECYCLAGEMEDEWERKER
Functie:
• Je werkt buiten of in onze nieuwe recyclagehal
• Je zorgt ervoor-samen met je collega’s- dat het bouw en sloopafval op een correcte manier 
  gesorteerd wordt en zo verder kan verwerkt worden.
• Je sorteert de binnengekomen afvalstromen manueel of aan de recyclageband
• Je voert regelmatige basiscontroles uit op de vitale delen van de machinerie.
• Kennis opbouwen en onderhouden rond alle categorieën van afval en gerelateerde producten

Profiel:
• A2 niveau of gelijkgesteld door ervaring
• Goede kennis van het Nederlands
• Je werkt 40u/week, 8u dag van ma-vrij.

Persoonsgebonden competenties:
• Regels en veiligheidsafspraken nakomen
• Samenwerken als hecht team
• Flexibel
• Zelfstandig werken
• Hands on mentaliteit
• Positieve ingesteldheid

Aanbod:
• Loon conform PC124
• Een mooie job in een dynamisch bedrijf en een dynamische ploeg
• Een goede werksfeer
• Tewerkstelling op de site in Schoten
• Ruimte om door te groeien

Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 327 34 38 
of via email: personeel@vanpelt.be.
Tewerkstellingsplaats: Kanaaldijk 25 – 2900 Schoten.

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

Wij zijn op zoek naar een voltijdse versterking in ons recyclageteam te Schoten

RECYCLAGEMEDEWERKER
Functie:
• Je werkt buiten of in onze nieuwe recyclagehal
• Je zorgt ervoor-samen met je collega’s- dat het bouw en sloopafval op een correcte manier 
  gesorteerd wordt en zo verder kan verwerkt worden.
• Je sorteert de binnengekomen afvalstromen manueel of aan de recyclageband
• Je voert regelmatige basiscontroles uit op de vitale delen van de machinerie.
• Kennis opbouwen en onderhouden rond alle categorieën van afval en gerelateerde producten

Profiel:
• A2 niveau of gelijkgesteld door ervaring
• Goede kennis van het Nederlands
• Je werkt 40u/week, 8u dag van ma-vrij.

Persoonsgebonden competenties:
• Regels en veiligheidsafspraken nakomen
• Samenwerken als hecht team
• Flexibel
• Zelfstandig werken
• Hands on mentaliteit
• Positieve ingesteldheid

Aanbod:
• Loon conform PC124
• Een mooie job in een dynamisch bedrijf en een dynamische ploeg
• Een goede werksfeer
• Tewerkstelling op de site in Schoten
• Ruimte om door te groeien

Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 327 34 38 
of via email: personeel@vanpelt.be.
Tewerkstellingsplaats: Kanaaldijk 25 – 2900 Schoten.

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

Wij zijn op zoek naar een voltijdse versterking in ons recyclageteam te Schoten

RECYCLAGEMEDEWERKER
Functie:
• Je werkt buiten of in onze nieuwe recyclagehal
• Je zorgt ervoor-samen met je collega’s- dat het bouw en sloopafval op een correcte manier 
  gesorteerd wordt en zo verder kan verwerkt worden.
• Je sorteert de binnengekomen afvalstromen manueel of aan de recyclageband
• Je voert regelmatige basiscontroles uit op de vitale delen van de machinerie.
• Kennis opbouwen en onderhouden rond alle categorieën van afval en gerelateerde producten

Profiel:
• A2 niveau of gelijkgesteld door ervaring
• Goede kennis van het Nederlands
• Je werkt 40u/week, 8u dag van ma-vrij.

Persoonsgebonden competenties:
• Regels en veiligheidsafspraken nakomen
• Samenwerken als hecht team
• Flexibel
• Zelfstandig werken
• Hands on mentaliteit
• Positieve ingesteldheid

Aanbod:
• Loon conform PC124
• Een mooie job in een dynamisch bedrijf en een dynamische ploeg
• Een goede werksfeer
• Tewerkstelling op de site in Schoten
• Ruimte om door te groeien

Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 327 34 38 
of via email: personeel@vanpelt.be.
Tewerkstellingsplaats: Kanaaldijk 25 – 2900 Schoten.

@verteren
doet 

renderen!



GOED NIEUWS voor GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

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

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

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

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

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

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

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

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

Are you passionate about strings?

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

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

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

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem

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

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

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

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

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

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

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

Gezocht!
Furni� ed.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@furni� ed.com!

VERKOOPSTER
(M/V)

Voor in het weekend

Breda     •    jvkdaken.be

jv
kd
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en

.b
e

MET SPOED GEVRAAGD

Dit voor onze Belgische BVBA dochteronderneming te Antwerpen
(onder Belgische voorwaarden en (heel goed) loonfiche).

ZINKWERKERS
* Aantoonbare ervaren zinkwerkers voor daken staande naad 

(en hulp-leerlingen).

* Calculator-werkvoorbereider
(incl. verkoop-opname’s-acquisitie).

Wij bieden u:
- Een meer dan fantastisch loon en secundaire voorwaarden.
- De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
    en de allermooiste dakwerken.
- Professioneel voertuig van de zaak.
- Een hele grote kans en uitdaging op geheel zelfsturende basis
- Verder; en hoe meer u te bieden heeft; des te meer wij u te bieden hebben!

Pak je kans en bel naar 0031-6-12646899 of stuur een e-mail naar
jurgen@jvkdaken.nl voor uitgebreide toelichting en meer informatie.

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

A.D.B.

Sint-Job – Buurt verzet zich tegen 
waterzuiveringsstation         

Bewoners van de wijk Zandbergen verzetten zich in een brief aan Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tegen de bouw van een 
waterzuiveringsstation door Aquafin in hun buurt. Die moet vanaf 2025 
verrijzen op de site in de Kattenhoflaan en het afvalwater van 13.500 Sint-
Jobse huishoudens zuiveren. “Dat is op veertig meter van onze huizen”, 
klinkt het ongerust. 

Momenteel wordt het huishoudelijk water van alle Sint-Jobse gezinnen naar 
de collector in Schilde gestuurd. Onder meer door de aangroei van de Sint-
Jobse bevolking, kan die dat niet langer trekken. “Bij hevige regenbuien 
stort deze over in het Klein Schijn. Deze waterloop krijgt zo vervuild water 
te slikken wat nefast is voor de fauna en flora. De waterzuiveringsinstallatie 
moet dat euvel verhelpen”, legt projectmanager Marc Van Leekwyck van 
Aquafin uit.

Daarvan zijn Judith Demoor, Svea Wym, Arthur Van Heymbeeck en Ann 
Joris uit de Kattenhoflaan niet overtuigd. “De installatie komt op 40 
meter van bewoning. We vrezen geurhinder, geluidsoverlast en nog meer 
verkeersdrukte”, klinkt het bezorgd. Eind oktober brachten ze samen met 
Aquafin en het gemeentebestuur een bezoek aan een soortgelijke installatie 
in Essen. 

“We hebben zelf ervaren welke impact dit heeft qua geluid en geur. Op de 
installatie zelf kon je op bepaalde punten wel wat ruiken en horen, maar 
een aantal meter verder was dit nog amper merkbaar. Een naaste buur 
ondervindt geen hinder van de installatie. Deze is gedeeltelijk overkapt 
en we zijn daar ook voorstander van”, stelt schepen van Omgeving Eline 
Peeters (N-VA). 

Te koop: electr scootmobiel 
4 wiel, mandje & lader incl, in 
zeer goede staat, gratis thuis ge-
leverd, nwpr 3.800 euro, weg v 
1.600 euro tel 0478.037.516  Z165

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen v zolder, 
Lp, strips, curiosa, enz …tel 
03.663.65.70  (particulier)  Z214

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

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

EPC / Plaatsbeschrijving

info@VeiligBouwenbvba.be

Gsm: 0476 45 20 43

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

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

en /of bestelling



Buga-Auto gaat nieuwe jaar in 
met drie mijlpalen 

Voor Buga-Auto en haar klanten kon 2021 niet beter beginnen. De bekende 
autoverdeler zegde Antwerpen definitief vaarwel en nam in Wijnegem haar 
gloednieuwe showroom en servicecenter in gebruik. En voortaan kan je bij dé 
Alfa Romeo-, Fiat- en Jeep-specialist ook terecht voor het Japanse automerk 
Honda. 

Buga-Auto is bij liefhebbers van Italiaanse auto’s een begrip in Antwerpen 
en de Kempen sinds 1972. In Antwerpen had de autoverdeler 25 jaar lang een 
vaste uitvalsbasis op het Van Hombeeckplein in Berchem. Maar daar werden 
garage en showroom definitief gesloten om alle activiteiten te verhuizen naar 
de stadsrand, niet toevallig buiten de lage-emissiezone.

Wie geregeld naar het rondpunt van Wommelgem rijdt, kon vorig jaar de 
bouwwerken goed volgen. Aan de Krijgsbaan, vlak naast het Wijnegem 
Shoppingcenter, bouwde Buga-Auto in nauwelijks negen maanden haar 
mooie nieuwe meer dan dubbel zo grote showroom. “Met dank aan architect 
BULK Architecten en aannemer ASK Romein”, zegt zaakvoerder Teun van 
Hulzen, schoonzoon van bedrijfsstichter Medar Bens. “Bijzonder is de keuze 
voor houtskeletbouw geweest. Het Scandinavische hout geeft het geheel 
een warme uitstraling, is veiliger en verkleint onze ecologische voetafdruk. 
Lichtreclame op het gebouw is verboden, maar dankzij enkele slim verlichte 
nissen op de eerste verdieping staan onze nieuwe modellen ook ’s avonds toch 
mooi in de kijker langs één van de drukste invalswegen van Antwerpen.”

Wie Buga-Auto zegt, denkt meteen aan iconische Italiaanse merken zoals 
Alfa Romeo, Abarth en Fiat, al weten ook Jeep-rijders dat ze er goed bediend 
worden. Sinds de verhuizing wappert ook de Japanse vlag bij Buga-Auto.  “We 
zijn zeer vereerd dat Honda ons heeft aangesproken om haar wagens met dat 

bijzonder DNA en wereldbekende betrouwbaarheid  te verdelen”, kondigt van 
Hulzen trots een ‘familie-uitbreiding’ aan.

Hiermee stopt het goede nieuws over Buga-Auto niet. Het bedrijf nam wat 
verderop in Wijnegem, in de kmo-zone Venhof schuin tegenover Desco, 
eveneens rond de jaarwisseling haar even gloednieuwe servicecenter voor 
personen- en bestelwagens in gebruik. Teun van Hulzen “We kunnen onze 
klanten er met de allernieuwste technologieën bedienen. Bovendien hebben 
we nog meer ruimte voorzien om met onze specialisten voor uw mobilhome te 
zorgen. Benzine, diesel, lpg, cng, hybride of volledig elektrisch; alle motortypes 
kunnen we beter dan ooit onderhouden en herstellen, zowel mechanisch als 
carrosserie-gerelateerd en met een versterkt team van mecaniciens.”

Buga-Auto showroom, Krijgsbaan 3 in Wijnegem. 03-286 80 20, 
 www.buga-auto.be

Publi







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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06

 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Herinner mij,
niet in sombere dagen.

Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was toen ik nog alles kon.

Het is stil rondom ons sinds het 
heengaan van

De familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres: Familie Van Tichelt - Simons
P/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be

weduwe van Alfons "Fonne" Van Tichelt

Geboren te Merksem op 12 juni 1929 en
van ons heengegaan te Schoten op 24 december 2020.

Omwille van de huidige coronamaatregelen 
hebben wij afscheid genomen in beperkte kring.

Maria Simons






