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Bouwbedrijf Van Gastel verlaat
Schoten na 127 jaar
Nog lang niet alles is ingepakt, maar bij Van Gastel maken ze zich wel klaar voor
de grote verhuizing. Dat wordt een mijlpaal. Na 127 jaar zal het bekende familiale
bouwbedrijf Schoten verlaten. “Emotioneel was dit geen gemakkelijke beslissing,
maar ik geloof dat we ook op de nieuwe stek in Sint-Job-in-’t-Goor verder aan een
mooie toekomst kunnen bouwen”, aldus zaakvoerder Luc Van Gastel.

Nieuwe schoolstraat in St-Job

Luc Van Gastel neemt me mee naar een achtergelegen bureau in de huidige hoofdzetel
van zijn bedrijf langs de vaart. “Eigenlijk zijn we al drie eeuwen actief. (lacht) Kijk, die
man alleen op de foto is mijn overgrootvader Constant Van Gastel”, zegt Luc. “Hij was
het die in 1894 met het bouwbedrijf is begonnen, toen nog in de Fluitbergstraat waar nu
bakkerij Smouts gevestigd is. Later namen zijn drie zonen Jos, René en Leon over. Na een
tussenperiode met Martha, de weduwe van Jos, was het aan hun kinderen nonkel Stan
en mijn vader Jef.”
De laatste decennia bouwt Luc Van Gastel (55) verder aan de familietraditie. Aanvankelijk
deed hij dat samen met zijn neef Jef, maar die laatste besloot vijf jaar geleden om het
familiebedrijf te verlaten en op eigen kracht verder te gaan. De originele Van Gastel stond
lange tijd bekend als één van de grote scholenbouwers.
“We hebben voor de zusters van Vorselaar zowat heel de Kempen volgebouwd en lokalen
gerenoveerd”, bevestigt Luc Van Gastel. “Maar de jongste tijd mikken we op de particuliere
woningmarkt en ontwikkelen we zelf kleinschalige woonprojecten. Dat doen we in het
vertrouwde Schoten, maar ook in de wijde regio. Naast de Sint-Ludgardisschool bouwen
we Pelicaen. Negen van de elf flats zijn inmiddels verkocht. Binnenkort beginnen we bij
de ingang van Schilde aan de bouw van zes appartementen langs de Turnhoutsebaan. Die
zijn allemaal al verkocht. Andere referenties zijn De Bergen in Zandhoven en Waasland, bij
het gelijknamige shoppingcenter in Sint-Niklaas.”

Nieuwe fase werken Hoogmolenbrug

Vaccinatiecentra bekend

Jarig Slagerke heeft nieuwe eigenaar

Anno 2021 gaat het goed met Van Gastel, één van de laatste echte allround-bouwbedrijven
met onder meer nog een eigen schrijnwerkerij. De vijftien werknemers werden al een
tijd geleden ingelicht dat hun werkgever dit voorjaar zal verhuizen naar buurgemeente
Brecht. In de KMO-zone van Sint-Job-in’t-Goor vond Luc Van Gastel in het pand van de
voormalige carrosserie Bruno aan de Smederijstraat de ideale nieuwe hoofdzetel.
“4000 vierkante meter met daarop een ruim magazijn en kantoorgebouwtje. Die kans kon
ik niet laten schieten”, zegt de zaakvoerder. “Natuurlijk had ik liever in Schoten gebleven.
Ik ben geboren en getogen in dit bedrijfspand met woning, die door m’n ouders in 1965
gebouwd werden. Hier weggaan laat me alles behalve koud. We zijn na het opgaan van
dakbedekkingpecialist De Boer veruit het oudste nog actieve familiebedrijf in Schoten.”
“We zijn ook altijd nauw verweven geweest met de lokale gemeenschap. Het sponsoren
van de lokale voetbalclub SK Schoten, het steunen van de Scheldeprijs en zelfs het in
elkaar timmeren van de kerststal voor de kerk Heilige Familie; we hebben het allemaal
graag gedaan. Mijn te vroeg overleden vader Jef (+1989) en ikzelf hebben ons ook altijd
politiek geëngageerd voor CVP, later CD&V.”
Van Gastel heeft lang gehoopt om vlakbij terecht te kunnen op de oude stortplaats
van Schoten, dat na sanering eerlang een bedrijvenpark moet worden. “Toen ik zelf nog
schepen was, heb ik daarvoor de eerste stappen gezet”, zegt Van Gastel. “Maar jammer
genoeg is men er nog altijd niet toe aan ontwikkeling. We konden niet langer wachten.
Maar Sint-Job is gelukkig niet ver. Ik heb het al uitgetest: zeven minuten met de auto
en ietsje langer met de elektrische fiets langs de vaart. Ten laatste in april nemen we er
onze intrek.”

Op zoek naar POETSHULP,
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Werken beneden aan
Hoogmolenbrug nieuwe fase in
Op 18 januari zijn de langdurige werken ter voorbereiding van de nieuwe
Hoogmolenbrug op de Merksemsebaan een nieuwe fase ingegaan. Pas tegen
september zullen alle wegaanpassingen en nieuwe aantakkingen gemaakt
zijn.
“Op de Merksemsebaan werd de eerste nieuwe infrastructuur in gebruik
genomen”, zegt woordvoerder Gilles Van Goethem van het Agentschap
Wegen en Verkeer. “De weghelft aan de zuidkant van de Merksemsebaan,
tussen de gemeentegrens met Antwerpen en de Deurnesteenweg, is immers
klaar. Het verkeer rijdt hier nu dus over een nieuw stuk wegdek. De werfzone
tussen Deurnesteenweg en grens met stad Antwerpen is nu verplaatst
naar de noordzijde. Verder zijn alle bewegingen op het kruispunt met de
Deurnesteenweg opnieuw mogelijk.”
In de loop van april plant AWV de zuidelijke werfzone langs de kant van de
Bijkhoevelaan af te ronden en vanaf dan zal de werfzone zich dus volledig

op de noordelijke weghelft van
de Merksemsebaan situeren. Het
verkeer rijdt dan over de zuidelijke
weghelft. De werken aan de
noordelijke kant lopen dan tot de
zomer.
“Tijdens de zomervakantie voeren we nog afwerkingen uit aan de
middenbermen en de kruispunten. Tegen september 2021 zijn de werken van
AWV dan volledig klaar”, voorspelt Gilles Van Goethem. Rond die tijd zouden ook
de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug, die zoals bekend 250 meer richting
Sportpaleis komt te liggen dan de huidige, zichtbaar moeten worden.
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Helenalei - Antwerpen
Vanaf 59.000 euro
TOP RENDEMENT
zie https://www.biddit.be/nl/
catalog/detail/189857

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

• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
• PLAATSEN/HERSTELLEN
SEPTISCHE PUTTEN
• PLAATSEN REGENPUTTEN
• CAMERA INSPECTIE
• ONTSTOPPINGSDIENST

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

Wachten op concreet plan voor
verkaveling ‘schapenwei’
De oude kantoren en werkhuizen van Bouwbedrijf Van Gastel aan de Schotense
Sluizenstraat worden gesloopt. Het terrein grenst aan de ‘schapenweide’ van de
Geuzenveldenstraat. Er circuleren al langer geruchten over een verkaveling, maar
het ziet er naar uit dat het dossier nu in een stroomversnelling zal komen.
De terreinen vormen samen een aaneensluitend gebied van 3,5 hectare op een
toplocatie. Dat er tot voor kort nog altijd vredig schapen stonden te grazen op de
weide langs de Geuzenveldenstraat, heeft te maken met onenigheid binnen de
familie Van Gastel die ontstond na het overlijden van Stan Van Gastel in 2015 en de
verdeling van diens erfenis.
“Maar intussen zijn de plooien gladgestreken en hebben we een akkoord met een
consortium van grote vastgoedbedrijven dat het geheel wil kopen en ontwikkelen.
Hoe dat zal gebeuren, daar hebben wij niks meer mee te maken. We laten dit los.
De akte voor verkoop wordt één van de komende maanden getekend en verleden”,
aldus Luc Van Gastel, wat bevestigd wordt door zijn neef en collega-ondernemer Jef
Van Gastel.

“Op die weide mogen zeker woningen
komen”, bevestigt schepen van
Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (NVA). “In de jaren zestig van de vorige
eeuw werd zelfs al een verkavelingsplan
opgemaakt, maar nooit uitgevoerd.
De voorbije jaren zijn er herhaaldelijk
verkennende gespreken geweest met
kandidaat-ontwikkelaars, maar nooit
kwam het tot een concrete aanvraag.”
“Als die nu wel komt, zullen we die rustig
bekijken en voorwaarden opleggen voor
een goede inplanting in de bestaande
woonbuurten. Dat behelst onder meer geen te dichte bebouwing, niet alleen maar
appartementen, voldoende groen en het voorzien van openbare ruimte zoals bv. een
speelpleintje. En vanzelfsprekend zal de buurt ruime inspraak krijgen alvorens we
wat dan ook goedkeuren.”
Hopelijk verdwijnt hiermee ook de kauwenproblematiek uit de Schotense wijk Donk.
Deze vinden in de huidige schapenweide immers hun slaapplaats.

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

TUINWEELDE
Tuinhuisje 3m x 2m + vloer + onder hoge druk
geïnpregneerd + BTW inbegrepen1025 e

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.

Iefke Hendrickx speelt
troostkaart uit
Met het geld voor het afgelaste Schoten Schol kocht het lokaal bestuur
zestienduizend sets speelkaarten voorzien van gelegenheidsboodschappen. “Nog
even solitair, maar heb patience, binnenkort is het weer full house”, speelde
initiatiefnemer schepen Iefke Hendrickx (N-VA) haar ludieke en warme troefkaart
uit. Het cadeautje, dat begin januari in alle brievenbussen zou moeten gevallen zijn
als nieuwjaarsgeschenk, moet de Schotenaren moed geven.
“Nu onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Schoten Schol om evidente redenen niet
kan doorgaan, leek het wenselijk om onze inwoners op een alternatieve manier te
trakteren”, laat Iefke Hendrickx in haar kaarten kijken. “We hebben allemaal een
zwaar jaar achter de rug en iedereen wil op dit moment met familie en vrienden
samen rond de feesttafel zitten. Maar dat kan nu even niet. Vandaar dat we iedereen
wat moed willen inspreken: heb nog even patience, er komen betere tijden.”

“We proberen een warme gemeente te zijn, waarbij we oog hebben voor mekaar. Zo
bellen we alle senioren om
te polsen hoe het met hen
gaat en ontrollen we heel
wat hulpinitiatieven. Deze
twee initiatieven passen
perfect in dat plaatje“, aldus
Iefke Hendrickx, die ook
Welzijn in haar portefeuille
heeft. Voor de aankoop van
de speelkaarten, gebruikte
ze 16000 euro. Dat geld was
toch beschikbaar omdat
er geen pintjes gedronken
worden op het Marktplein
begin januari.
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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
Gezocht
werk:
tuin,
schilderen
en
klusjes
tel
0486.797.441 (particulier) Z118
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing.kasten, specialiteit
dressing,
maatwerk,
allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,

Verbertstraat 28
2900 Schoten
T. 03 658 26 19

JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

Ma: 14u-18u30 I Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u30 I Za: 10u tot 16u I Maandagvoormiddag gesloten.
van juni tot september op zaterdag geopend van 10u tot 14u

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

verslag mee goedgekeurd omwille
van de opname. Hopelijk kan dit
blijven bestaan als er opnieuw fysieke
vergaderingen mogelijk zijn. Als het
op dat moment technisch onmogelijk
blijkt, dan filmen we opnieuw zelf.”

Brecht – Na veertien jaar ziet
Vlaams Belang wens livestreamen
gemeenteraad ingewilligd, met
dank aan corona
De gemeenteraad van donderdag 14 januari is voor het eerst live gestreamd op
YouTube. Oppositiepartij Vlaams Belang slaakt een zucht van verlichting. “Corona
heeft ons gebracht waar wij en onze inwoners al veertien jaar naar vragen. Al
die tijd filmden we zelf de raad en posten we dit op YouTube. Het is een belangrijk
instrument inzake transparantie en participatie”, stelt fractieleider Patrick
Van Assche. “Donderdag hebben we dan ook voor het eerst in veertien jaar het

www.youtube.com en gemeente Brecht

ALLE
BEUKENHAGEN
ALLE BEUKENHAGEN
EN
TUINPLANTEN
EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW
ALLE BEUKENHAGEN

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
TOT
250 CM
ALLE
SIERGRASSEN
info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be
SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

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

‘Autostrade’ der
waterleidingen
ligt klaar
Het kruispunt van de Liebiglaan
met de Hans Memlingstraat in
Schoten is omgetoverd tot werf
en is een week lang niet bruikbaar
voor het verkeer. Zeker tot en
met vrijdag 22 januari stoppen
arbeiders van Pidpa er gigantische
leidingen in de grond.
“Ze hebben een diameter van
liefst 1,2 meter. We noemen deze
buizen de ‘autostrade’ van het
drinkwaternet”, zegt Pidpawoordvoerder Alain T’Syen. “We
maken een koppeling tussen ons
eigen net en dat van de collega’s
van Water-Link. Later graven we
verder in de Hans Memlingstraat
richting watertoren. Daar bouwen we dan een zogenaamd ‘opjaagstation’,
waarmee water in geval van pannes of een andere dringende nood snel kan
doorgejaagd worden zodat niemand lang zonder drinkwater hoeft te zitten.”

V.U.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, (met maatschappelijke zetel) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 456 148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten
door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 0858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26, +03 285 51 11, info@argenta.be, www.argenta.be — VER/AU-AF-auto-NL-09/2018

Even gerust
als je passagiers?

Dat kan.
Kantoren in uw regio van Argenta.
Met de autoverzekering
ROYMANS JANSSEN
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Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85
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Te koop: gekliefd dennenhout
te koop +- 6 m2. Wegens geen
houtkachel meer. Zelf op te
halen in Olen , 80 euro voor
de stapel 0478 444 729 B27
Te koop: fietsenrek voor auto, 2715
singles en lp’s en mengpaneel en
nog meer tel 0474.37.30.40 B10
Gezocht: Parttime (20 uur, liefst
in de voormiddagen) hulp in
huishouding te Schoten. Als hulp
in onze huishouding help je met
allerlei taken, zoals: poetsen van
de woning en wassen en strijken.
Wat verwachten wij van jou:
ervaring, betrouwbaar en discreet.
Sollicitaties met CV richten aan
email: info@bmlagarenne.be B11
Ik zoek
strijken,
alleen
a.u.b, tel

werk: poetsen en
ik
heb
ervaring,
serieuze
mensen
0467.67.40.21
B13

Gezocht:
oude
postkaarten,
juweeltjes,
enz…
tel
0488.70.68.95
B14
Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
EPC / Plaatsbeschrijving
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

Te koop: propere golfballen,
50
euro
voor
100st
tel
03.658.10.88
Z12

geworden”, vertelt Sanne over haar passie. “Wanneer je zo’n ‘story’ doorneemt, krijg
je echt een goed beeld van de intensiteit en romantiek van die dag of dat is alleszins
de bedoeling” lacht de fotografe bescheiden.

Kort nieuws uit Wijnegem
WIJNEGEM SANNE DE BLOCK BEKROOND ALS HUWELIJKSFOTOGRAFE

Zelf is ze vrijgezel en zegt ze hoegenaamd niet romantisch te zijn aangelegd. Toch
kunnen weinigen dé grote dag van twee geliefden zo mooi in beeld brengen als
Sanne De Block. Met
‘Storyteller of het Year’
mag de Wijnegemse
huwelijksfotografe
alweer
een
titel
bijschrijven op haar
visitekaartje.
“Een
opsteker
na
een
dramatisch jaar”, vertelt
Sanne, die haar camera
cynisch genoeg net nu
en hopelijk maar tijdelijk
moest opzijleggen en om
den brode voor de klas
staat.
het Britse fotografieplatform ‘This is reportage’ koos de beelden van Sanne uit een
stapel van 450 inzendingen. “Die documentaire fotografie is echt mijn specialisatie

INGEPAKT EN OP WEG NAAR HET MAGAZIJN VOOR VOLGEND JAAR

De gemeente Wijnegem zopas alle van ballen en pieken ontdane kerstbomen aan huis
ophalen. De eigen negen meter hoge boom, die ruim een maand het Marktplein had
versierd, werd daarbij niet vergeten. Medewerkers van de firma Lysen uit Pulle, die al
jaren vakkundig kerstsfeer exporteren naar Wijnegem, kwamen de boom ophalen. Er
was nog geen naaldje op de grond gevallen. Het ging dan ook om een kunstboom, maar
wel één die prachtig verlicht wordt met gele sterren in. Het afbreken ging sneller dan
bij de mensen thuis. Even in elkaar schuiven en hij paste mooi in de laadbak. Hij ligt
intussen in Pulle te wachten op Kerstmis 2021.

MOLENSTRAAT 100

-

2960 BRECHT

-

T. 03 313 85 22

-

info@peugeotbrecht.be

Sint-Job – Na twintig jaar verval
onderneemt gemeente actie in oude
weekendzone Elzenkouter
Het woonparkgebied Elzenkouter, vlak aan de E19, ligt er vervallen bij.
Buurtbewoners Chantal Schouw en Arnaud Gerlache wonen er al dertig jaar en
hebben het helemaal zien verloederen. “Heel jammer”, vinden ze.
“Toen we hier kwamen wonen, verbleven hier nog mensen in Elzenkouter. Ik
laat hier elke dag mijn hond uit omdat het hier een bosrijke natuur is. Maar er
staan wel veel vervallen huisjes en er ligt veel afval”, merkt Chantal Schouw op.
Ook Arnaud Gerlache en zijn dochter Isabelle komen hier graag wandelen met
de hond. “Wij wonen sinds 1978 in Cambeenbos en hebben het systematisch
zien leeglopen en verkrotten. Vroeger kwamen mensen vanuit de stad hier op
weekend. Het was toen ook een weekendzone en het was nog niet zo druk op

de E19 als nu. Er zijn hier ook geen nutsvoorzieningen en er is nooit een straat
aangelegd”, weet Arnaud Gerlache. “Het verloederen is naar schatting zo’n
twintig jaar geleden begonnen. Meestal begint dat als de bewoners overlijden en
de kinderen er niet meer naar omkijken. De huisjes worden niet meer verzorgd,
staan leeg, bomen vallen om en de hele huisraad is er vaak in blijven staan. Wie
wil er nu nog op weekend naast een razenddrukke snelweg?” Ook Chantal vindt
het jammer dat het zo evolueerde. “Hier vlakbij was een huisje met een prachtige
volière. Daar schiet nu niks meer van over”, stelt ze vast.
De gemeente heeft nu actie ondernomen. “Het is ook voor ons als bestuur een
doorn in het oog. We hebben alle eigenaars aangeschreven met de dringende
vraag omhun percelen te komen opruimen. We kunnen dit moeilijk zelf doen,
want het zijn privégronden”, antwoordt schepen Kris Janssen (N-VA) op de vraag
van fractieleider Patrick Van Assche (Vlaams Belang) die het op de jongste
gemeenteraad aankaartte. “Een aantal percelen is bezaaid met bouwafval,
huisvuil en verkrotte constructies. De huidige situatie trekt sluikstort aan en is
vanuit sanitair oogpunt (ratten) nefast. Het valt ook niet uit te sluiten dat hier
‘vodden’ van komen, er bestaat een verhoogd risico op brand”, benadrukt Van
Assche die het een dorpskanker noemt.

Dokter vaccineert eigen oma
Het werd onlangs een stralende zaterdagvoormiddag voor zorgcentrum SintLodewijk in ’s-Gravenwezel en dat was niet alleen te danken aan de zon aan
de blauwe hemel. De 117 residenten, maar ook alle bewoners van de veertig
achterliggende assistentiewoningen en meteen nog vijftig personeelsleden
werden gevaccineerd tegen corona.
Iedereen binnen de gemeenschap van het enige woonzorgcentrum op het grondgebied
van Schilde is vol lof over coördinerend arts Anneleen Vanneuville. Zij was samen met
een zestal huisartsen uit de regio al om half negen present om alles voor te bereiden
en de operatie te leiden. “Op twee na hebben we uit elk flacon zeven vaccins kunnen
trekken”, aldus collega-arts Linde Germyns, die de hulp kreeg van hoofd bewonerszorg
Wendy Maes. Voor het geven van de prikjes zorgden de samenwerkende huisartsen
van de bewoners: Inge
Beirens, Dirk De Wit,
Karen Heyrman, Luc
Kinoo en Canzu Öztürk. Op
minder dan twee uur was
iedereen voorzien.”
Bestuurder
Roger
Degrieck en burgemeester
Dirk Bauwens stonden
met ontzag te kijken
naar de efficiëntie en
het engagement van dit
gelegenheidsteam, dat
werd bijgestaan door de ploeg verpleegkundigen van Sint-Lodewijk zelf. Als kroon

ALGEMENE
DAKWERKEN

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

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

TE KOOP GEVRAAGD

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

AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

kathy.wouters@advocaatwouters.be

op haar alom gewaardeerde werk, mocht arts Anneleen Vanneuville haar eigen oma
Tinneke Szyr, die 90 werd in december, zelf het beschermende prikje geven.
Voor Anneleen Vanneuville was de voormiddag nog om een andere reden een bijzonder.
In maart en april stond ze in de vuurlijn toen corona voor het eerst zijn macabere kant
toonde en Sint-Lodewijk zware klappen kreeg. “21 bewoners hebben we verloren. Dat
was heftig. Maar we hebben er ook 31 gered. Daar ben ik trots op. Maar zonder de steun
van mijn man en twee kinderen had ik die periode zelf niet doorgekomen. Daarom ook
is dit zo’n mooi moment vandaag”, basluit de geëngageerde huisarts.

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

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
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116

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

Volg ons
op Facebook

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

Sint-Job – Nieuwe schoolstraat
moet omgeving
vrije basisschool Maria Middelares
pak veiliger maken
Sinds maandag 18 januari kunnen ouders die hun kinderen met de wagen afzetten
of ophalen aan de schoolpoort van Maria Middelares in de Toekomstlaan, de
straat niet meer inrijden. Het wordt tot eind juni schoolstraat bij het begin en
einde van de schooldag.
Sinds zijn aantreden in januari 2017 ijvert algemeen directeur Filip Van Herck
voor een veiliger schoolomgeving. Hij is erg blij dat de gemeente er gehoor aan
heeft gegeven. “Dit past in het kader van de Vlaamse campagne ‘Paraat voor de
schoolstraat’, een oproep om schoolstraten te organiseren. Zo wordt gestreefd
naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit,
kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen
en verkeersveiligheid. In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden

NIEUW
IN SCHILDE

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

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

Tel. 0495 52 95 27

Graag verwelkomen wij alle inwoners van
Schilde en omgeving in onze winkel!
Vanaf januari 2021:
• Algemene voeding
• Tabak
• Alcohol
• Algemene huisproducten
• Voeding voor hond/kat
• Lijnkaarten
Wij zijn ook een afhaalpunt van DHL
Dus u kunt u pakketjes laten bezorgen bij
ons en ophalen wanneer het u uitkomt.
Vanaf maart 2021:
• Kranten, magazines en Lotto
• Bpost Punt - Western Union

TURNHOUTSEBAAN 257, 2970 SCHILDE (naast de Pizza Hut)
voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs”, legt Van Herck uit.
Vrije basisschool Maria Middelares telt zeshonderd kleuters en leerlingen. Dat
betekent een grote verkeersdrukte bij het begin en einde van de schooldag.
“We verspreiden de leerlingen al over drie in- en uitgangen van de school, maar
het blijft een drukte van jewelste met een gevaarlijke cocktail van autoverkeer,
voetgangers en fietsers.” Zo is er alvast één toegang via de Toekomstlaan, een
doodlopende straat. “Heel wat ouders parkeren hun wagen hier kriskras door
elkaar in de straat. Vermits die dood loopt, moeten ze allemaal op dezelfde
weg heen en terug. Veel frustraties, maar ook een gevaar, want het voetpad
stopt hier en dus zijn kinderen gedwongen om op straat te lopen tussen al die
manoeuvrerende auto’s. Als de straat is afgesloten voor autoverkeer, hopen we
die gevaarlijke situatie op te lossen. We pleiten ervoor dat mensen hun wagen
stationeren op de parkings aan het kanaal in de Vaartlaan en dan via de trage
weg naar school wandelen. Het proefproject loopt zes maanden en wordt dan
geëvalueerd.” De schoolstraat geldt telkens een halfuur, van 8.15 tot 8.45u en van
15.20 tot 15.50u, op woensdag is dat van 11.45 tot 12.15u.
Maria Middelares, Hogebaan 2, www.maria-middelares.be
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Eilandje, Loftapp +/- 90m², dd 2015, architect Jo
Crepain, 4de verd met lift, inkom veiligheidsdeur,
ruime lichte leefruimte met gezellig terras, ing kk,
2 slpks, apart toilet, wasplaats/berging, ruime
badk bad en inloopdouche. Schitterend gelegen
nabij nieuwe ziekenhuis, AP Plantijn hogeschool en
uitvalswegen. Winkels op wandelafstand net als het
openbaar vervoer. Momenteel verhuurd.

DEN DAMTOPLIGGING ! GLVL app 118m², ruime
leefkamer, ing kkn, eetkamer/bureau, terras op
houten vloer, master bedroom met bad. Extra bdk en
1 slpk op duplexgedeelte, aparte wasruimte, kelder.
Ideaal voor jong koppel of als investering !

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 incl. Degelijk en luxueus
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! Geen
syndicus, lage onkosten, momenteel verhuurd.

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

ANTWERPEN

ANTWERPEN

VP 319.500 euro

SCHOTEN

VP 299.000 euro

VP 295.000 euro

2

E

SCHOTEN

VP 145.000 euro

wg,vg,gvv,gdv, gvkr

VP 335.000 euro

HT

33%

33%

SINT-JOB

v.a. 242.000 euro

VP 295.000 euro

v.a. 199.000 euro

2

EPC

kW
286

STABROEK

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.

CONTACTEER ONS

2900
2900 Schoten
Schoten

!!

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. Mogelijk aan 6% btw (onder voorwaaden)

h/m

www.markt21.be
www.markt21.be
•
•

vg,wg,gvkr,gdv,vv

SCHOTEN

Dorpstraat Geweldig ruim duplex appartement
145m² + terras, 1ste en 2de verd met het gevoel
in een huis te wonen, 3 mooie slpks, luxe ing badk,
lichte leefruimte , ing eetkk , grote wasplaats/
berging, aparte garagebox, geen algemene
onkosten, in zeer goede staat,

HT

STABROEK

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

Markt
Markt 21
21

vg,wg,gvkr,gdv,vv

OC

K
VER

T

CH
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50%

SINT-LENAARTS

Dakappartement op 2de verd, recent gebouw,
126m², terras 33m², mooi afgewerkt, airco, luxe
ing kk/badk, 2 slaapkamers, zolder mogelijk nog
in te richten 40m² , aparte garagebox inclusief, lage
onkosten, instapklaar

OC

K
VER

PC 3

KAPELLEN

Nabij het centrum vindt U achterin gelegen deze 3
magazijnen met sectionale poort.Elk magazijn heeft
een hoge poort, is +/- 100m² en is verhuurd.Ze zijn
alle 3 verhuurd, gezien de grote vraag naar kleine
magazijnen staan deze nooit leeg. Huuropbrengst
+/- 450 €/mnd, Apart kopen mogelijk VP 145.000
euro per magazijn.Ideale investering , zeer correcte
huurders.

h/m

W
27 k

E

vg,wg,gvkr,gdv,vv

VP 425.000 euro

2

h/m

W
78 k

PC 1

SCHOTEN

•
•

wg,vg,gvv,gdv, gvkr

KIJKDAG OP ZATERDAG 06/02 Inschrijven en registratie zijn verplicht

P Meeusenlaan 1A Wijk Kasteeldreef, Villa op 1.052m², 3 slaapkamers, ruime kk/wasplaats, veranda,
living met OH, mogelijks nog 3 slpks en badk, dubbele garage met automatische poort. Volledig
onderkelderd, tuin rondom, woning met ontzettend veel mogelijkheden, te moderniseren.

VP 520.000 euro

SCHOTEN
Like us on facebook
Like us on facebook

03
03 658
658 95
95 58
58

•
•

info@markt21.be
info@markt21.be

GARAGE DE MEYER

Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

Unizo Brecht kan voor het eerst
in ruim 25 jaar geen auto
wegschenken

Nieuwbouw/renovatie
Nieuwbouw/renovatie
VideoVideo-en
enparlofonie
parlofonie
Laadpunt
elektrische
wagen
Elektrische
laadstations
Nieuwbouw/renovatie
Conform
maken
van
installatie
Conform
maken
van
uwuw
installatie
Nieuwbouw/renovatie
Videoen
parlofonie
Domotica
Domotica
Nieuwbouw/renovatie
Videoen
parlofonie
Elektrische
laadstations
Video- en
parlofonie
Elektrische
laadstations
Conform
maken
van uw installatie
Elektrische
laadstations
Conform
maken
van uw installatie
Domotica

Conform maken van uw installatie
Domotica
Domotica

Lidemij Vanmechelen (19) uit Beerse is de winnaar van de kerststerrentocht
van Unizo Brecht. Dit weekend mocht ze haar prijs, een elektrische fiets,
oppikken bij Saman in Brecht, met dank ook aan de gemeente. Voor het eerst
in ruim 25 jaar werd er geen auto geschonken omdat corona de traditionele
eindejaarsactie verhinderde.
“Door de verplichte sluiting van de winkels was het onmogelijk om zo’n
actie te organiseren. Jammer, want in 2019 namen de Unizo-afdelingen
van Brecht, Sint-Lenaarts en SintJob voor het eerst samen deel
met vijf garages. De winnaar van
de wagen had dus ruime keuze. Op
dat succes konden we in 2020 niet
verder bouwen, hopelijk dit jaar wel.
We hebben in de plaats daarvan
wel een kerststerrenzoektocht
uitgestippeld waarmee deelnemers
een elektrische fiets ter waarde
van 1.500 euro konden winnen
en enkele aankoopbons voor een
totale prijzenpot van 500 euro.
“Mijn vriend is van Brecht en de
kerststerrenzoektocht was een
leuke manier om de gemeente te

http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
GSM: 0484.83.52.73
http://www.emas.be
Van Beethovenlei 46 bus 3
http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
2900 Schoten
http://www.emas.be
Tel0484.83.52.73
03/275.14.54
GSM:
Tel 03/275.14.54
GSM:
0484.83.52.73
Van Beethovenlei
46 bus 3
GSM:
0484.83.52.73
Beethovenlei
46 bus 3
2900Van
Schoten

Van Beethovenlei
46 bus 3
2900
Schoten
2900 Schoten

leren kennen”, lacht ze. Ze schenkt de fiets overigens aan haar schoonmoeder
Ingrid Van De Looverbosch (50). “Zowel mijn man als ik fietsen elke dag naar
het werk. De fiets komt dus zeer goed van pas”, glundert ze dankbaar. Ze
konden meteen met de fiets naar huis, want toevallig wonen ze in de straat
van Fietsen Saman in Brecht. “We hebben gekozen voor het jeugdige model
Cortina waarmee ze zeker tot 80 km autonoom elektrisch kunnen fietsen”,
legt medezaakvoerder Giovanni
Saman uit. De fietsenwinkel heeft
nog vestigingen in Wuustwezel en
Essen.

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Tel. 0477 49 27 70

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

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

ALLE TUINWERKEN

Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke
plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

Comfortabel fietsen kost negentien
bomen langs ‘s-Gravenwezelsteenweg
De gemeente Wijnegem wil nog dit voorjaar een veiliger en beter fietspad aanleggen
langs de ‘s-Gravenwezelsteenweg. Dat kan niet gebeuren zonder eerst negentien
hoge bomen te kappen. Een drastische ‘knip’ van de Broekstraat is na overleg met
Schoten voorlopig niet aan de orde.
De gele affiche op de hoek van de Broekstraat en ’s-Gravenwezelsteenweg op
de grens van Wijnegem en Schilde kondigt een openbaar onderzoek rond een
vergunningsaanvraag aan. Maar dat heeft dit keer niks te maken met De Vogelenzang.

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Te huur Merksem :app. Van
Praetlei 74; 1ste verd. Gebouw
met 6 app. Dubbel glas. ZonnigNiet gemeub.- 1 slpk + 1 berging.
LivingKeuken-Douchekamer
mt
WCGasconvectors
.Geschikt vr 1 pers (max 2)
– 560 euro/maand + 42 euro
kosten. 0476-43.61.10
Z14
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15

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

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

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

Te koop houten kinderbedje:
met spijlen aan zijkant +
matras 50 euro, goede staat,
tel
0495.53.89.07
B15
Bijles
Chemie
online:
middelbaar,
Univ,
toelatingsexamen geneeskunde,
ruime
ervaring,
correcte
prijs, tel 0498.43.56.01
B16
Te koop: kliefmachine, 25
ton
drukkracht,
kan
aan
trekhaak,
prijs
650
euro
tel
0476.82.71.50
B17
Te
koop:
antieke
legkast H2.10 B1.3
porsel.,
schilderij,
tel
0472.85.44.20

Luikse
allerlei
p.o.t.k.
B18

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

“Klopt”, zegt Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) schepen van Mobiliteit in Wijnegem, die
de aanvraag deed voor de gemeente Wijnegem zelf.
“We willen het veelgebruikte fietspad vanaf het restaurant tot het Albertkanaal
comfortabeler maken. Met uitzondering van het stukje tussen Albertkanaalbaan en
Houtlaan, ter hoogte van de oude huisjes, gaan we voor de volledige comfortbreedte
van 2,5 meter. Dan pas krijg je een volwaardig tweerichtingsfietspad. Dat is geen
overbodige luxe op deze bovenlokale verbindingsweg richting fietsostrade. Rechts ligt
de gracht van domein Pulhof, maar we hebben ook een afscheiding met de rijweg
voorzien via een berm en rammelstrook.”
Probleem is dat er welgeteld negentien bomen in de weg staan om die plannen te
realiseren. “Er zit niks anders op dan ze te kappen. Niet alle bomen hé. Alleen zij die
echt in de weg staan”, zegt schepen Tachelet met spijt. “We gaan minstens evenveel
bomen elders opnieuw aanplanten. En het is ook zo dat onderzoek heeft uitgewezen
dat deze bomen weliswaar niet op omvallen staan, maar wel niet heel lang meer te
leven zouden hebben.”

Buren hondenloopzone Atheneumwijk zijn overlast beu
De gemeente Schoten praat kortelings met de directie van het Atheneum
Schoten over de verplaatsing van de hondenloopzone. De démarche
komt niets te vroeg want het nochtans keurig aangelegde ‘speeltuintje’
voor huisdieren verscheurt de wijk rond de school in felle voor- en
tegenstanders.
“Het lijkt hier op sommige momenten wel Camping Cosmos. We hebben
geen rust noch privacy meer”, zegt Ivan Defossé, één van die omwonenden
die de overlast beu is. “Vooral in de zomer, maar zelfs ook in de winter
nemen gebruikers het niet nauw met de openingstijden en blijven ze vaak
tot lang na 22 uur luidop kletsen, laten ze vuilnis achter en soms lijkt het

wel of ze moeite doen om hun honden vóór de loopzone hun gevoeg te
laten doen.”
Buurman Danny Geijsen begrijpt niet dat de gemeente de loopzone destijds
zonder enige vorm van inspraak heeft ingericht. “Ik heb die problemen
altijd voorspeld. Als we gebruikers al eens durven aanmanen tot stilte of
respect voor de omwonenden, worden we afgesnauwd”, getuigt Geijsen.
“De gemeente reageert gewoon niet meer op onze klachten. De druppel die
mijn emmer deed overlopen, was dat er onlangs impliciet in onze richting
werd gewezen nadat het poortje van de loopzone was weggenomen.
Sindsdien hebben wij het imago van verzuurde dierenhaters, terwijl we zelf
honden hebben. Mijn vrouw en ik zijn zelfs vrijwilligers in het dierenasiel.
Uiteraard pleiten wij onschuldig.”
De omwonenden bijten nu zelf van zich af en vragen dat de gemeente
de overlast eindelijk serieus neemt. “De wijkstewards, onze
gemeenschapswachten en zelfs de politie volgen de situatie op, maar
konden tot dusver maar weinig problemen of overtredingen van bv; de
geldende openingstijden (7-22u, vanaf 8 uur in het weekend) vaststellen”,
aldus schepen voor Dierenwelzijn Paul Valkeniers (Open Vld). “We hebben
wel degelijk oren naar de klachten en zochten daarom toenadering tot de
directie van het Atheneum, eigenaar van het terrein. We bekijken samen
of we de loopzone niet kunnen verplaatsen naar de andere kant van de
sporthal langs de Lodewijk Janssensstraat. De gemeente wil de kosten
daarvoor zeker dragen.”
Ann Meervis, huidig voorzitter van wijkvereniging Atheneum, betreurt
de hetze in ‘haar’ wijk. “Het lijkt wel of de mensen niets meer van elkaar
kunnen verdragen”, stelt ze vast, zonder duidelijk stelling te nemen in het
conflict.

incl gr dakterras, voll airco, indiv.
grote kelder. Vrij 1apr, immoweb
9106657.,
vrgpr
395.000
euro, tel 0476.466.006
B28
Ik
ben
op
zoek
naar
ondernemende mensen, die van
thuis uit een eigen business in de
sport en gezondheid sector willen
opstarten. Zonder enig risico!
Voor meer info 0486.798.782 Z13
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15
Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

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

WEGENS CORONA WERKEN WIJ ENKEL OP AFSPRAAK

Te koop appartement, 2 slpks,
2 terrassen, lift, Bredabaan
654
Merksem.
Vernieuwd
179.000
euro
eventueel
garage. Tel. 03 605 05 75
Te koop: duwfietsje Kettler,
blauwe
kleur,
30
euro
tel
0495.53.89.07
B19

PROMOTIE!
Te koop: Duplex dakappt Woonerf
Neerhoeve25, centrum Schoten.
Gebouw 12j uitst staat, Living/
open kkn met terr Z&N, 3 slk

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Brecht – Gemeenschapscentrum
breidt uit tot
modern gemeentehuis
Tegen 2024 moet Brecht een nieuw gemeentehuis hebben. Het huidige
gemeenschapscentrum Jan vander Noot wordt daarvoor omgevormd en uitgebreid tot
nieuw administratief centrum. Dat zal worden ingebed in een ruime parkcampus. Een
investering van zo’n 8.4 miljoen euro in een eerste fase.
De gemeenteraad keurde op 14 januari een oproep tot ontwerpteams goed. Het bestuur
kan dus van start gaan met de realisatie van een nieuw gemeentehuis. “Het is een heel
belangrijk en omvangrijk project voor de gemeente. Brecht telt vandaag bijna 30.000
inwoners. Het huidige gemeentehuis, het Kasteel van Neut uit 1848, is in 1980 in gebruik
genomen voor de fusiegemeente met 18.000 inwoners. Onze gemeentediensten zitten
intussen veel te krap behuisd en kunnen zo niet optimaal functioneren en een efficiënte
dienstverlening verzorgen. Het gebouw is afgeleefd en niet energievriendelijk. Een
nieuwe huisvesting dringt zich dus op”, verduidelijkt burgemeester Sven Deckers (N-VA).
“Verschillende locaties werden bestudeerd en onderzocht op haalbaarheid. Hieruit is
een herwaardering van het GC tot administratief centrum met gemeenschapsfunctie de
beste optie gebleken”, vult schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) aan.
“Het GC zal wel grondig verbouwd worden en uitgebreid van 2.250 m2 tot 4.509 m2. Quasi
een verdubbeling, maar de uitbreiding verspreid zich in de diepte over alle verdiepingen
met een extra verdieping zodat er niet te veel groen wordt ingenomen. Overigens kadert

RAMEN en DEUREN
PVC, alu en hout
aan 30% KORTING
0488 46 87 72
MP Goldbouw bvba

het nieuwe gemeentehuis ook in een groter en groener kader, namelijk de parkcampus.
Die zal zich uitstrekken aan de ene kant tot aan de muziekacademie en aan de andere
kant tot kinderopvang Stekelbees, de schooltuin en het Kempuseum. Dit betekent dat
er een knip komt in de Mudaeusstraat. Op die manier zal de site langs verschillende
kanten via trage wegen te bereiken zijn. Zo verzamelt de parkcampus meerdere sociale
en culturele functies, want er komt een nieuwe, aparte polyvalante ruimte en de bib
verhuist naar het Kasteel van Neut.”
In het nieuwe administratieve centrum zullen alle gemeentediensten gecentraliseerd
worden. “De dienst vrije huist momenteel op de zolder van het oud-gemeentehuis en
de dienst toerisme in
de kelder. Dat is verre
van ideaal. Door alle
g e m e e nted i e n ste n
opnieuw op één locatie
samen te brengen,
kunnen we beter
beantwoorden
aan
de noden van een
moderne en efficiënte
dienstverlening
naar de bevolking
toe”,
benadrukt
burgemeester Deckers. “Het Kasteel van Neut waarin we moderne bib zullen inrichten,
kunnen we zijn oorspronkelijke gratie teruggeven. Het is nog niet duidelijk welke
bestemming het oud-gemeentehuis zal krijgen, maar sowieso behouden we daar wel
de trouwzaal.”
Het bestuur ambieert om tegen 2024 in het nieuwe administratieve centrum in te
trekken. Nu de gemeenteraad de leidraad heeft goedgekeurd, kan de zoektocht naar
een ontwerpteam starten om dit project concreet vorm te geven. “Hierbij geven we ook
de oppositie inspraak. In de jury zal één oppositielid kunnen zetelen. De partijen kunnen
tegen de gemeenteraad van februari een persoon aanduiden. Een unieke, transparante
werkwijze waarmee we het draagvlak voor dit belangrijke project willen vergroten”,
meent Deckers.

Félicité eerste Schotens rusthuis
met gevaccineerde bewoners
Met 38 bewoners van residentie Félicité werden onlangs ook de eerste Schotenaren
gevaccineerd. “Toen de oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid kwam, heb ik
meteen gereageerd”, aldus de trotse directeur Betty Kimpen.
Félicité ondervond vorig jaar zelf hoe zwaar corona kan toeslaan. “Tijdens de eerste
golf zijn we ontsnapt, maar in november hadden we plots toch enkele positieve
gevallen. Ondanks rigide maatregelen groeide dat aantal snel aan tot elf. De meesten
zijn genezen, maar het deed pijn om van twee bewoners afscheid te moeten nemen op
deze manier”, aldus Kimpen.

Klok stuk?
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 koop: electr scootmobiel 4
wiel, mandje & lader incl, in
zeer goede staat, gratis thuis
geleverd, nwpr 3.800 euro, weg v
1.600 euro tel 0478.037.516 Z165

Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77
Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

Zij kon beroep
doen op dokter
Chris
Van
Immerseel om de
beschermende
prikjes aan haar
bewoners uit
te delen. Drie
besloten zich
niet te laten
vaccineren.
De overschot
van de flacons
werden verdeeld
onder
de
personeelsleden. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) ging even poolshoogte
nemen in de Vlinderlei en zag dat alles prima verliep.

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, 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 bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
V.D.

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

GRATIS PRIJSOFFERTE
GSM 0485 337 801
bjornde_22@hotmail.com

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
men, hagen en coniferen, gratis offerte tel 0487.715.534
(particulier)
B22
Afbreken van afsluitingen, beton, , enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier)
B23

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Te
ler,
tel

koop: duwfietsje Kettblauwe kleur, 30 euro
0495.53.89.07
B19

Tuinman,
schilderen,
bomen
snoeien,
schoonmaken,
laden,
lossen,
tel
0485.42.11.55 (particulier) B20
Dakrenovatie van uw garage, afvoer asbestplaten,
tel
0487.715.534 (particulier)
B21
Goedkoop verwijderen van bo-

Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) B24
Goedkoop leegruimen van tuinen, planten, stronken, bomen, hagen tel 0487.715.534
(particulier)
B25
Gezocht werk: schoonmaken,
tuinman, bomen snoeien, schilderen, laden en lossen tel
0468.40.85.33 (particulier) B26

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

Ik
zoek
werk:
poetsen,
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z16
Ik doe alle renovatiewerken
of klusjes , onderhouden van
tuinen en ook auto onderhoud tel
0489.388.355 (particulier) Z17
Te koop houten kinderbedje:
met spijlen aan zijkant +
matras 50 euro, goede staat,
tel
0495.53.89.07
B15

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
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Tweede Tiny Forest Marsstraat meer
dan buffer tegen industrie
Een tot voor kort troosteloos grasveldje in de Schotense wijk Deuzeld werd
door de organisatie Goodplanet en de gemeente uitgekozen om een piepklein
bosje van nauwelijks 200 vierkante meter aan te planten. “Klein van omvang,
maar groot van waarde. Dit is als het tweede Tiny Forest in Schoten en er
volgen er nog”, aldus schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA).
Walter Brat kwam in laarzen en met spade zelf de laatste inheemse boompjes en
struiken in de grond stoppen langs de Marsstraat. “Normaal had dit één groot
kinderfeest moeten zijn met deelname van de leerlingen van Deuzeldpark en
Sint-Eduardus, de twee basisscholen in de wijk. Maar dat mocht nu natuurlijk
niet”, verwijst Brat naar de corona-beperkingen.

“Gelukkig konden we rekenen op enkele ploegen van maatwerkbedrijf Werminval
uit Merksem om het grootste deel van het plantgoed deskundig in de grond te
stoppen. Die was eerder door Baeck Groenbedrijf verrijkt met compost. Het zal
hier snel groen zien en dat is in deze verstedelijkte buurt Deuzeld zeker een
aanwinst.”
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MARIËN TUIN- EN VERHARDINGSWERKEN
Voor al uw grondwerken, spitten, egaliseren,
aanvoer en afvoer van grond.
Aanleg oprit en terras in beton of kleiklinkers,
kasseien, blauwe steen, keramische tegels enz...
Aanleg van uw tuin groot of klein.
MEER DAN 20 JAAR ERVARING.

0475 51 11 22

info@marientuin-enverhardingswerken.be
www.marientuin-enverhardingswerken.be

Brat is De Ideale Woning dankbaar dat de gemeente deze onbebouwde grond
van de huisvestingsmaatschappij mag gebruiken. Ook Unilever, Ecofence, de
Bosgroep en Regionaal Landschap De Voorkempen steunen dit project waardoor
de investering vanuit de gemeente beperkt kon blijven tot veel minder dan de
20.000 euro die dit nieuwe bosje gekost heeft.

Brecht – Leonardusprocessie officieel
erkend als Vlaams Immaterieel erfgoed
Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) heeft de Leonardusprocessie in Brecht en de
Quirinusprocessie in Loenhout op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed geplaatst. Goed nieuws dus voor de Vrienden van Leonardus die
er al jaren voor ijveren.
Officieel betekent dit dat ‘deze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken
dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren voor de volgende generaties’.
En laat dat nu net zijn wat een viertal twintigers in 2014 voor ogen hadden toen ze
organisatie van de Leonardusprocessie overnamen. Ze verenigden in de Vrienden
van Leonardus en kregen intussen gezelschap en vormen nu een achtkoppig
team. Dat is ook nodig, want onder hun impuls is niet alleen de processie levendig
gehouden, deze is ook uitgebreid en als erfgoed erkend. “Een erkenning voor het
harde werk van de Vrienden van Leonardus, een jonge ploeg die alles elk jaar in
goede banen leidt. Knap dat deze processie in deze tijden nog op zoveel steun van
de gemeenschap kan rekenen”, meent cultuurschepen Frans Van Looveren (CD&V)
erg tevreden.

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
Reeds 39 jaar het •vertrouwde
adres:
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN
RAAMDECORATIE
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

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

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

2020 zou een jubileumjaar worden voor de Leonardusprocessie die voor de 525ste
keer zou uitgaan, maar corona stak daar een stokje voor. Dit jaar is het dus dubbel
feest voor de Vrienden van Leonardus. Niet alleen wordt het jubileum gevierd,
maar de erkenning als Vlaams immaterieel erfgoed. De Leonardusprocessie telt
intussen al zo’n 650 deelnemers, van groot tot klein, en lokt elk jaar zo’n 5.000
toeschouwers. Samen met de Heilige Quirinusprocessie van
Loenhout en de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten zijn het de enige in de
Noorderkempen die de eeuwen hebben getrotseerd. Alle drie zijn ze nu dus ook
erkend als erfgoed.

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

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

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

Meer
info:
www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/nieuwe-erkenningen-alsimmaterieel-cultureel-erfgoed

Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
alles
welkom,
contante
betaling
tel
03.542.09.96
Z120
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
Te koop: set winterbanden, zg
staat, 205 55 16 ideaal voor Audi of
Vw, 130 euro tel 0474.44.21.49 Z2

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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
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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
Overwinteren in Spanje nabij
Murcia, 800m van zee, alles
aanwezig vanaf 200 euro/week,
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int
inbegrepen) tel 0479.45.49.42 of
mail roxane.peeters@telenet.be
Appartement
te
Huur
in
De
Panne.
Modern,
luxe
hoekapp.120m2, terras 40 m2,
gans de dag zon en zeezicht !
Enkele stappen van de zee op
de Esplanade, verkeersvrij en
rustig ! Grote LV, open KK met
allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping,
max 6 pers. Vrij vanaf 20.2
tot 1.4 = 580e + verwarming ;
mei en tot 26 juni en vanaf 11
september 625 e. per week alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15
Te koop: electr scootmobiel 4
wiel, mandje & lader incl, in
zeer goede staat, gratis thuis
geleverd, nwpr 3.800 euro, weg v
1.600 euro tel 0478.037.516 Z165

Sint-Job – Oudste inwoners
Adolf Hautman niet bij
eerste gevaccineerden
De bewoners van de Brechtse woonzorgcentra mogen al voor een eerste keer
gevaccineerd zijn, de oudste bewoner van Brecht, Adolf Hautman (101), is daar niet
bij. Hij woont immers nog zelfstandig thuis en weet echter nog niet wanneer hij zijn
eerste spuitje krijgt.
Op 20 februari wordt Adolf Hautman 102 jaar. Of hij als verjaardagsgeschenk een
inenting krijgt met het Pfizer-vaccin, is nog niet duidelijk. Hoewel hij de oudste
inwoner is van Brecht, woont hij nog steeds zelfstandig in Sint-Job. De bewoners
van de woonzorgcentra Sint-Maria, de Kleine Kasteeltjes en Klavertje 3 kregen op
donderdag 14 januari al wel de eerste dosis van het Pfizer-vaccin toegediend. Daar is
de bereidheid bij alle bewoners erg groot om zich te laten vaccineren tegen covid-19.

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, 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 bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
D.D.N.

“We hebben nog geen bericht gekregen wanneer mijn vader gevaccineerd zal
worden. Vermoedelijk zal hij wel in aanmerking komen bij de eerste groep inwoners,
na het ziekenhuispersoneel”, vertelt zijn zoon Frank Hautman (73). Zijn vader is een
kranige eeuweling, want woont nog steeds alleen in zijn huis in Sint-Job. Hij kan wel
rekenen op hulp van het Wit-Gele Kruis en zijn zonen Frank en Luc (68) zorgen voor
de boodschappen en de was. “Het stappen gaat tegenwoordig wat moeilijker en ook
zijn gehoor gaat achteruit, maar verder is hij fysiek en mentaal nog goed in orde. Hij
heeft geen angst voor de coronapandemie. Hij volgt het wel op televisie, maar veel
bezoek krijgt hij niet en ‘ik kom toch nooit buiten, dus kan niet besmet worden’ is zijn
uitleg”, lacht zijn zoon Frank. “Hij voelt zich erg veilig in zijn vertrouwde omgeving en
voelt zich niet eenzaam. Mijn vader kon altijd wel goed alleen zijn, hij kijkt nu vooral tv,
maar voordien puzzelde hij nog veel en vulde woordzoekers nog vlot in. De pandemie is
hem tot nu toe vlot vergaan. Het stelt ons wel gerust dat hij het nog zo goed maakt”,
bekennen de zonen die zelf ook nog prima op de been zijn.

Isa vervolledigt nieuw vrouwelijk
viergeslacht in familie Marynissen
Die vervelende ‘tante’ Corona heeft op 20 november 2020 gelukkig niet de
geboorte van de kleine Isa kunnen verhinderen. Dat leidde in de eerste plaats
tot vreugde ten huize van Kim Baelus en Len Bynoe in Berchem, de trotse
ouders van het meisje. Maar ook in Schoten en Wijnegem, waar de grootouders
en familie van de boreling thuis zijn, werd een glaasje gedronken op het kindje.
Voor moeke Luce Bevers-Marynissen (86) is Isa al het tiende achterkleinkind.

kersverse oma. Ook meter Tess, zus van mama Kim, en Jens, broer van papa
Len, staan klaar om het kindje in de watten te leggen en te begeleiden in haar
pas begonnen leventje.
En wie weet naar waar dat Isa allemaal zal leiden want mama Kim werkte als
apotheker voor Artsen Zonder Grenzen al in Kinshasa, Irak en Haïti. Dat ze ook
tekentalent heeft, weten de ontvangers van het mooie geboortekaartje, met
een hertje, vogel en konijn in de belangrijkste bijrollen.

Kent of bent u zelf een viergeslacht uit de Bode-regio? Laat het ons weten
via info@bodevanschoten.be.

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

T. 0474 71 53 97

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

ALLE DAKWERKEN

Haar dochter Rita Marynissen en echtgenoot Chris Baelus zijn wel voor het
eerst verheven tot de status van oma en opa. Isa mag zich gelukkig prijzen
want ze zal volgens Rita geen aandacht tekortkomen. “Het is een klein
wonder, even wennen maar elke keer dat ik haar zie groeit de liefde”, aldus de

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

NUYENS - DOM
SCHOTEN

Garagepoort Select-Line
ALLE GLASWERKEN

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

Vanaf

SNELLE
SERVICE

€ 799
Excl. BTW

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

GEZOCHT

ERVAREN
10 DESIGNS
PANEELDIKTE 40MM
INSTALLATEUR
OM
TEAM TE VERSTERKEN
19ONS
STANDAARDKLEUREN
Goede
van
INCL.kennis
MOTOR
+ domeinpoorten,
2 ZENDERS
sectionaalpoorten, rolluiken,
automatisatie
en sturing
20
STANDAARDMATEN
Wij ontvingen graag uw gegevens
via info@m-doors.be

Brechtsebaan 40, 2900 Schoten

DRINGENDE
WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
HERSTELLINGEN
0473 679 015
www.m-doors.be
Tel. 03 321 39 68
STEEDS BEREIKBAAR
Fax: 03 366 11 02
OOK ‘S NACHTS
Elshoutbaan 51
GSM: 0475/420 837
2900 SCHOTEN

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, 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 bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
L.W.

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

VERKOOPSTER
(M/V)

Voor in het weekend
Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Stijn Bevers BVBA

Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37

info@stijnbevers.be

Brechtsebaan 40
2900 Schoten
info@m-doors.be

www.stijnbevers.be

Hulp nodig voor bejaarden in
huis? Gezelschap? Zorgkundige
biedt
je
graag
hulp
(dag,nacht+WE) ervaring en
ref. 0468.31.41.94 na 18u. B6
Te Koop: Citroen C4 Picasso
2.0HDI, automaat, exclusiv,
full
option,
zeer
goede
staat,
vraagprijs
3990
Euro. tel: 0499.154.965
B7

Te
koop
SCOOTMOBIEL,
Vermeiren Carpo 2, zwart.
Dit riante voertuig is 2 jaar
oud, maar heeft slechts 67
km gereden. Het verkeert dan
ook in absolute nieuwstaat.
Dit ruime model is de ideale
scootmobiel en behoort tot
de top. Nieuwprijs was 3.595
euro, vraagprijs 1.150 euro. Tel
0479-63 16 60 Schoten B8
Gepens.
directie
–
of
privéchauffeur
zoekt
werk,
gsm
0497.66.08.23
B9

Alpha Heating
haarden & interieur

Alpha Heating is een toonaangevend bedrijf in het
ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels
& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)

zoekt

ERVAREN RECLAMEDRAGERS
op zelfstandige basis,
voor in werfreserve,
eigen vervoer vereist

Je profiel:
• Eerlijke, stipte, goede werker, flexibel, bereid om al doende te
leren.
• Een verzorgd uiterlijk, vriendelijke houding en ordelijk werk
zijn belangrijke eigenschappen om klantgericht te kunnen
functioneren.
• Ervaring met het plaatsen van Gyproc-wanden en stukadoorwerk
is een sterke troef.
• Je beschikt over een rijbewijs B.

03 685 01 01

info@bodevanschoten.be

We bieden:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met correcte verloning.
• Werken in een dynamisch team met modern denkende
zaakvoerders en mogelijkheden om mee te ontwikkelen binnen
een sterk groeiend bedrijf.
• Goede opleiding “on the job”.
Interesse?
Bel Danny Daniels op 03 644 68 88 tijdens de kantooruren of mail
naar danny@alpha-heating.be.

ikhouvanvuur.be

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

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

Is op zoek naar nieuw talent om het team te versterken!
We zijn momenteel op zoek naar :

INSURANCE OFFICER KMO
Concreet takenpakket :
• Je bent verantwoordelijk voor het technische en administratieve beheer van dossiers voor diverse takken
( auto, brand, arbeidsongevallen, hospitalisatie,..)
• Je communiceert rechtstreeks met de klanten en maatschappijen
• Je zorgt voor duidelijke overzichten en kijkt steeds uit naar mogelijke optimalisaties
Wie ?
• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma Financiën- en Verzekeringswezen of in een aanverwante richting
• Je hebt bij voorkeur al een aantal jaar ervaring in de verzekeringswereld
• Je werkt graag op een zelfstandige manier binnen een vlot en dynamisch team
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Antwerpen
• Je bent minstens 4/5 inzetbaar
Interesse ?
Stuur je CV naar jobs@ldbs.be en ontdek meer over jouw toekomst bij LDBS!
Volledige vacatures op website : ldbs.be ( -> Over ons -> Vacatures)

Te koop: 4 Winterbanden +
velgen te koop voor Opel Corsa
wegens aankoop andere wagen
150 euro Tel. 0486.41.20.63 B2
Gezocht
inboedels:
van
zolder
tot
kelder,
tel
0488.70.68.95 (particulier) B1
Te
huur:
appartement
Merksem, Sijsstraat, grt liv, 2
slpk, ap kkn, badk, berging,
kleder, lift, gar.,prijs 700
euro tel 03.664.20.63
B3
Te koop:2 eenzitzetels met 2
poefen, Durlet, in zeer goede
staat. Tel 0470.933.669
B4
Gezocht:
Tin,
verzilverd
bestek,
oude
postkaarten,
oude
foto’s
enz…
tel
0488.70.68.95 (particulier) B5

Wijnegem is een kleine maar bruisende gemeente. Het lokaal bestuur Wijnegem gaat samen met de inwoners voor
een warme samenleving met aandacht voor iedereen. Om kwalitatief jeugdwerk te brengen en onze jongste inwoners
een maximale dienstverlening te bieden met een gedifferentieerd aanbod, zoeken we een dynamische jeugdconsulent
en een inspirerende jeugdwerker.

Jeugdconsulent (B1-B3)

Jeugdwerker (B1-B3)

Voltijdse job in Wijnegem met contract voor onbepaalde
duur waarin je mee het verschil maakt.

Deeltijdse job (50%) in Wijnegem met contract voor onbepaalde duur waarin je mee het verschil maakt.

Functie:

Functie:

Je organiseert samen met de jeugdwerker de jeugddienst in
overleg met de coördinator vrije tijd. Je bent de bezieler van de
jeugdraad. Je ontwikkelt, initieert en volgt het lokale jeugdbeleid op. Je zet jeugdwerkinitiatieven op en biedt je doelgroep
alle kansen op vrijetijdsbesteding en inspraak.

Je geeft samen met de jeugdconsulent vorm aan de jeugddienst en brengt er kwaliteit. Je zet jeugdwerkinitiatieven op
en biedt je doelgroep alle kansen op vrijetijdsbesteding en
inspraak. Je ondersteunt de jeugdconsulent.

Profiel:

Profiel:

Je bent houder van een bachelordiploma of gelijkwaardig
diploma. Je beschikt over een goede kennis van jeugdwerk. Je
houdt de vinger aan de pols wat betreft de noden en wensen
van jongeren en je werkt vindplaatsgericht. Je inspireert kinderen en jongeren en kan vrijwilligers op sleeptouw nemen. Ben
je bovendien ook administratief sterk en een kei in organiseren,
dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Je bent houder van een bachelordiploma of gelijkwaardig
diploma. Je beschikt over een goede kennis van jeugdwerk
en voelt je helemaal thuis in het veld. Je inspireert kinderen
en jongeren en kan vrijwilligers op sleeptouw nemen. Ben je
bovendien ook administratief sterk en een kei in organiseren,
dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Aanbod voor beide functies:

- Jeugdconsulent: Een voltijds contract voor onbepaalde duur
- Jeugdwerker: Een deeltijds contract (19/38) voor onbepaalde duur
- Brutomaandloon voltijds volgens schaal B1-B3 - min. 2.509,94 euro - max. 4.229,18 euro (volgens jaren relevante ervaring)
- Maaltijdcheques € 8, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer, tweede pensioenpijler 3%
- Wervingsreserve van 2 jaar
- Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteer uiterlijk op 15 februari 2021

Stuur je sollicitatiebrief per e-mail of per gewone post samen met je curriculum vitae, een kopie van je bachelordiploma
en een recent uittreksel strafregister, uiterlijk op 15 februari 2021 aan personeelsdienst@wijnegem.be of het Lokaal Bestuur
Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op www.wijnegem.be

Gevraagd (starten bij heropening)

Ervaren ZAALHULP m/v

Full time voor restaurant Euryanthe te Schilde
Interesse? Bel 03 383 30 30 - mail: info@euryanthe.be

@verteren
doet renderen!

Gezocht!
Furnified.com zoekt

HOOFDMAGAZIJNIER en MAGAZIJNIERS.

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

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

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

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

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

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

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

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

Gezocht
werk:
poetsen,
strijken, tel 0465.18.18.40 Z 110

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

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

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem
Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88
joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be

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

Is op zoek naar nieuw talent om het team te versterken!
We zijn momenteel op zoek naar :

CLAIMS OFFICER
Concreet takenpakket :
• Je bent het rechtstreekse aanspreekpunt voor de aan jou toegewezen klanten
• Je bent verantwoordelijk voor het technische en administratieve beheer van schadedossiers voor diverse takken.
( auto, brand, arbeidsongevallen, hospitalisatie,…)
Wie ?
• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma Financiën- en Verzekeringswezen of in een aanverwante richting
• Je hebt bij voorkeur al een aantal jaar ervaring in de verzekeringswereld
• Je werkt graag op een zelfstandige manier binnen een vlot en dynamisch team
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Antwerpen
• Je bent minstens 4/5 inzetbaar
Interesse ?
Stuur je CV naar jobs@ldbs.be en ontdek meer over jouw toekomst bij LDBS!
Volledige vacatures op website : ldbs.be ( -> Over ons -> Vacatures)

BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT
Wij zijn op zoek naar een voltijds centralist betoncentrale Schoten
Wil jij er mee voor zorgen dat we topkwaliteit beton kunnen leveren
bij onze klanten op elk moment van de dag?

CENTRALIST BETONCENTRALE

M/V

Functie:
• Het dagelijks bedienen van de betoncentrales
• De afgesproken planning voor de leveringen/afhalingen van cementgebonden producten volgen
• Diverse centrales kunnen opstarten, stilleggen en onderhouden
• Verantwoordelijk voor de controle op de conformiteit van het beton en opvolging van het
onderhoudsplan
• Werken naar strikte veiligheidsmaatregelen met het behalen en behouden van de kwaliteitseisen
Profiel:
• Je draagt veiligheid erg hoog in het vaandel en streeft naar kwaliteit en klantvriendelijkheid
• Je werk graag samen en professioneel
• Analytisch en structureel vermogen, ook onder een gezonde werkdruk.
• Stressbestendig
• Creatief en kennis van PC
• Affiniteit voor techniek
• Kennis van planning is een sterke plus
• Beurtrol zaterdagwerk is bespreekbaar
Aanbod:
• Je komt terecht in een organisatie waar een praktische en nuchtere werksfeer hangt: een
‘can do’ mentaliteit. De diversiteit binnen de afdeling zorgt voor een uiteenlopende waaier van
taken waardoor je de mogelijkheid krijgt én gestimuleerd wordt om al je talenten te benutten.
Wij zorgen voor een loon dat in lijn ligt met je ervaring en je verantwoordelijkheden.
• een contract van onbepaalde duur
• de nodige begeleiding en opleiding op de werkplek
• een aangenaam werkkader.
• werkzekerheid.
• werken in PC124
• loon conform tewerkstelling binnen PC124
Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 380 10 30
of via email: personeel@vanpelt.be.
Tewerkstellingsplaats: Kanaaldijk 25 – 2900 Schoten.

Gezocht!
Furnified.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@furnified.com!

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

Interesse in een
FLEXI JOB
als KAPPER/STER?
Ik kan u helpen ook
wanneer u gepensioneerd bent.
NEW MARVELLOUS
03 636 40 26

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
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z1

@verteren
doet
renderen!

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen,
gsm
0475.79.65.12
Z3
George Ivanovitsj Gurdjieff,
wil je meer begrijpen van zijn
leer? We lezen in groep via
skype Ouspensky’s boek ‘Op
zoek naar het wonderbaarlijke’
, we krijgen daarbij de
nodige uitleg en verklaringen.
Interesse? Info 0485788489 Z4

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
Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z7
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
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114
Gezocht
werk:
tuin,
schilderen en klusjes tel
0486.797.441 (particulier) Z118
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing.kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
Wij zoeken een huishoudhulp/
poetshulp. Dagen/uren overeen
te
komen.
Onmiddellijke
beschikbaarheid.
GSM:
0476 76 74 22 of e-mail:
alexje0711@live.be
Z10
Gezocht: Parttime (20 uur, liefst
in de voormiddagen) hulp in
huishouding te Schoten. Als hulp
in onze huishouding help je met
allerlei taken, zoals: poetsen
van de woning en wassen en
strijken.
Wat verwachten wij
van jou: ervaring, betrouwbaar
en
discreet.
Sollicitaties
met CV richten aan email:
info@bmlagarenne.be
B11
Ik zoek
strijken,

werk: poetsen en
ik heb ervaring,

alleen
serieuze
mensen
a.u.b, tel 0467.67.40.21 B13
Ik
ben
op
zoek
naar
ondernemende mensen, die van
thuis uit een eigen business
in de sport en gezondheid
sector
willen
opstarten.
Zonder
enig
risico!
Voor
meer info 0486.798.782 Z13

Opnieuw onderhoudswerken aan
Antitankkanaal

VALENTIJNS
EDITIE
9 FEBRUARI

Sinds 18 januari wordt er aan het Antitankkanaal in Schilde aan
hakhoutbeheer gedaan in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.
De onderhoudswerken zijn gestart in het meest zuidelijke deel, aan de
grens met gemeente Ranst. Daarna volgt het meest noordelijke deel,
tussen de Sint-Jobsteenweg en de gemeente Brecht. Zowel het fietspad
als het ruiterpad zijn tijdens de werken afgesloten. Een omleiding is
voorzien.
Bomen en struiken worden tot 10 à 20 centimeter boven de grond
afgezaagd zodat ze weer kunnen uitgroeien tot een jong groenscherm. Om
de 20 meter blijft een gezonde boom staan. De beheerswerken zijn onder
andere nodig ter voorbereiding op een toekomstige slibruiming. Tijdens de
werken verwijdert men ook exoten zoals de Amerikaanse vogelkers, om
streekeigen vegetatie een kans te geven op te schieten.

2 FEBRUARI

ROOFINGDAKEN
VERWIJDEREN ASBEST
RENOVATIEWERKEN

INL. 0470 841 977

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

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

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, 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 bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
W.W.

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

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

Maria Michels
Staf en Marina Van Akelyen - Van Camp
Stanny en Rozette Van Akelyen - Wauters
Monique en Danny Van Akelyen - Joosen
Jeanine en Patrick Van Akelyen - Dingenen
hun kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw meeleven bij het afscheid van
haar levensgezel en hun vake

Edmond “Monneke” Van Akelyen
° 19 oktober 1936

† 16 januari 2021

Rouwadres: Fam. Joosen - Van Akelyen, Kalstraat 11 - 2900 Schoten
online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Diep bedroefd
maar dankbaar denken wij terug
aan onze papa en bompa

René
Schoenmaekers
Weduwnaar van Inge Bertram
jarenlang lid van atletiekclub S.A.V.
natuurgids in Schoten en omgeving
Geboren in Schoten op 5 september 1931 en
overleden te Merksem op 1 januari 2021.
Omwille van de huidige coronamaatregelen
hebben wij afscheid genomen in beperkte kring.
Rouwadres:

Familie Schoenmaekers
P/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be
De familie dankt u voor uw medeleven.

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE
telef. permanentie 03 633 20 11

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Minister Annelies Verlinden maakt
eerste goed voornemen waar in en
geeft bloed
Annelies Verlinden heeft alvast één goed voornemen voor 2021 waargemaakt. De
minister van Binnenlandse Zaken verscheen ondanks haar hectische agenda op de
bloedinzameling van het Rode Kruis in haar eigen gemeente Schoten. Ze was in het
gezelschap van haar zussen Sofie en Katrien. Het trio werd hartelijk begroet door
plaatselijk Rode Kruis-boegbeeld Mia Ketels en na de gebruikelijke procedure en
het obligate doktersbezoek naar de veldbedjes geleid die opgesteld stonden in De
Kaekelaar.
“Elke dag hebben mensen bloed nodig.
Omdat ze lijden aan een ziekte zoals
bloedarmoede of veel bloed hebben
verloren door een ongeval”, zei Verlinden
na de geslaagde bloedgift. “ Het is maar
een kleine moeite en je kan er levens
mee redden. Voor de gezelligheid had ik
mijn zussen uitgenodigd. We zien elkaar
de laatste tijd niet zo vaak en zo hebben
we het nuttige aan het aangename
gekoppeld en er een coronaproof
donordate van gemaakt.”
Mia Ketels was aangenaam verrast door
de komst van de zussen Verlinden. “Op
30 maart komen ze terug, zo hebben
ze beloofd. Mooi. Dan kunnen we misschien op een nog hoger totaalaantal donoren
uitkomen. Dit keer waren er 275. Niet slecht, zo kort na nieuwjaar”, aldus de Rode
Kruis-verantwoordelijke.

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

Tel. 03/321 24 24

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

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

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo

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

0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

“In 2020 kreeg de politie van Schoten minstens 15 meldingen gerelateerd
aan het gebruik van lachgas”, aldus korpschef Jack Vissers. “Vroeger werd
het gas vooral gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar tegenwoordig
zie je het enkel nog in keukens in slagroompatronen … en als vluchtig
snuifmiddel.
De gevaren zijn
afhankelijk van de
hoeveelheid gas
die je inademt.
Het
inademen
van dit gas is
niet ongevaarlijk
voor de eigen
gezondheid.”

Van Looy Vanessa
Braamstraat 4
2970 Schilde

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

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

Lachgas ook in Schoten verboden
Voortaan is het bezit en gebruik van lachgas ook in Schoten verboden en
strafbaar. De gemeenteraad liet het opnemen in het politiereglement.
Vroeger kon de Lokale Politie Schoten al flessen of ampullen lachgas
bestuurlijk in beslag nemen. Vanaf nu kan de politie ook een GASboete uitschrijven. Wie betrapt wordt, riskeert een boete tot 350 euro.
Minderjarigen, die minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de feiten,
betalen maximum 175 euro.

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

