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Fusie Academies Schilde-Wijnegem-Zoersel

Beste stoepwensen in Brecht

Autodelen in Wijnegem

Zwan-site wordt KMO-zone

Schoten, regio –  Basisschool 
Sint-Cordula werkt mee aan 

project voor ‘vergeten’ 
hoogbegaafden op school

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) trekt een half miljoen euro uit om 
hoogbegaafde leerlingen op school te begeleiden. Scholen krijgen al jaren met 
hoogbegaafden te maken en zetten hiervoor zelf een werking op. Ze slaken een zucht 
van opluchting dat er eindelijk middelen tegenover staan. 

Tot nu toe ging er in het onderwijs bijzondere aandacht naar de zwakkere leerlingen. 
Er werden middelen uitgetrokken om hen met de nodige zorg te omringen. Hoewel 
hoogbegaafde leerlingen daar ook nood aan hebben, gebeurde dit niet. Daar komt 
nu verandering in. “Zonder begeleiding en de juiste leersteun kan hun scholing 
helemaal mismeesterd worden”, erkent Weyts. In dat kader werkt hij ook aan het 
Leersteundecreet (LSD), opvolger van het M-Decreet, dat breed kijkt naar zowel de 
meest kwetsbare als de sterkste leerlingen die bijzondere leerondersteuning nodig 
hebben.

Ons land telt 3% hoogbegaafden waaronder naar schatting ruim 55.000 kinderen, 
dat is één kind per klas. Dat is echter niet de superslimme leerling die met gemak 
een diploma behaalt. 
Het tegendeel is waar. 
Hoogbegaafden zijn wel snelle 
denkers die vaak vijf stappen 
vooruit zijn, maar dat heeft 
een keerzijde. Ze worden 
niet begrepen en begrijpen 
niet waarom anderen niet zo 
denken. Ze voelen zich een 
buitenbeentje en kampen 
met faalangst. Wordt dit 
niet tijdig opgemerkt, dan 
slepen ze dit de rest van 
hun schoolloopbaan en zelfs 
latere carrière mee. Het is 
dus belangrijk dat dit al van 
kleins af wordt opgepikt, 
op school. Daarom werkt 
minister Weyts aan een 
Vlaanderen breed beleid rond 
hoogbegaafdheid met het 
expertisecentrum TALENT, KU 
Leuven Research & Development en investeert er ruim 59.700 euro in. “We brengen 
de bestaande schoolinitiatieven in kaart en analyseren de werkzame elementen die 
we wetenschappelijk gaan onderbouwen”, legt hoogleraar schoolpsychologie Karine 
Verschueren van de KU Leuven uit. “We gaan de scholen coachen om hun kennis te 
delen met andere scholen. Er zijn nog grote verschillen tussen de scholen.”

Voor het project zijn 9 basisscholen en 4 secundaire scholen geselecteerd, ze krijgen 
respectievelijk 31.000 en ruim 39.000 euro. Een van die basisscholen is Sint-Cordula in 
Schoten, de school telt 379 leerlingen. Zorgcoördinator Katie Jacobs van de Schotense 
basisschool zag een tiental jaar geleden een sterke groei van leerlingen die meer 
nodig hadden. De werking is in  die tien jaar wel geëvolueerd van individueel onderwijs 
naar een meer geïntegreerde aanpak. “Aanvankelijk testten we de kinderen door 
het CLB of een expertisecentrum. Maar dat is slechts een momentopname waarbij 
hoogbegaafdheid niet altijd wordt opgemerkt”, legt Jacobs uit.  Met tien jaar ervaring 
op zak is het voor Katie Jacobs al makkelijker geworden om hoogbegaafde leerlingen 
te detecteren. “Ik heb me er intussen ook steeds meer in verdiept. Het is fijn dat we 
nu onze ervaring en kennis kunnen delen via dit project. Omdat we er al tien jaar 
mee bezig zijn, trekken we ook hoogbegaafde leerlingen aan. Het zou mooi zijn als 
er dankzij dit project in de regio meer secundaire scholen rond  zullen werken zodat 
deze leerlingen tijdens hun opleiding verder opgevolgd worden”, hoopt de Schotense 
zorgcoördinator. 
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 SCHOTEN                                      € 749 000
Statige villa best. uit inkom met vestiaire en toilet, 
eetk., salon met OH en bar, kkn met eethoek, bureau, 
waspl., douchek., berging, hoofdslpk met dressing en 
badk., 2 slpks met douchek., 4e slpk, hobbyruimte. 
Kelder en kruipruimte, veranda, dubbele garage. ZO 
georiënt. tuin. Mog. om naastgelegen bouwgrond bij 
aan te kopen (1.800 m²/ € 390.000).  

UC 2283841 - EPC 400 kWh/m²  
Vg Vvg Gvkr

 DEURNE                         € 385 000

Ruim appartement met 3 slk. Inkomhal op parket 
met gastentoilet en vestiaire, living op parket met 
toegang tot het terras vooraan dat voorzien is van 
zonnetenten, Dovy-keuken. Berging, 3 slk, badk met 
douche. Kelderberging. 1 ondergrondse garagebox 
inbegrepen.     

 
UC 2327272 - EPC 143 kWh/m²  

Vg Wg Gvkr 

 ‘S-GRAVENWEZEL                         € 460 000
Nieuwbouw app. in centrum ‘s-Gravenwezel. 2e verd.: 
hall, toilet, woonk. op parket, open kkn, berging/
waspl., 2 slpks met badk., terras ZO oriëntatie. 3e 
verd.: polyvalente ruimte, badk. met douche, lavabo 
en toilet, 2 ruime slpks. Lift, gemeesch. fietsen- en 
vuilnisberging, ondergrondse autostaanpl. € 22.500. 
Verkoop onder registratie en BTW-stelsel.  

EPB in aanvraag  
Wg Vg Gvv Gvk

  ‘S-GRAVENWEZEL                         € 270 000

Te renoveren dorpswoning in centrum. Glv : hall, living 
in 2 delen, traphal met ingemaakte kast, keuken, apart 
toilet, wasplaats/CV-ruimte. Verd.: hoofdslpk met 
ingemaakte kasten, 2e slpk, badk. met wc/lavabo/
douche.Tuinhuis, zuidertuin, CV op gas, gedeeltelijk 
dubbele beglazing, zij-ingang. 

  ‘S-GRAVENWEZEL                                  € 425 000

Glvl villa in wijk Hertebos. Glvl : inkomhal met toilet, 
living, kkn, badk, 2 slks op parket met ingem. kasten, 
inp. garage met geautom.sectionaalpoort en west 
georiënteerde tuin. Zolder met mog. om nog een 3e 
slk bij te maken. De woning werd in 2008 en later 
geren. en is aldus instapklaar (dak, PVC-ramen, kkn, 
badk, CV, binnendeuren...) 

UC:2350065 EPC 354 kWh/m² 
Wg, gvkr, Vg, Gv, Gmo

  HALLE                         € 265 000

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

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

UC 1033518 - EPC 522 kWh/m²  
Vg Wg Gvv Gvkr

 SCHOTEN                                              € 280 000                

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

Wp Gvg Gvv Gvkr

Aanplanting 81 zomereiken kroon 
op het werk fietspadenproject 

langs N121      

Met het aanplanten van 81 zomereiken werd de kroon op het werk gezet op de 
aanleg van fietspaden langs de N121 tussen Schilde en ’s-Gravenwezel. De aanleg 
van fietspaden op het drie kilometer lange traject duurde twee jaar en kostte 
ruim drie miljoen euro.

Over de noodzaak van de werken heeft nooit discussie bestaan, maar het duurde 
tot november 2018 alvorens de schop in de grond ging. Het kappen van oude hoge 
en beeldbepalende bomen langs de Brasschaatsebaan en Gillès de Pélichylei lag 
wel gevoelig. Tientallen oude eiken en beuken kregen een beschermende jas rond 
de stam, maar voor 270 exemplaren zat er niks anders op dan ze te kappen. Ze 
stonden in de weg of waren er te slecht aan toe.

Schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) heeft, onder meer als 
reactie op interpellaties van Groen, altijd aangekondigd dat er nieuwe bomen 
zouden worden aangeplant. Hij houdt nu woord. Al zijn het er geen 270, maar 
slechts 81 die door specialisten van Groencreatie Vermeer uit Geel in de grond 
gestopt worden. “Flink uit de kluiten gewassen exemplaren zijn het en allemaal 
zomereiken omdat die beter tegen de droogte kunnen dan bv. beuken”, zegt Jef 
Vermeer.

De laatste stratenmakers zijn intussen vertrokken. Peter Mendonck is trots. “Met 
het planten wordt de laatste hand gelegd aan het fietspad tussen onze twee 
dorpskernen, waar onze inwoners zo’n kleine veertig jaar hebben op moeten 
wachten. Maar geduld loont want en het eindresultaat mag er zijn. Een officiële 
inhuldiging zal gezien de Covid-19-maatregelen niet voor meteen zijn, maar dat 
moet de vele fietsers in onze gemeente zeker niet tegenhouden om de brede 
betonnen fietspaden intensief te gebruiken.”

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
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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 VAN WOENSDAG TEM ZONDAG VANAF ZATERDAG 9 JANUARI 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:. .................................................................................................. 





Schilde weert quads 
uit Brechtse Heide        

De gemeente Schilde gaat een aantal maatregelen treffen om te 
vermijden dat quads en andere 4x4-motorvoertuigen nog langer voor 
hinder en schade kunnen zorgen op de Brechtse Heide. Medebeheerder 
Arthur Van Heymbeeck reageert tevreden.

Van Heymbeeck, die al wat er gebeurt in en rond het beschermd landshap 
nauwlettend in de gaten houdt, had een maand in deze krant geleden aan 
de noodrem getrokken nadat hij herhaaldelijk quads had zien crossen in 
een stuk rond de poel bij de Caterskapel. Schepen van Leefmilieu Olivier 
Verhulst (Open Vld) was verrast door de klachten, maar kondigde actie 
namens zijn lokaal bestuur van Schoten. En die komen er nu, zo blijkt uit 
correspondentie.

“We gaan een aantal zware 
boomstammen verplaatsen en 
zo de vijf huidige doorgangen tot 
het vennetje blokkeren zodat de 
motards er niet meer bij kunnen. 
De schade aan de oevers zal 
hersteld worden”, kondigt Walter 
Segers van de milieudienst aan. 
“Op langere termijn gaan we 
nagaan of er extra slagbomen 
moeten komen aan de buitenzijde 
van de Brechtse Heide.”

ALLE TUINWERKEN
Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke 

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

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

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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

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

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

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



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

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

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

Ma: 14u-18u30 Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u30 

Verbertstraat 28
2900 Schoten

T. 03 658 26 19  

Verse spaghettisaus van SCHILmart 
voor personeel Sint-Lodewijk 

De 140 medewerkers van woon-zorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel 
hoefden onlangs niet te koken ‘s avonds. Ze kregen een pot vers gemaakte 
spaghettisaus mee naar huis. Een cadeautje van SCHILmart, de verzameling 
van grote winkels langs de Turnhoutsebaan. Zaakvoerder Jo De Bie kwam 
de lading saus persoonlijk overhandigen aan Wendy Maes en Sid Peeters 
van Sint-Lodewijk. “Wat een hartverwarmend gebaar”, spraken de Sint-
Lodewijk-medewerkers in naam van al hun collega’s.  Jo De Bie kreeg de 
saus van zijn zus die in  Sint-Martens-Latem restaurant Mood uitbaat. 

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

Klok stuk?
Alle merken GRATIS 

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

STUDIO 
Helenalei - Antwerpen

Vanaf 59.000 euro
TOP RENDEMENT

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

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

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

en /of bestelling





Brecht – Verzadigde ronde punt 
in Heiken smeekt om oplossing op 

korte termijn         

In de wijk Koningsstoel komen 24 woningen op wat nu nog een weiland is. De 
gemeenteraad heeft daarvoor de omgevingsvergunning wel goedgekeurd, 
maar vrees bestaat dat het nu al verzadigde ronde punt aan Heiken (N115) nog 
meer verkeer te slikken zal krijgen.

“Het weiland is op het gewestplan ingekleurd als woongebied. Ook in ons 
ruimtelijk structuurplan staat niet dat het niet mag worden bebouwd. We 
hebben de bouwaanvraag wel meermaals serieus bijgestuurd onder meer 
inzake waterhuishouding en een mobiliteitsstudie laten uitvoeren”, probeert 
mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA) de raad gerust te stellen. “Aan het 
ronde punt in Heiken is het al erg druk. Wat is de impact van de ontsluiting 
van de verkaveling?”, vraagt oppositielid Ludwig Anthonissen (Open Vld) zich 
af. Zijn bezorgdheid wordt gedeeld met Luc Torfs (Groen), “voor overstekende 
fietsers is het Heiken nu al erg gevaarlijk”.

“De mobiliteitsstudie wijst uit dat de verkaveling in Koningsstoel het probleem 
niet zal vergroten. De meeste verkeersbewegingen gebeuren naar en van 
de ring. Toch blijft het ronde punt een aandachtspunt. Tellingen door het 
Agentschap Wegen en Verkeer wijzen nu al uit dat het punt daar verzadigd is. 
AWV denkt wel mee aan een oplossing daar, maar op korte termijn is er nog 
geen. De ruimte is er erg beperkt. We hebben al gevraagd om te kijken of de 
rotonde anders kan worden aangelegd, of er met lichten kan worden gewerkt 
of een extra afslagstrook. Sowieso zal de aansluiting van Koningsstoel op het 
Heiken wel veiliger heraangelegd.” 

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  

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be











Nieuw schuilhuisje 
voor kerkhof Sint-Job         

Op de begraafplaats van Sint-Job heeft de gemeente het oude gebouwtje 
vervangen door een fonkelnieuw schuilhuisje. Zo kunnen bezoekers er ook 
op regendagen droog en in alle rust hun dierbaren gedenken. Heel wat 
inwoners ontdekten dit schuilhuisje tijdens hun bezoek aan het kerkhof 
met Allerzielen. Dat ligt er intussen ook mooi bij, want er werden heel wat 
bloemen neergelegd op de graven. Een heel mooi gebaar dat het hele 
kerkhof doet opfleuren. 

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA
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woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

TA K E  AWAY
woensdag tot zondag

17u - 21u

www.langolino.be - T +32 3 376.09.11

R
ES

TA
U

R
A

N
T

TA
V

ER
N

E 

ELKE ZONDAG

BRUNCH

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

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1 11/02/2020   11:1811/02/2020   11:18

R
ES

TA
U

R
A

N
T

TA
V

ER
N

E 

ELKE ZONDAG

BRUNCH

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

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd   1 11/02/2020   11:1811/02/2020   11:18

AFHALEN
Bel

03 658 47 20
DAAR WE ALLE GERECHTEN 

VERS MAKEN,
VRAGEN WE OM UW BESTELLING 

TEN MINSTE 4 UUR VOOR 
AFHAALMOMENT DOOR TE

GEVEN, HETZIJ TELEFONISCH 03 658 47 20
OF VIA MAIL: info@gasthofvijverhof.be

VOOR AFHAALMENU ZIE www.gasthofvijverhof/menu
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AFHAAL
MENU

Huisgemaakte vidé € 14,00 
Stoofvlees op Vlaamse wijze € 14,00 
Spareribs € 15,00
TOPPER ! 
Betere ribbetjes kan je nergens vinden !
Kipfilet met saus naar keuze € 15,00 
Spaghetti bolognaise € 10,00 
Wok met kip en noedels € 14,00 
Wok van scampi € 16,00 
Scampi Vijverhof € 18,00 
Vispan met puree € 17,00

Chocomousse € 5,00
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WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12U TOT 14U30 EN VANAF 17U, ZONDAG VANAF 12U

VOORGERECHT
selder-bloemkoolsoep € 5,50
tomatensoep met balletjes  € 5,50
pompoen-wortelsoep € 5,50
veggie carpaccio € 11,00
carpaccio € 12,00
garnaalkroketten € 14 (*)
twijfelaar (1 garnaalkroket + 1 kaaskroket) € 12 (*)
kaaskroketten € 10 (*)
(*) indien je ze zelf thuis bakt - € 4

HOOFDGERECHT
wildstoofpotje € 21,50
gegratineerd witloof met ham en kaassaus € 14,00
videe € 15,50
stoofvlees € 15,50
spare ribs € 16,90
kipfilet met saus naar keuze 
(peper, champignon, bearnaise, curry) € 15,50
lasagne € 12,70
pasta bolognaise € 12,50
veggie pasta € 12,50
wok kip € 15,50
wok scampi € 16,50
scampi vijverhof € 19,50
scampi look € 19,50
scampi curry € 19,50
gegratineerd vispannetje € 19,00
salade geitenkaas € 15,00

NAGERECHT
chocomousse € 6,90
kaastaart met rode vruchtencoulis € 6,90

KINDERGERECHTJES
curryworstjes met appelmoes € 8,50
fishsticks met appelmoes € 8,50
kipfilet met appelmoes € 8,50
spaghetti bolognaise € 8,50
stoofvlees met appelmoes € 8,50
videe met appelmoes € 8,50
ribbetjes met appelmoes € 8,50

MOSSELWEEKEND
13 -14 en 15 november 
graag tijdig reserveren
natuur € 19,50
witte wijn  € 20,50
curryroom  € 20,50
lookroom  € 20,50
met frietjes en mosselsaus

Daar we alle gerechten vers maken, vragen we om 
uw bestelling ten minste 4 uur voor afhaalmoment 
door te geven, hetzij telefonisch 03/ 658 47 20 
of via mail: info@gasthofvijverhof.be

AFHAAL
AFHAAL

Gelmelenstraat 157 
2900 Schoten

“Spaghetti Den Trol”
info op onze facebookpagina

03 685 01 26





SPECIAAL VOOR U ZIJN WIJ
 OPEN IN DECEMBE OPEN IN DECEMBERR

AllAlle dagen van 14u tot 19u.e dagen van 14u tot 19u.
Zaterdag vanZaterdag van 10u tot 17u. 10u tot 17u.

 Donderdag 31 december  Donderdag 31 december 
van 10u tot 17u.van 10u tot 17u.
En op afspraak.En op afspraak.

Zondag gesloten.Zondag gesloten.

GROTE KEUZE IN ALLE PRIJSKLASSEGROTE KEUZE IN ALLE PRIJSKLASSE

Geef eens een blijvend    
 origineel cadeau

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. en op afspraak

Venneborglaan 179 - 2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE

      Kleine prijzen

Juwelen
Een blijvend geschenk

Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,

ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud

met of zonder briljant
- voor hem en voor haar -

aan zeer lage prijzen!

Bij ons kan men rustig kiezen 
in elke prijsklasse!

Alle herstellingen gebeuren 
in eigen atelier.

Rechtstreeks van fabrikant.

Geen idee?

Een cadeaubon!
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Hondenloopzone verhit de 
gemoederen in wijk Atheneum       

De hondenloopzone van wijk Atheneum in Schoten wordt herhaaldelijk 
geteisterd door vandalen. Voormalig wijkvoorzitter en CD&V-
gemeenteraadslid Erik Maes (CD&V) vermoedt dat tegenstanders van 
de hondenweide achter de plaag zitten.

Vorig weekend was het weer zover. Het poortje van de netjes omheinde 
loopzone voor huisdieren, die de gemeente drie jaar geleden inrichtte naast 
de sporthal op vraag van de school en wijkvereniging, was opnieuw uit zijn 
hengsels gehaald en verdwenen. “Puur vandalisme”, fulmineert Erik Maes. 
“We hebben al klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. We hebben 
een vermoeden dat de daders vlakbij wonen.”

De locatie van de hondenloopzone, die druk gebruikt wordt, verhit de 
gemoederen in de anders rustige woonwijk rond het Atheneum al een tijd. 
Vooral bewoners van de Emiel Blangenoisstraat klagen wel eens over de 
hinder die vooral de baasjes van de honden veroorzaken.
 
“Sommige mensen bleven in het verleden ’s avonds al eens wat lang bijpraten 
terwijl hun honden toch beschermd rondliepen. Dat kon soms hinderlijk zijn 
voor de omwonenden. Maar sinds een reglement werd goedgekeurd dat 
gebruik van de hondenweide verbiedt tussen tien uur ’s avonds en 7 uur 
’s morgens, zijn de klachten sterk afgenomen. Toch willen sommigen de 
loopzone blijkbaar koste wat kost weg en deinzen ze er niet voor terug om 
hiervoor het recht in eigen hand te nemen.”

Erik Maes heeft al voorgesteld om de hondenloopzone te verplaatsen richting 
parking van de school waar ze verder van de huizen zou liggen, maar dat 
voorstel wordt door school en gemeente nog in beraad gehouden. Intussen 
zal de gemeente mogelijk een wat steviger en minder te forceren poortje 
voorzien. Die vraag werd alleszins gesteld vanuit de wijkvereniging.

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

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

 0479 282 605

Herstellen en restauratie van 
beelden (o.a. gips) en kleine de-
coratieve voorwerpen, alsook rei-
niging, gsm 0475.79.65.12  Z233

Gratis leeghalen van in-
boedels, bel vrijblijvend tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z236

Problemen op school met Frans 
of Engels? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt, ook ad-
vies dyslectische leerlingen, gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z237

Te huur: twee garages te Scho-
ten, in de Vic Meesstr. een 
in Dr Feijne en een in Cop-
pens tel 0495.26.99.30  Z102

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



Juwelier
goudsmid

PaulPaul
VanVan derder 
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Augustijnslei 10 | 2930 Brasschaat | T. 03 652 17 77
GSM 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.flandersdesigners.be

* goedkoopste juweel aan 50%

Verlichte Vlinderboom om 
ouders van overleden kinderen 

te steunen        

Lieve Kelders en Marina De Kerf hebben de vlinderboom, die de gemeente Wijnegem 
twee jaar geleden op de begraafplaats plaatste, mooi verlicht. Een symbolische actie 
om ouders met verdriet om te vroeg gestorven kinderen in deze donkerste dagen te 
steunen.

Lieve Kelders (N-VA) is onder meer voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van 
Woonzorggroep Voorkempen en vrijwilliger bij tal van sociale organisaties in Wijnegem. 
Dat laatste engagement deelt ze met dorpsgenote Marina De Kerf. 
“Vorig jaar hebben we naar aanleiding van lichtjesdag een aangrijpende ceremonie 
georganiseerd met een hele groep ouders en andere betrokkenen rond onze 
vlinderboom. Dit was dit jaar niet mogelijk, maar we wilden de boom toch graag van 

een lichtgevend kerstkleed voorzien”, vertelt Lieve Kelders.
Het duo weet zeker dat heel wat mensen troost zullen vinden in de verlichte 
vlinderboom. “Ook tijdens de eindejaarsperiode en misschien zelfs net dan zullen er 
veel gezinnen zijn die moeten leven met het verdriet om een ongeboren kind of een 
te vroeg gestorven zoon of dochter. Een kind verliezen wanneer dan ook is voor een 
ouderhart verscheurend. Je toekomst vervaagt …Alleen vele vragen blijven over wat, 
hoe, waarom”, spreekt Kelders uit eigen ervaring. Ze verloor twintig jaar geleden haar 
eigen zoon Roel na een auto-ongeluk.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

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

ALLE BEUKENHAGEN 
EN TUINPLANTEN

ALLE BEUKENHAGEN
TOT 250 CM

info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be

SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

ALLE TUINPLANTEN
EN SIERGRASSEN



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

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

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.

M.M.

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Kort nieuws uit Brecht - Sint-Job    

SINT-JOB – BUSO KRISTUS KONING ZET OOK DE VLAM BUITEN VOOR DE 
WARMSTE WEEK
De Warmste Week ziet er dit jaar helemaal anders uit. Er worden geen acties 
meer georganiseerd om geld voor een of ander goed doel op te halen. Er wordt 
geappelleerd aan het goede hart van iedereen om gewoon eens iets te doen voor 
een ander, zonder meer. Ook Buso Kristus Koning steunt deze warme oproep en liet 
dat duidelijk merken door een mooi vlam buiten te plaatsen. Echte vlammen van 
gezellige vuurkorven waren er dit jaar niet bij, want door corona kon de jaarlijkse 
kerstmarkt niet plaatsvinden. 

BRECHT ORGANISEERT STUDIEPLEKKEN VOOR STUDENTEN 
Samen studeren motiveert. Daarom had raadslid Roeland Ruelens (CD&V) de 
gemeente gevraagd om coronaproof studieplekken in te richten met de examens 
voor de deur. Die heeft daar ook gehoor aan gegeven. 

“Studenten hebben het extra moeilijk in deze coronacrisis. Uit een studie van 
de KU Leuven blijkt dat we ons ernstig zorgen moeten maken om het mentaal 
welzijn van 15- tot 25-jarigen. Zeker nu hebben ze nood aan stille ruimtes, weg 
van thuiswerkende ouders of kleinere broers en zussen. Ik weet ook van enkele 
studenten dat ze voor de vakken die ze samen studeren opvallend betere cijfers 
halen. Vorig jaar konden studenten onder meer in de Chirolokalen in Sint-Job 
terecht”, weet Ruelens. Schepen van Jeugd Frans Van Looveren (CD&V) : “Het 
inrichten van studieruimtes stond sowieso op de planning in ons bestuursakkoord, 
met de coronacrisis is de nood en de uitdaging wel groter geworden. We bieden 
ruimtes aan in het GC Jan Vander Noot (Brecht), OC ’t Centrum (Sint-Lenaarts) en 
het administratief centrum in Sint-Job-In-‘t-Goor” . 

TE KOOP: NIEUWE MEDISCHE PRAKTIJK 
te Zoersel. Wegens omstandigheden. 3 
kabinetten volledig nieuw ingericht met materiaal. 
Eventueel garage met 4 aparte staanplaatsen 
(prijs overeen te komen) 0476 31 20 91

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

Te koop: VW Polo, 10.000km 
ophang voor fi etsen + 
winterbanden 32474820813 
metallic, TV Vlaanderen + decoder 
compleet 0474.820.813  Z112



VASTGOED   I   VERKOPEN   I   VERHUREN

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr                        €25.000

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

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

Kerstsfeer uit de regio         

OVERBROEK – KERSTSTAL OPNIEUW IN VOLLE GLORIE VOOR SINT-
WILLIBRORDUSKERK 

Onze regio is rijk aan authentiek kersterfgoed. In heel de Kempen en Voorkempen 
staan er meer dan 100 buiten. Zo ook in Overbroek. Maria en Jozef staan er opnieuw 
in volle glorie. In janauri 2018 waren vandalen er nochtans mee aan de haal gegaan 
en werden de beelden vernield teruggevonden in een beek vlakbij de begraafplaats. 
Ook de kleren waren gescheurd en doorweekt. Het parochieteam is echter niet bij de 

pakken blijven zitten en heeft zich niet laten afschrikken en heeft zowel de beelden 
als hun klederdracht in ere hersteld zodat ze opnieuw kunnen schitteren deze kerst 
voor de kerk van Sint-Willibrordus in het centrum van Overbroek. 

BRECHT – DRIE DEELGEMEENTEN BADEN IN MOOIE SFEERVERLICHTING  
De Gemeenteplaats in het centrum schittert als nooit tevoren. Met dank aan de 
kunstenaars van de technische dienst. Die hebben voor extra licht, kleur en beweging 
gezorgd in deze stille, donkere tijden.

Een verlichte kerstboom staat er elk jaar wel, maar nu werden ook de platanen op het 
plein aan het oud-gemeentehuis verlicht en met gekleurde blaadjes papier getooid. 
“De idee erachter is om deze donkere dagen wat extra licht en kleur te geven en ook 
beweging, door de wapperende papiertjes, omdat er al sinds de eerste lockdown 
weinig beweegt op het plein”, legt communicatieconsulent An Van De Mierop uit. 
Aan het Kempuseum hangt dan weer een kunstzinnig fluoweb dat speciaal wordt 

belicht en een boodschap van hoop uitdraagt. “Het is een initiatief van de technische 
diensten zoals schrijnwerkers, elektriciens en schilders, die hiervoor voor het eerst 
hebben samengewerkt. In één week tijd was het idee uitgewerkt en uitgevoerd.” 
“In het kader van Zorg voor Licht het straatbeeld opvrolijken, kan dit tellen. Ook in 

de andere deelgemeenten is voor extra licht gezorgd. Zo zijn er extra lichtslingers 
aangebracht op het Max Wildiersplein in Sint-Job en over de kerk in Sint-Lenaarts”, 
weet schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). “In het meerjarenplan 
is sowieso al in budget voorzien voor structurele kerstverlichting, een jaarlijks 
weerkerend initiatief. Het moet nog concreet uitgewerkt worden. Intussen waarderen 
we ook de inspanningen van de inwoners om meer licht te brengen, Unizo Sint-Job 
zorgde voor mooie verlichting en ook Pidpa draagt een steentje bij door de watertoren 
in Sint-Job mooi te verlichten.”

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

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 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

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



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 Schotenaren storten zich massaal 

op streekeigen groen        

Het leek wel Black Saturday onlangs aan de serres van de groendienst 
in Schoten. De verkoop van streekeigen groen piekte deze herfst 
als nooit tevoren. Liefst 200 gezinnen kwamen hun bij Natuurpunt 
bestelde hagen, bosjes en bomen afhalen om nog dezelfde dag in 
eigen tuin te planten. Dat zijn er dubbel zoveel dan anders.

Nee. Er golden dit keer geen extra kortingen op het plantgoed dat Natuurpunt ieder 
jaar in de aanbieding heeft. Maar 11 euro voor een houtkant, 24 euro voor een stevig 
uit de kluiten gewassen appelboom en 25 euro voor een beukenhaag zijn natuurlijk 
sowieso soldenprijzen.

“Ik zie maar één verklaring voor deze toeloop. Als gevolg van corona heeft iedereen 
plots groene vingers gekregen. Hier werden door 135 Schotenaren voor meer dan 
10000 euro aan planten buitengedragen”, stelt schepen van Leefmilieu Walter Brat 
(N-VA) tevreden vast. “De vraag was zo groot dat d e appelbomen raakten zelfs volledig 
uitgeput.  Wie wilde mocht meteen gratis compost meenemen en we gaven ook gratis 
geveltuinpakketten weg. Ik ben blij dat 56 gezinnen hiervan gebruik hebben gemaakt 

zodat ook onze meer dichtbevolkte 
wijken een wat groener aanzicht krijgen”, 

Om de afhaling coronaveilig te 
organiseren kon Brat rekenen op 
meerdere medewerkers van de 
milieudienst en vrijwilligers van 
Natuurpunt. Normaal is die operatie 
op een halve dag geklaard, maar dit 
keer werd bewust een volledige dag 
uitgetrokken om uit te sluiten dat 
al die groenliefhebbers te dicht na 
elkaar zouden komen en het risico van 
besmetting uit te sluiten.

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 fi r-
ma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

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

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

Te koop: gevelstenen Wie-
nerb Kemp, rood, gez.,  860 
st à 0,21 euro/st, licht be-
sch à 0,11 euro/st, samen 250 
euro tel 0492,95,65,18  R4

Gratis brandhout op te ha-
len tel 0471,056,612  R5

Te koop: sterrenkijker Tasco 
80 euro tel 0494,80,23,91  R6

Te koop: Hammond orgel + zit-
bank en muziekstukken 100 
euro tel 0494,80,23,91  R7

Te huur: app. Dasstraat 8, Wom-
melgem, grote liv., 2 slpk, keuk, 
badk, groot terras 850 euro/mnd, 
info foto op immovlan RWC11528 
tel 0471.20.22.55  Z103

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

Te koop: 4 winterbanden, 
2x 185/60 R15 en 2x 185/65 
R15, gekocht 12/19 en 03/20 

voor 244 euro, thans 150 
euro, 03.658.10.91  R24

Te koop: mindermobiele elec. 
scootmobiel in perf st, moet weg 
wegens dub gebr, aan uitz lage 
prijs, 550 euro tel 03.353.12.58 
of 0496.23.81.96  R25





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

Kort nieuws uit ‘s-Gravenwezel       
DIT IS GEEN ZWEMVIJVER MAAR EEN BUFFERBEKKEN
Langs De Kaak en Botermelkbaan, op de grens van Schoten met ’s-Gravenwezel, werd 
door arbeiders een imposante put uitgegraven. Voor wie dacht dat de gemeente 
Schoten hier een zwemvijver wil maken, slaat de bal mis. U ziet een bufferbekken, 

voorlopig nog zonder 
water.
De put hangt samen 
met de aanleg van 
de fietspaden langs 
de Botermelkbaan, 
die al een hele poos 
aan de gang zijn 
en ook nog een tijd 
zullen duren. Tegelijk 
met de fietspaden 
langs beide zijden 

van de gewestweg worden namelijk ook nieuwe riolen aangelegd. Water-link legt 
er voor de gemeente Schoten een volledig 
gescheiden rioleringsstelsel aan. Er zijn 
leidingen aangelegd om het afvalwater van de 
woningen op de Botermelkbaan op te vangen 
en er werden meteen al wachtaansluitingen 
aangelegd om in de toekomst ook de zijstraten 
te kunnen voorzien van riolering. Deze leiding 
is aangesloten op het zuiveringsstation van 
Schilde. 
Voor de opvang van het regenwater van zowel 
weg als woningen worden grachten aangelegd.  
In het project zitten ook twee bufferbekkens. 
Een komt ter hoogte van de Dennenlei en een 
ander net voor de waterloop Klein Schijn op de 
grens met ‘s-Gravenwezel. 
“Deze bekkens moeten ons wapenen tegen de 

Problemen op school met Frans 
of Engels? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt, ook advies 
dyslectische leerlingen, gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z237

Te huur: twee garages te 
Schoten, in de Vic Meesstr. 
een in Dr Feijne en een in 
Coppens tel 0495.26.99.30  Z102

Te huur: app. Dasstraat 8, 
Wommelgem, grote liv., 2 slpk, 
keuk, badk, groot terras 850 
euro/mnd, info foto op immovlan 
RWC11528 tel 0471.20.22.55  Z103

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

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

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

klimaatverandering. Zij staan in om tijdens piekbelastingen het water op te vangen en 
vertraagd af te voeren naar enerzijds de Kromvenbeek en anderzijds het Klein Schijn”, 
licht schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA) toe.

LEERLINGEN BRENGEN KERSTBOOM MET WENSEN NAAR WOON-ZORGCENTRUM
De kinderen van Gemeentelijke Lagere School De Wingerd in ’s Gravenwezel hebben 
een kerstboom met wensen naar woon-zorgcentrum Sint-Lodewijk gebracht. Met de 
actie wil de school de inwoners en personeelsleden van Sint-Lodewijk een hart onder 
de riem steken. Alle leerlingen maakten een kerstbal met een lieve boodschap voor 
elke inwoner. Voor de start van de kerstvakantie brachten de zesdejaars de boom 
en wensen naar het woonzorg-centrum. Zij hadden ook een blikjeslantaarn bij om 
letterlijk een lichtje te brengen in donkere tijden. De kinderen vonden het een fijne 
ervaring, getuige één zesdeklasser: “Juf, dat was echt leuk, vooral omdat je ziet dat je 
andere mensen er blij door maakt.”

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

staat, mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27
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Pannendaken - Overzetdaken
Platte Roofingdaken - EPDM
Isoleren - Veluxen plaatsen
Zink- en loodwerk
Bekleden van dakgoten
Plaatsen van sidings
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Alle schilderwerken: binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z114

Op zoek: liefdevolle oppas/
nanny die dinsdag en donderdag 
onze 2 kindjes (5 en 7j) kan 
ophalen van school, eventueel 
huiswerk maken en koken; tot 
thuiskomst van ons werk (+/-
18.30). Wij zoeken iemand die we 
kunnen vertrouwen, regio 2970 
Schilde tel 0477.688.409.  Z115

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

Te koop: vr. fiets Cortina, mid. 
Motor 80Nm, 450 Wh, als 
nieuw, amper 560km, 1,650 
euro tel 0495,59,25,50  R1

Te koop: hometrainer, VM560 
Domyos, scherm met geheugen, 
prijs 55 euro tel 03.636.38.23  R2

Oude Zwan-fabriek maakt plaats 
voor nieuw bedrijvenpark        

De grote Zwan-fabriek langs de Brechtsebaan wordt gesloopt en maakt plaats 
voor tientallen nieuwe kleinere bedrijfsunits. Eigenaar en projectontwikkelaar 
Jeni Real Estate uit Turnhout dient begint volgend jaar een bouwaanvraag in. 
Zowel provincie als gemeente lijken positief te staan tegenover deze ontwikkeling, 
ook al omdat Jeni haar nieuwe bedrijvenpark mooi wil inpassen in de omgeving 
van onder meer de beschermde antitankgracht en Laarsebeek.

Zwan heeft bij de grens met Sint-Job-in’t Goor jarenlang haar legendarische 
televisie- en hotdogworstjes geproduceerd. Het Nederlandse voedingsbedrijf 
Struik nam de fabriek in 2000 over en voegde soepen en conserven toe aan het 
gamma. Met Chillfis kreeg de fabriek ook een afdeling diepvriesmaaltijden. Maar 
in 2017 sloot eerst Struik Foods en begin 2019 verdween ook Chillfis uit Schoten 
samen met zo’n tweehonderd jobs.
 
Sindsdien staan de gebouwen leeg. 
“De inboedel is verkocht. Maar een 
nieuwe invulling gaat deze oude 
voedingsfabriek niet meer krijgen. 
We gaan alles platgooien”, kondigt 
Kristof Van Den Brande aan. Hij is 
directeur van Jeni Real Estate uit 
Turnhout dat de oude Zwan samen 
met de omliggende 6,5 hectare 
een jaar geleden aankocht. “We 
hebben de intentie om het terrein 
volledig opnieuw in te richten en te 
ontwikkelen als bedrijfspark voor 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
Daar is enorm veel vraag naar in de 
Antwerpse noordrand.”

“In onze plannen voor de Zwan-site houden we al sterk rekening met de natuurlijke 
omgeving van onder meer de antitankgracht”, aldus projectontwikkelaar Kristof 
Van Den Brande. “Zo komt er brede groene buffer met hoogstammen tussen 
het bedrijvenpark en de antitankgracht. Winkels met bezoekgelegenheid voor 
particulieren zijn niet voorzien. Dat mag daar niet en zou te veel verkeer met zich 
meebrengen. We hopen begin 2022 met de bouw te kunnen starten.”



- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be
- ERVAREN SCHILDERS -

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.
Mariën tuin en verhardingswerken 

0475/51.11.22. 
mikemarien671@gmail.com

Te koop: koffie en eetservies, 
nog nieuw, 70 euro tel 
na 18u 03.658.26.29  R18

Te koop: app 2 slk Deurne/
Bosuil, immow. Nr 9070571 
tel 0476.86.18.41  R19

Te koop: herenfiets Batavus, 
Mambo  61’, zeer goede staat, 
zwart mat tel 0497.450.238  R20

Voor alle kleine klussen 
in huis bel Francis tel 
0497.235.484  R21 (particulier)

Gezocht: hobbyfotograaf met 
Doka voor enkele experimenten in 
zwart/wit, tel 0475.24.64.51  R22

Te koop: zeldzame 2 euro stukken, 
o.a. Liam VDB-Atomium vanaf 
14 euro tel 0478.71.11.01  R23

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.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

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Cultureel nieuws uit de Regio      

WANDELEN MET JEZUS, BENT VAN LOOY OF KABOUTERS 
Elke gemeente telt in deze periode eindejaarswandelingen, maar in Zoersel pakken 
ze het bij momenten wel heel sfeervol aan. Op het uitgestrekte domein van Bethanië 
in Sint-Antonius loopt tot en met 10 januari een Lichtjeswandeling met kerstverhaal. 
Langs de uitgestippelde route zijn hartverwarmende lichtjes te bekijken en staan er 
een tiental bordjes met QR-codes. Die codes kan je scannen met een smartphone om 
zo het kerstverhaal te lezen en te beluisteren. Het eerste bord staat aan de ingang van 
het administratief centrum, de route is te vinden op de Facebookpagina van Bethanië.

Aan de parking van de begraafplaats in Sint-Antonius (Emiel Vermeulenstraat) start 
nog tot en met 3 januari ook nog een Winterse griezeltocht van de kwb, die eveneens 
werkt met borden en QR-codes. Het is een echte gezinswandeling met keuze uit twee 
verhalen: voor kinderen jonger of ouder dan tien jaar. De verhalen werden exclusief 
voor Kwb verzonnen door schrijfster An Neven, muzikant Bent Van Looy sprak ze in. 
Ook zeer kindvriendelijk is de kerstwandeling van het Zoerselse buurtcomité 
‘Den Overkant’, dat nog tot woensdag 6 januari uitpakt met een 
kerstwandeling ‘Door Kabouterogen’. De tocht met start aan de boskapel op 

de Herentalsebaan in Zoersel gidst de wandelaars langs kabouters en andere 
fijne bosbewoners. Ook de Zoerselse kerstal zal weer te bewonderen zijn.

NOOIT MEER STORENDE ACHTERGRONDGELUIDEN IN DE KAEKELAAR
De Kaekelaar is een prachtige theater- concertzaal, maar na vernieuwing van 
de inkom en De Foyer onlangs werd vastgesteld dat de toegangsdeuren van 
de inkomhal naar de zaal toe onvoldoende geluidsdempend waren. Gerinkel 
van servies in De Foyer en gepraat van mensen in de inkomhal waren soms tot 
in de zaal te horen, wat uiteraard storend was. 
De kieren afdichten met een rubberprofiel bracht geen soelaas. “Uiteindelijk 
hebben we met de investering in speciale akoestische deuren met loden 
tussenlaag voor een grondige oplossing gekozen om voor eens en altijd komaf 
te maken met dit probleem”, zegt Schotens schepen van Cultuur Charlotte 
Klima (N-VA).  
De werken werden in december netjes uitgevoerd door de firma’s MR Projects 
uit Lille en Van den Broeck uit Herentals. Zo kan De Kaekelaar in 2021 - hopelijk 
snel - opnieuw in gebruik worden genomen zonder dat geluiden van buiten de 
zaal nog langer voor ongewenste afleiding zorgen voor acteurs, muzikanten 
en publiek. 
De kostprijs bedroeg net geen 100.000 euro incl. btw. De nieuwe deuren 
zijn niet alleen opvallend zwart geschilderd, om te passen bij de rest van 
het interieur van inkomhal en foyer, maar inderdaad letterlijk én figuurlijk 
loodzwaar. Eén deur alleen al weegt 90 kg.
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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

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

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

Politie toont nieuwe VW-vloot: 
autosalon op Gasketelplein       

De gemeente Schoten investeerde de voorbije maanden liefst 326.000 
euro in de vernieuwing van haar wagenpark. Een hele som geld en dus liet 
korpschef Jack Vissers de blinkende bolides allemaal uit de garage halen 
om burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) te tonen dat dit geld goed 
besteed werd.

“Stellen dat onze mensen met oldtimers rondreden, is overdreven. Maar 
we moesten dringend een versnelling hoge schakelen in de vernieuwing 
van onze blauwe vloot”, aldus Jack Vissers. De lokale politie kiest duidelijk 
voor Volkswagen. Naast een combi type Transporter T6, rukken de 
inspecteurs straks uit met twee Golf GTE’s en drie Tiguans. 

De aankoop van dat laatste type – een flink uit de kluiten gewassen 
SUV – lag wat gevoelig in de gemeenteraad. Vooral Groen vond de keuze 
ongelukkig. “De wagen is een klimaatkiller en verbruikt 15 tot 30 procent 
meer dan een ander voertuig”, aldus Maya De Backer (Groen).
De politie en meester andere gemeenteraadsleden hielden echter voet 
bij stuk gezien de vele troeven 
van de VW Tiguan, die volgens 
Jack Vissers onterecht een wat 
negatief imago kreeg. Groen zal 
wel tevreden zijn dat er in de 
vernieuwde politievloot nu ook 
plaats is voor acht elektrische 
fietsen en zes mountainbikes. 

De Schotense politie valt niet 
alleen op met haar fonkelnieuwe 
wagenpark, maar ook met de 
opvallende nieuwe outfits van de 
inspecteurs. “Ze dragen voortaan 
allemaal hetzelfde geelblauwe 
uniform wanneer ze de baan 
opgaan”, aldus Jack Vissers, die 
voor de gelegenheid ook zelf zo’n 

fluo outdoor-uniform aantrok. 
“Zo zijn ze herkenbaar voor alle 
Schotenaren en stralen ze uit wat 
zij ook zijn, één groot team.”

In 2020 groeide het team verkeer 
tot negen leden. Zij maken voortaan 
gebruik van een voertuig met een 
opvallend lichtbaken op het dak, 
dat in te geven boodschappen aan 
passerende bestuurders geeft. Zo 
weten die meteen wat er aan de 
hand is wanneer ze ’s nachts een 
politieversperring naderen.

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be



Te koop: koffie en eetservies, 
nog nieuw, 70 euro tel 
na 18u 03.658.26.29  R18

Te koop: app 2 slk Deurne/
Bosuil, immow. Nr 9070571 
tel 0476.86.18.41  R19

Te koop: herenfiets Batavus, 
Mambo  61’, zeer goede staat, 
zwart mat tel 0497.450.238  R20

Voor alle kleine klussen 
in huis bel Francis tel 
0497.235.484  R21 (particulier)

Kort nieuws uit de Regio      

PIDPA ZORGT VOOR KERSTSFEER MET VERLICHTE WATERTORENS
Drinkwatermaatschappij Pidpa levert haar bijdrage tot de 
kerstsfeer door tien van haar 63 watertoren te verlichten.
Het gaat hier over de watertorens van Grobbendonk, Herentals, Geel, Borsbeek, 
Duffel, Sint-Katelijne-
Waver, Brasschaat, Sint 
Job en Kalmthout. Ook 
de monumentale toren 
bij de brug in Wijnegem 
is elke avond gehuld 
in een blauwe schijn. 
“Met deze actie wil Pidpa 
niet alleen de mensen in de 
zorgsector ondersteunen 
maar iedereen die het in 
deze tijden moeilijk heeft”, 
aldus Eddy Troosters, 
CEO van Pidpa. “Niet 
toevallig worden onze tien 
watertorens blauw verlicht: 
de kleur van water maar 
ook de kleur van hoop. Pidpa 
verbindt in de provincie 
Antwerpen meer dan 1,3 
miljoen mensen met elkaar 
door haar 13.000 Km leidingnet. Diezelfde verbondenheid zal ervoor 
zorgen dat wij allen nog sterker uit deze corona-crisis komen.”
Iedereen kan de ‘blauwe’ watertorens bewonderen tot 30 januari 2021 

tussen 6 en 9 uur ‘s morgens en ’s avonds tussen 17 uur en middernacht.

SINT-CORDULAKLEUTERTJES EMOTIONEREN ZORGPERSONEEL EN BEWONERS 
VERBERT-VERRYDT
De kleuters van de Sint-Cordulaschool stonden net voor de kerstvakantie voor de deur van 
Woon-zorgcentrum Verbert Verrijdt. Directeur Jean Van Humbeeck nam hun tekeningen en 
chocolaatjes dankbaar in ontvangst voor zijn 170 medewerkers. 
Het klasje van juf Hanne Goetschalckx stapte flink van ’t Ven naar de Verbertstraat met 
hun cadeautjes. “De kinderen weten heus ook van die vreemde ziekte en dat er hier 
mensen werken die heel goed voor de oudjes zorgen”, vertelt de juf. “We werken in deze 
adventsperiode rond het hart als symbool. Twee weken geleden ging ons hart uit naar het 
gezin. Vorige week waren we in de weer voor de grootouders en deze week verdienden ook 
de verpleegsters wel een teken van waardering.”

De kleuters gaven blijk van een goed gevoel aan timing. Uitgerekend in Verbert-Verrijdt 
brak vorige maand nog corona uit op de afdeling met dementerenden. Meer dan tien 
residenten raakten besmet, maar niemand overleed. Intussen is iedereen aan de beterhand 
en is het rusthuis van de Woonzorggroep Voorkempen opnieuw coronavrij verklaard.

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



onder het gebouw. 5de verdieping, 
max 6 pers.    Vrij vanaf december 
t/m april 2021 580e + verwarming  . 
Kerst- en nieuwjaarsweek 700 euro 
+ verwarming . Mei, juni, september 
625 all in per week . Laatste week 
van juli nog vrij = 750 euro all in.  
rest is verhuurd.   Inl. 0479/44.35.15
Te 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

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 

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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Eindejaarsnieuws uit Brecht  

KLEURRIJK EIND 2020 MET ‘BESTE STOEPWENSEN’  
Het mag dan wel stil blijven op 31 december, Brecht is vastbesloten om 2020 met 
veel kleur af te sluiten en verdeelt maar liefst 2.600 pakjes stoepkrijt in alle scholen. 
Zo kunnen de kinderen het straatbeeld opfleuren met hun nieuwjaarswensen.

Met de actie ‘Beste stoepwensen’ lanceert de gemeente een plan B omdat het 
traditionele Nieuwjaarke Zoete zingen deur-aan-deur dit jaar in de hele provincie

verboden is vanwege corona. Het stoepkrijt werd net voor de kerstvakantie 
uitgedeeld en nodigt alle kinderen uit om kleurrijke boodschappen en tekeningen 
op het trottoir van naasten, vrienden, buren en familie aan te brengen. Een veilige 
manier om nieuwjaarswensen te delen in het straatbeeld. “2020 was een bijzonder 
jaar. Met deze actie nodigen we onze jonge inwoners uit om extra kleur en warmte 
te brengen in de laatste dagen van het jaar. We kijken alvast reikhalzend uit 
naar het moois dat 2021 zal brengen”, hoopt burgemeester Sven Deckers (N-VA).  
Brechtse kinderen die niet in Brecht naar school gaan, kunnen stoepkrijt afhalen 
in de bibliotheken, zolang de voorraad strekt. “Hopelijk is het de enige en laatste 
keer dat we dit alternatief moeten bieden, want niets is leuker en lekkerder dan 
het originele concept van nieuwjaarszingen”, meent jeugdschepen Frans Van 
Looveren (CD&V). De gemeente roept ook op om de stoepwensen te fotograferen 
en door te sturen. 

DRIE EEUWEN GELEDEN OOK GEEN NIEUWJAARKE ZOETE DOOR DE PEST   
Voor Brecht zal het op 31 december nog maar de tweede keer zijn in ruim 350 
jaar tijd dat het nieuwjaarszingen niet mag doorgaan. Frappant, ook in december 
1668 werd het verboden om de verspreiding van een epidemie, toen de pest, in te 
dijken. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. 

“De traditie van Nieuwjaarke Zoete bestaat al minstens 350 jaar in Brecht. 
Vermoedelijk wel veel langer nog, maar er is voor het eerst sprake van in een akte 
van 18 december 1668 uit het gemeentearchief. Ik trof het aan toen we voor ons 
boek Voetspoor 3 een hoofdstuk aan de pest in Brecht wijdden”, weet voorzitter 
Ronny Mattheeussen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht. “De 
pest brak verschillende keren uit en meestal door oorlogen en krijgsvolk dat zich 
verplaatste. De laatste grote pestepidemie in Brecht woedde van 1660 tot 1669 
tijdens de strijd van de Franse koning Lodewijk XIV. Vooral vanaf november 1668 
was de pest over het hele dorp verspreid waardoor er op 18 december 1668 een 
ordonnantie werd uitgevaardigd dat het huis-aan-huis zingen met nieuwjaar 
verbood.”

‘Die heere Schouteth, Schepenen ende Geswoornen, bijden andere vergaedert 
sijnde opden 18 decembris 1668 ten huyse van Cornelis Van Aerde, hebben 
geordoneert ende wel scherpelijcken verboden gelijck sij doen bij desen dat 
nijemant wie hij sij hem en sal vervoorderen sijne kinderen, dienstboden tsij 
scheipers oft andere te laeten gaen singhen van huijs tot huijs den Nieuwe Jaer.’ 
Wie de ordonnantie overtrad moest ook 3 Carolusgulden boete betelen: “ ..alles 
op de penen van drij car. guldens te verbeuren bij een jeder tot sheeren behoeve 

ende dat alles omme te verhueden den voortganck van de pestilentiaele sieckte, 
een jder wacht hem van schaede.’ (zie foto)

Logische beslissing
“Het is toeval dat de pest toen net in de eindejaarsperiode zo hevig was 
uitgebroken en het zingen  daarom werd verboden. Vanaf 1669 is er geen sprake 
meer van de pest in Brecht. Of daar het verbod van nieuwjaarszingen voor iets 
tussen zit, weet ik niet. Maar tegen 1668 kende men de pest al wel goed en werden 
er telkens snel maatregelen genomen om het in te dijken. Net als nu werden 
mensen in hun huis in quarantaine geplaatst en zelfs beboet bij overtredingen. Dat 
ging toen natuurlijk veel gemakkelijker dan nu, want heel veel mensen woonden 
in afgelegen boerderijen en konden volledig zelf in hun levensonderhoud voorzien. 
Nu zijn er veel meer sociale contacten en hebben we winkels nodig. De situatie nu 
kent veel gelijkenissen met de pestepidemie qua besmettelijkheid en dus is de 
maatregel wel logisch als we naar de geschiedenis kijken”, meent Mattheeussen. 

Het hele pestverhaal is te lezen in ‘Voetspoor 3’ dat nog te koop is. Meer info: Ronny 
Mattheeussen, 03/313 96 50 en Jan Wouters 03/313 02 91.



Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

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

Tel. 0477 49 27 70
Th. V. Cauwenberghslei 82/14

2900 Schoten
Registratie nr. BE.0885.763.121.02-03-10

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

EN ANDERE PLAATSEN

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

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Kort nieuws uit Brecht      

BRECHT, SINT-JOB – HONDERD NESTKASTEN MOETEN EIKENPROCESSIERUPS 
BESTRIJDEN  
In de drie deelgemeenten hangen er in totaal 100 nestkasten. Dit moet mee de 
eikenprocessierups helpen bestrijden. Mezen hebben immers duizenden rupsen nodig om 
hun nest te voeden. In Sint-Job hangen er nestkastje in de wijk Zandblok waar vorig jaar 
veel overlast was. 
 “Net na de gemeenteraad van april hebben we aan Buso Kristus Koning de opdracht 
gegeven om nestkasten te maken. Toen was het te laat om ze te hangen, nu zijn we wel op 
tijd, want in november en december zoeken koolmeesjes een schuilplaats voor de winter. 
In het voorjaar maken ze er dan hun nest”, legt schepen van Leefmilieu Kris Janssens 
(N-VA) uit. De gemeente zorgde voor het materiaal en de leerlingen van 5 Werkplaats 
Schrijnwerkerij gingen aan de slag. “ Francois Stefano, Jorian Lambrechts (niet op foto), 
Ibrahimi Zakaria, Mefael Verlinden, Stijn Verstrepen en Cédric Van den Berg hebben er 100 
uur aan gewerkt”, weet leerkracht Kris Vanleene. “Dit project kan meteen ook helpen op 

de mezenpopulatie opnieuw te vergroten. “Door de bestrijding van de buxusmot was hun 
aantal was fel geminderd. Meer nestkasten, biedt meer kansen aan de koolmezen en dus 
opnieuw een groter mezenbestand in de toekomst.” Schepenen Kris Janssens (N-VA) en 
Daan De Veuster (CD&V) en Ludo Theuns van Buso Kristus Koning kwamen kijken naar de 
nieuwe nestkasten in de wijk Zandblok in Sint-Job. Daar staan veel eikenbomen en was 
er vorig jaar veel overlast. “Deze investering van 300 euro staat niet in verhouding tot 
de grote kost voor besproeiing. We hopen dat dit werkt, want kan een grote besparing 
betekenen.” Daarnaast kocht de gemeente nog 20 nestkasten via de provincie. 

BRECHT –  BENELUXTREIN ZAL BLIJVEN HALTHOUDEN IN STATION NOORDERKEMPEN 
Zoveel heeft mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) bevestigd op de parlementaire 
vraag van CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh. De vrees bestond eind november dat de 
halte zou worden geschrapt omdat de Nederlandse Spoorwegen vanaf 2024 snellere 
verbindingen wil tussen Amsterdam en steden als Antwerpen en Brussel. Dit om te kunnen 
blijven concurreren met korte vluchten. “De rit moet een halfuur sneller en dat kan 
alleen door haltes te schrappen. Het is goed dat er meer en snellere verbindingen komen 
tussen België en Nederland, maar het aanbod in station Noorderkempen mag daarbij niet 
achteruitgaan, maar moet net verbeteren”, benadrukt het kamerlid. In Nederland zal de 
trein niet langer de halte Den Haag aandoen.

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 
+ 0,5€/km Schilde, tel 
0470.33.08.95 (particulier)  Z111

Te koop: elektrisch onderdeken, 
zo goed als nieuw, 25 euro, 
Dreamland tel 0495.64.58.05  R17



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.

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

Leger koolmezen moet processie-
rupsen in bedwang houden         

Je ziet ze de jongste tijd 
opvallend vaker aan bomen 
hangen in parken, bossen 
en gewoon langs de straten: 
nestkasten met een gaatje 
met de ideale grootte voor een 
koolmees. Overheden, scholen 
en allerhande organisaties 
hangen de vogelhuisjes uit 
in de hoop dat zo het ‘leger’ 
koolmezen in onze regio 
flink aangroeit. Niet dat de 
geelzwarte vogeltjes bedreigd 
zijn of zo, maar ze lusten graag 
processierupsen en laat die 
nu net de grote vijand zijn 
van onze buxushagen. Onder 
meer de N-VA-jongeren van 
Schoten organiseerden een 

weggeefactie eerder dit jaar. Hopelijk worden de nestkasten in de lente massaal 
bewoond.

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: gevelstenen Wie-
nerb Kemp, rood, gez.,  860 
st à 0,21 euro/st, licht be-
sch à 0,11 euro/st, samen 250 
euro tel 0492,95,65,18  R4

Gratis brandhout op te ha-
len tel 0471,056,612  R5

Te koop: sterrenkijker Tasco 
80 euro tel 0494,80,23,91  R6

Te koop: Hammond orgel + zit-
bank en muziekstukken 100 

euro tel 0494,80,23,91  R7

Te koop: tafel Langoor + 4 stoelen, 
inklapbaar 150 euro + 400 CD en 
DVD boxen tel 0496,36,88,70  R8

Grondwerken met minigraver, om-
spitten van tuinen, gratis offerte, 
tel 0487.715.534 (particulier)    R14   

Goedkoop leegruimen van tui-
nen, planten, stronken, bo-
men, hagen tel 0487.715.534 
(particulier)      R15

Gezocht werk: gepens. directie of 
privé  chauffeur  zoekt werk gsm 
0497.660.823 (particulier)     R16 



SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte, tel 0487.715.534 
(particulier)    R14   

Goedkoop leegruimen van 
tuinen, planten, stronken, 
bomen, hagen tel 0487.715.534 
(particulier)      R15

Gezocht werk: gepens. directie of 

Kort nieuws van de Braembib
uit Schoten         

936 BOEKEN VORMEN FRAAIE KERSTBOOM IN BRAEMBIB
Het is intussen een mooie 
traditie geworden: 
de boekenkerstboom 
die het altijd 
creatieve personeel 
van de Schotense 
B r a e m b i b l i o t h e e k 
ook dit jaar opstelde. 
Welgeteld 936 boeken 
stapelde bibvrijwilliger 
Anne-Lise Krekels 
netjes op elkaar om 
tot dit fraaie resultaat 
te komen. De reacties 
op het bijzonder 
bouwwerkje zijn 
unaniem lovend en daar 
sluiten wij ons graag bij 
aan. 
Of een demonstratie 
van hoe kerstsfeer in 
huis halen kan zonder 
dat er ook maar één 
dennennaald bij te pas komt. Alles puur literatuur hier, behalve de ster en 
de lichtslinger.

LOKALE ILLUSTRATOREN EN ACADEMIELEERLINGEN VERSIEREN BRAEMBIBLIOTHEEK
Lokale illustratoren staken de Braembibliotheek in december in een feestelijk 
kleedje. Ze kregen van bibliothecaris Liesbeth Van Camp carte blanche of 
toch zo goed als om met glasstiften voor versieringen te zorgen op de ramen 
van het gebouw. De tekeningen zijn goed zichtbaar zijn voor passanten op 
het Sint-Cordulaplein. Onder meer Christiaan Iken van 4 MINIgeeks, Anke 
De Potter, Geerlinde Verbrugge en Nele Bergmans van illustraL!EF brachten 

heuse kunstwerkjes aan. Zij 
maakten prachtige illustraties met 
een positieve boodschap in deze 
toch wel speciale eindejaarsperiode.
 
De leerlingen van de academie 
namen de ramen aan de krantenhoek 
onder handen. De docenten gingen 
op zoek naar een manier om hun 
leerlingen samen te brengen zonder 
dat ze uiteraard fysiek samen zijn: 
ze werden gescheiden door enkele 
centimeters dubbel glas terwijl 
ze elkaars portretten tekenden. 
Zo krijgt iedereen de kans om de 
wereld letterlijk door de ogen van 
deze jongeren te zien. De tekeningen 
zijn te bewonderen op de ramen van 
de Braembib tot eind januari 2021.

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

privé  chauffeur  zoekt werk gsm 
0497.660.823 (particulier)     R16 

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





RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te koop: tafel Langoor + 4 stoelen, 
inklapbaar 150 euro + 400 CD en 
DVD boxen tel 0496,36,88,70  R8

Wij zijn op zoek naar een overdekte 
stallingsplaats voor onze camper 
in Schoten tel 0472,90,76,85  R9

Te koop: elektrische MTB Wayscrall 
met lader 2015, niet geschikt 
voor bosparcours 30km met volle 
batterij, prijs 100 euro enkel zat 
en zond tel 0475.45.61.62  R10

Dakrenovatie van uw garage, 
afvoer asbestplaten, plaatsen 
van nieuwe golfplaten, tel 
0487.715.534 (particulier)       R11

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.

L.W..

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

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

Zie onze beschikbare woningen op :  
www.notarisdeferm.be  

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

Vijfsterrenkerststal met 
boodschappen van hoop 
siert kerkplein Schilde         

De tijd dat Schildenaren uit schaamte in een grote boog rond hun 
gammele kerststal liepen, is voorgoed voorbij. De buurtgroep ‘Er is een 
kindeke’ zorgde vorig jaar voor de kentering en zet dit jaar de kroon 
op het werk met als bijzonderheid aan haar nieuwe vijfsterrenstal 
een ‘wasdraad’ om coronaproof kerst- en nieuwjaarswensen aan te 
hangen.

Vorig jaar was er dankzij de lokale werkgroep ‘Er is een kindeke’ onder leiding 
van de gezinnen van Gert Verhoeven en Quinten Noppen al een mooie stal 
verschenen op het kerkplein. Maar het bouwsel van dit jaar verdient nu 
al de status van monument en misstaat zeker niet naast de grote Sint-
Guibertuskerk op de achtergrond.

“We kregen hulp van de gemeentelijke schrijnwerkers die een prachtige 
nieuwe houten stal in elkaar timmerden met een dak van kleidakpannen”, 
vertelt Gert Verhoeven. “Het lekt nog een beetje, maar daar wordt snel een 
mouw aangepast.”
“Aan de zijkant van onze nieuwe grote stal hebben we enkele draden met 
wasknijpers gespannen. Niet om kleren te drogen te hangen, maar om 
zelfbedachte boodschappen van hoop en licht aan te hangen”, aldus Gert. 
Waarna hij en zijn gezin de rij openden met een kaartje voorzien van de mooie 
kerstwens ‘Veel moed en dan komt alles volgend jaar wel goed’”

VAN RENTERGHEM
BVBA

ALLE TUINONDERHOUD

0475 56 54 22
info@vanrenterghemtuinen.be

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Goedkoop verwijderen van 
bomen, hagen en coniferen, 
gratis offerte tel 0487.715.534 
(particulier)      R12  

Afbreken van afsluitingen,  
beton, , enz… + afvoeren tel 
0487.715.534 (particulier)       R13

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte, tel 0487.715.534 
(particulier)    R14   



Gevraagd

Ervaren ZAALHULP m/v
Full time voor restaurant Euryanthe te Schilde
Interesse? Bel 03 383 30 30 09 - mail: info@eurynthe.be

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 

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!

zoekt

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

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis offerte, 
referenties tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z229

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

Bekende homosauna Kouros gooit  
handdoek in de ring       

Kouros zal na de opgelegde coronasluiting niet meer heropenen. 
De sauna voor heren in Schoten Koningshof is dertig jaar een plek 
geweest waar homoseksuelen uit Antwerpen en Nederland graag 
afspraken. “Je kon er seks hebben, maar daar lag zeker niet de 
nadruk op”, aldus Bart Abeel, organisator van de Antwerp Pride.

Het is intussen al negen maanden geleden dat de kamers in de oude 
lage villa langs de verbindingsweg tussen Brasschaat en ’s-Gravenwezel 
nog een laatste keer verhit werden. Na afloop van die eerste verplichte 
sluitingsperiode, bleven de deuren van Kouros ook voorbije zomer nog dicht. 
De afstandsregel van anderhalve meter kon onmogelijk gegarandeerd 
worden, luidde toen de boodschap. Nu valt het doek definitief.

“Door de Covid-19-crisis hebben wij flinke klappen gehad. Aanvankelijk 
hebben we onze zaak bedrijfsklaar gehouden, maar de vooruitzichten 
blijven somber. We zien niet in hoe we Kouros op korte termijn nog rendabel 
kunnen exploiteren. Graag willen we jullie bedanken voor het vertrouwen en 
de mooie herinneringen van de voorbije 21 jaar”, schrijven de hier wonende 
Nederlandse zaakvoerders Ed en Rob op de Facebook-pagina van Kouros. Ze 
leggen de boeken zelf neer en gaan het pand verkopen. De koper zou een 
architect zijn die er zijn praktijk met woning zou bouwen, na sloop van de 
oude sauna.

“Heel jammer dat hij verdwijnt”, reageert Bart Abeel van Antwerp Pride. 
“Ik ben zelf geen saunaliefhebber, maar ben er wel eens geweest. De zaak 
stond erg goed aangeschreven. Je kon er ook lekker eten, binnen en buiten. 
Er was een mooie tuin met buitenzwembad. Gezien de ligging op de as 
Antwerpen – Nederland was het een geliefde ontmoetingsplek voor mannen 
uit beide regio’s. Je kon er seks hebben, zeker, maar daar lag zeker niet de 
nadruk op.

Ook burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), die het etablissement zelf 
nooit heeft bezocht, heeft geen slecht woord over de attractiepool voor 
homo’s op zijn grondgebied. “De uitbaters waren aardige mannen, die zich 
met alles in regel stelden. Ze moeten zeker niet stoppen van de gemeente. 
Hun vergunning liep nog tot 2025, zij het uitdovend. Een verlenging zou er 
niet meer ingezeten hebben in die woonbuurt. Al was er weinig overlast. 
Vroeger stonden er in het weekend wel eens lange rijen auto’s geparkeerd 
langs de Botermelkbaan en in de zijstraten, maar daar hadden de uitbaters 
een regeling voor getroffen.”



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

Gezocht: oude emaille 

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!
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!

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

Gemotiveerde schilder zoekt 
nog enkele opdrachten tel 
0494.223.817 (particulier)  Z204

Restauratie, reinigen van 
schilderijen op doek of paneel: 
vergulden en herstellen 
van de omlijsting en andere 
kunstwerken, tel 03.658.71.20 of 
0474.59.02.62 (particulier)  Z206

Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en extra service 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor 
gratis offerte bellen naar 
0474.325.213 (particulier)  Z227

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



MEDEWERKER BEGRAAFPLAATS
Voltijdse betrekking met contract voor onbepaalde 
duur (niveau D1-D3)

FUNCTIE: 
Je bent verantwoordelijk voor de begraafplaats. Je 
staat respectvol en ingetogen in voor de begravingen 
en de dienstverlening. Daarnaast sta je in voor het 
algemeen (groen)onderhoud op onze begraafplaats en 
je bent er het aanspreekpunt voor bezoekers. 

PROFIEL: 
Werken op een begraafplaats schrikt je niet af. Je hebt 
ervaring in groenonderhoud, je bent technisch 
aangelegd en vindt veilig werken belangrijk. Je werkt 
zowel zelfstandig als in team. Werken op zaterdag is 
geen probleem. 

Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt. Een 
diploma heb je niet nodig maar je moet wel voldoen 
aan de algemene toelatings- en aanwervings-
voorwaarden en slagen voor de selectieproef.

AANBOD:   
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur
• Een bruto maandloon volgens schaal D1-D3 van 
 minimum 1.929,61 euro en maximum 3.003,23 euro 
 (volgens jaren relevante ervaring)
• Maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatie-
	 verzekering,	fietsvergoeding	of	abonnement	
 openbaar vervoer, een tweede pensioenpijler
• Wervingsreserve van 2 jaar
• Indiensttreding zo snel mogelijk

INTERESSE? SOLLICITEER UITERLIJK OP 18 JANUARI 2021
Stuur je sollicitatiebrief per e-mail of per gewone post samen met je curriculum vitae, een uittreksel strafregister en:
- een kopie van je rijbewijs (voor medewerker begraafplaats)
- een kopie van je bachelordiploma (voor deskundige communicatie)
uiterlijk op 18 januari 2021 (datum poststempel geldt) aan personeelsdienst@wijnegem.be of het Lokaal bestuur 
Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem. 

Aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving vind je op www.wijnegem.be of bekom je op eenvoudig verzoek 
via tel. 03 288 21 10 of e-mail personeelsdienst@wijnegem.be.

DESKUNDIGE COMMUNICATIE
Voltijdse betrekking met contract voor onbepaalde 
duur waarin je mee het verschil maakt (niveau B1-B3)

FUNCTIE: 
Je staat in voor het organiseren, regisseren en facilite-
ren van de interne en externe communicatie. Je bent 
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering binnen het domein communicatie. 
Je adviseert de beleidsorganen binnen dit domein.

PROFIEL:
Je bent houder van een bachelordiploma of gelijkwaar-
dig diploma. Je beschikt over een goede kennis van 
informatie-, communicatie- en public relations-
technieken voor interne en externe communicatie. 

Je bezit vlotte redactionele vaardigheden en kan de 
meest uiteenlopende en soms ingewikkelde onder-
werpen in toegankelijke boodschappen gieten. Je 
hebt tevens een grondige kennis van de gangbare en 
nieuwste online media. Ben je bovendien een kei in 
organiseren, dan ben jij de kandidaat die we zoeken. 

AANBOD:   
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur
• Een brutomaandloon volgens schaal B1-B3 van 

minimum 2.509,94 euro  en maximum. 4.229,18 euro 
(volgens jaren relevante ervaring)

• Maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatie-
	 verzekering,	fietsvergoeding	of	abonnement	
 openbaar vervoer, een tweede pensioenpijler
• Wervingsreserve van 2 jaar
• Indiensttreding zo snel mogelijk

Om onze begraafplaats piekfijn te houden, zoeken we een:

Inwoners goed informeren en betrekken bij het beleid en het gemeentelijk samenleven vinden we belangrijk. Om 
Wijnegem mee op de kaart te zetten, zoeken we een:

Wijnegem is een kleine maar bruisende gemeente. Het lokaal bestuur Wijnegem gaat samen met de inwoners voor 
een warme samenleving met aandacht voor iedereen.
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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.

W.W.

Giorgios maken zwoele kalender         

Opvallend item in het aanbod nieuwjaarsgeschenken is de Giorgios-
kalender 2021. De glamoureuze foto’s waarop zes kameraden een 
ode brengen aan iconische mannenberoepen is zo leuk gemaakt dat 
hij intussen een kleine hype geworden is. De gelegenheidsmodellen 
tonen graag hun afgetrainde lijven, maar boven die sixpacks zitten 
harten van goud. De opbrengst van deze uit de hand gelopen grap 
gaat naar het Olivia Fund en kankeronderzoek.

LovelyLouis, J-Size, Max, Toy2Enjoy, Jellephant en Jere. Uit de ‘artiestennamen’ 
van Louis Dellafaille (26), Jérôme Saeys (27), Maxim Peeters (26), Yolan Omblets 
(26), Jelle Fourneau (26) en Jeremy D’Hondt (27) kan je al afleiden dat de 
jeugdvrienden uit Schoten, Schilde en Sint-Job-in’t-Goor hun jaarkalender 
met humor hebben gemaakt. “We trekken al van in onze schooltijd met elkaar 
op en delen dezelfde intense levensstijl: hard werken, maar ook veel feesten 
en plezier maken”, vertelt Jérôme Saeys uit Brasschaat. 

“We maakten promofilmpjes voor de opening van bakkerij Dellafaille aan het 
MAS, draaiden een leuke kerstclip en bedachten met ChitChat ook een nieuw 
nightlife-concept voor Les Jardins in Wommelgem”, aldus Maxim Peeters, 
een zelfstandig tuinaannemer. “Toen we weer eens samen bij de Chinees 
zaten, kwam het idee voor deze jaarkalender boven. Eerder hadden we al 

gefantaseerd over onze eigen mannelijke stripclub, die we Giorgios zouden 
dopen. Die club zal er wel nooit komen. (lacht) Maar de kalender wilden we 
koste wat kost tot een goed einde brengen.”

“Maar we hebben er dus een kalender van gemaakt en de verkoop loopt 
boven verwachting uitstekend”, toont Louis het eindresultaat dat onder meer 
te koop is in zijn bakkerij. “De eerste oplage van 250 stuks is al de deur uit en 
ook voor de tweede druk lopen de reservaties aardig binnen. Mede dankzij 
de mooie geste van drukkerij Buroform uit Mechelen hopen we volgend jaar 
meer dan 5000 euro te kunnen overmaken aan het Olivia Fund.”

“Wij zamelen geld in voor vernieuwend kankeronderzoek”, aldus voorzitter 
Ilse De Reze uit Herentals, die twintig jaar geleden haar eigen dochtertje 
verloor aan een hersenstamtumor. Sindsdien zet ze zich in om andere ouders 
dat leed te besparen. “Toen ik hoorde over het idee van de kalender, hield 
ik eerlijk gezegd mijn hart een beetje vast. Zou dat wel te rijmen zijn met de 
waardigheid van ons Olivia Fund? Maar het resultaat is origineel, smaakvol en 
voldoende zedig. Deze jongens hebben duidelijk niet alleen veel spieren, maar 
ook een goede inborst.” (lacht)

•Kalender Giorgios 2021 kost 29,69 euro en is te koop via www.giorgios2021.be 
of in Bakkerij Dellafaille Villerslei 23 in Schoten

Te koop: gevelstenen Wie-
nerb Kemp, rood, gez.,  860 
st à 0,21 euro/st, licht be-
sch à 0,11 euro/st, samen 250 
euro tel 0492,95,65,18  R4

Gratis brandhout op te ha-
len tel 0471,056,612  R5

Te koop: sterrenkijker Tasco 
80 euro tel 0494,80,23,91  R6

Te koop: Hammond orgel + zit-
bank en muziekstukken 100 
euro tel 0494,80,23,91  R7

Te koop: tafel Langoor + 4 stoelen, 
inklapbaar 150 euro + 400 CD en 
DVD boxen tel 0496,36,88,70  R8



Autovrije Paalstraat op zaterdag 
en koopzondag garandeert 

veilige soldenverkoop 

De gemeente Schoten schakelde snel in december. De Paalstraat werd vanaf 
12 december dan toch opnieuw verboden terrein voor auto’s. Toch op zaterdag 
en op koopzondagen, tot na de solden eind januari. Voetgangers mogen terug 
stappen in de richting die ze willen.

Begin december  experimenteerde de gemeente nog met covid-coaches. Die 
medewerkers van het lokaal bestuur kregen een geel hesje aan en moesten 
de bezoekers van de Paalstraat op het juiste voetpad houden. Want ook 
daar geld, gelet op de verwachte drukte veroorzaakt door Sinterklaas- en 
kerstshoppers, verplicht eenrichtingsverkeer.
“Er waren weinig problemen, maar toch blijft het bij een eenmalig experiment”, 
zegt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). “Het was een beetje absurd 
om mensen die in een nochtans rustig stuk in de ‘verkeerde’ richting liepen, 
te verplichten om over te steken en hun wandeling verder te laten zetten op 
de ‘juiste’ richting van het voetpad, waar het soms erg druk was. De extra 
oversteekbewegingen zorgden ironisch genoeg ook nog voor bijkomend 
gevaar.”

Daarom stuurde de gemeente snel bij. De vaste wandelrichting werd 
afgeschaft. Gemeentearbeiders waren druk in de weer om de tientallen pijlen, 
die ze pas een week eerder op de voetpaden hadden geschilderd, weer weg 
te vegen.

Auto’s mogen voortaan elke zaterdag en tijdens de koopzondag van 10 januari 
niet meer door van 10 tot 18 uur. Ook motorfietsen en de bussen van De Lijn 
moeten dan een ommetje maken. Fietsen mogen wel door, in beide richtingen 

zelfs, maar stapvoets. De regeling geldt in heel de Paalstraat, tussen 
winkelstraat; tussen Markt en Rodeborgstraat. Ook in het stukje Theofiel van 
Cauwenberghslei (tussen Paalstraat en Kruispadstraat) mogen auto’s dan 
niet door. Op alle andere dagen blijft de Paalstraat wel een verkeersweg voor 
auto’s en bussen, in één richting zoals gewoonlijk.

Bushaltes
De bushaltes ‘Schoten Th. V. Cauwenberghslei’ en ‘Schoten Gemeentehuis’ 
worden op die dagen niet bediend. De halte ‘Schoten Gemeentehuis’ zal op de 
vastgestelde data tijdelijk ingericht worden in de Churchilllaan ter hoogte van 
krantenwinkel Klaverke Vier.
De covid-coaches verdwijnen overigens niet volledig uit de Paalstraat. Ze 
blijven ook in de toekomst samen met de politie toezicht houden op het 
respecteren van de verplichte anderhalve meter afstand en andere covid-
regels.







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 (e1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
	 •	op	de	wachtaffiche	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

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

24u/24   7d/7
014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagenDe familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres: Familie Daems - Van der Aa
p/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Na een moedig gedragen ziekte,
thuis rustig overleden in de warmte van zijn gezin.

Erik Daems
echtgenoot van Hilde Van der Aa

Geboren in Zandhoven op 2 maart 1943 en
thuis van ons heengegaan te Schoten op 4 december 2020.

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






