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TELKENS VAN 10U30 TOT 16U
WIJ KOPEN AAN:

OUD GOUD - GOUDEN SIERADEN -TANDENGOUD - GOUDEN MUNTEN - GOUDSTAVEN
ZILVEREN MUNTEN - ZILVEREN BESTEK - ZILVEREN SIERADEN - PLATINA - DIAMANTEN - MERKHORLOGES
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HANDELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS
( S C H U I N T E G E N O V E R B N P PA R I B A S F O R T I S B A N K )
Z AT E R D A G E N Z O N D A G O P A F S P R A A K

TEL 03-600 70 15

IN DIT NUMMER

Patissier Serge vindt ‘Co-Pain’
in Butchery Jef
Vanaf 1 april kan je in Co-Pains niet alleen terecht voor brood, pistolets en
taarten, maar ook het beleg voor die bakkerijproducten kopen en meteen
een gerijpte biefstuk meenemen. Serge Lamoral (32) sloot een verbond met
die andere jonge ambachtsman Jef Desender (28). “We openen in de winkel
van Serge vooraan in de Schotense Paalstraat onze tweede slagerij”, kondigt
‘Butchery Jef’ aan.

Daan De Veuster al 20 jaar politicus

“We zijn gestart als pop-up, maar hebben intussen besloten om door te gaan, maar
alleen als bakkerij, niet langer met de bistro ernaast”, vertelt Lamoral, bekend en
gelauwerd voor zijn uitstekende patisserie. “Corona, de onzekere toekomst van de
horeca en de noodzakelijke investering in een kok hebben een rol gespeeld in deze
beslissing. Maar ook de overweging dat onze klanten nu al gretig de producten van
Butchery Jef meenemen hier, ook al bieden we maar een selectie aan. Jef was zelf
ook vragende partij voor uitbreiding zodat onze samenwerking snel beklonken was.”
Bloemendaal
Jef Desender knikt. Nadat hij sinds zijn twaalfde in beenhouwerijen de stiel had geleerd,
opende de jonge vakman in september 2019 zijn eigen slagerij in de wijk Bloemendaal.
Onder meer dankzij een grote keuze aan eigenbereide charcuterie en een specialisatie
in gerijpt vlees, heeft hij op korte tijd een grote schare fans verworven. De keuze om
tegen de trend van dalende vleesconsumptie in toch met een slagerij te beginnen,
heeft hem geen windeieren gelegd.

Ook Wijnegem heeft een Gemeenschapswacht

Hertebosschool Schilde blijft (nog even) open

Ook geen Hello! Schoten in 2021

“De zaken lopen beter dan we hadden durven hopen”, vertelt Jef dankbaar. “In die
mate zelfs dat vriendin Elise haar baan bij een verzekeringsmaatschappij heeft
opgegeven om voluit mee in onze slagerij te helpen. Zij zal ook de gastvrouw worden
van onze tweede winkel, heel opvallend vooraan in de Paalstraat gelegen. Het
enige nadeel aan de locatie van onze huidige slagerij in Bloemendaal, is dat we een
beetje verstopt zitten. De mensen vinden ons wel, maar ik denk dat we met onze
topproducten een groter potentieel hebben. We blijven trouwens gewoon voortdoen
in de Tulpenlaan, maar de nieuwe slagerij in het centrum wordt een blikvanger waar je
niet zomaar voorbij zal kunnen wandelen zonder om te kijken. In beide slagerijen zullen
we dezelfde producten aan dezelfde prijzen aanbieden.
Beide partners geloven rotsvast in de sterke combinatie bakker-slager. En ze zouden
wel eens gelijk kunnen hebben. Elders in Schoten bewijzen collega’s dat die twee elkaar
goed aanvullen. Veel klanten bezoeken ze dan allebei. En een goede slager wordt een
zeldzaam goed. Van de 21 beenhouwerijen die zestig jaar geleden in Schoten aanwezig
waren, schieten er anno 2021 nog maar drie over. Feit is wel dat één van de andere
twee, Slagerij Willekens, zich op nauwelijks honderd meter van Jefs filiaal bevindt.
“We hebben veel respect voor het werk van de collega’s en het is ons zeker niet te
doen om elkaar de duvel aan te doen. Serge en ik geloven dat er genoeg Schotenaren
door de Paalstraat passeren om twee slagerijen goed te laten draaien”, toont Jef me
zijn werf, die binnen twee maanden moet zijn omgetoverd tot Butchery Jef 2, met
atelier en indrukwekkend ‘aquarium’ met ‘dry aged kwaliteitsvlees’.

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

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

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

Hartjes met warme boodschappen
sieren openbare gebouwen
Stephanie Seldeslaghts en Ilse Willebrords, de spil van het Schotense
team buurtgerichte zorg, kwamen haast ramen en vensters tekort
om alle hartjes met lieve berichten op te kleven, die ze in aanloop,
naar Valentijn hadden ontvangen van vaste bezoekers en ‘buren’ in
het kader van hun Valentijnsactie.
Het team ‘buurtgerichte zorg’ nodigde alle ‘klanten’ per brief uit om
een liefdesboodschap te formuleren en die oproep werd dus massaal
beantwoord. “Bedankt voor al jullie lieve woorden, warme wensen en
mooie kleurige tekeningen. De hartjes zijn stuk voor stuk pareltjes van
formaat. Er is heel wat liefde in Schoten, dat is duidelijk”, besluiten
Stephanie en Ilse.
Zij brachten alle hartverwarmende boodschappen aan op de ramen
van onder meer hun dienstencentra, de Braembib en zaal Forum.

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Opbrengsteigendom te koop 7 appartementen met lift, ruim app met elk 1
slpk en zuidgelegen terras en 9 garageboxen, robuust gebouw daterend
jaren 90 , volledig verhuurd aan ouder publiek, voor meer inlichtingen
freya@markt21.be

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Bouwgrond Zeer centraal gelegen perceel nabij dorpskern, openbaar
vervoer en winkels doch aan de rustige kant van woonwijk met doodlopende
straten. Mooi rechthoekig zuidperceel voor een open bebouwing. totale
oppervlakte 765 m² en een straat breedte van 32 m.

VP 1.495.000 euro

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Instapkl. duplex app 145m² met 3 slpks, ing eetkk, gr. waspl./berging,
recente ing badk, zuidterras en aparte garagebox inbegrepen in de prijs.
Dit app. is voll. geren. in 2008 ramen/elektriciteit/sanitaire leidingen/
riolering/badk. en kkn, geen syndicus, geen AO,/ elektriciteit conform

VP 295.000 euro
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(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Nabij centrum: recent dakapp 2 slpks, mooie lichte leefruimte, gezellig
zuidterras +/- 33 m², luxe ing kk , ruime badk met douche/bad, toilet,
ruime wasplaats, grote zolder, aparte garagebox incl. In perfecte staat van
onderhoud. Klein gebouw , AO 25 euro/per mnd.

VP 225.000 euro
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(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Thuretstraat : 2 luxe appartementen, een eerste verdieping 130m² met 3
slpks en een dakappartement 99m² met 1 slpk, elk met een prachtig ruim
terras +/- 40m². Bouwjaar 2014 , luxe materialen, vloerverwarming, geen
lift, geen onkosten, instapklaar, dakapp is nog verhuurd, carports incl.

VP 425.000-295.000 euro

IN DE KIJKER
WIJ ZOEKEN:
Wij willen Uw eigendom verkopen, villa’s ,
gronden, appartementen en/of woningen ,
opbrengsteigendommen. Wij staan U bij van A tot Z en
zorgen voor een uitmuntende service ! Contacteer ons
voor meer informatie.

WIJ HEBBEN BINNENKORT GROOT NIEUWS ….. VOLG ONS OP INSTAGRAM /FACEBOOK EN HOUD UW BRIEVENBUS IN HET OOG.

www.markt21.be
Markt 21

•

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

2900 Schoten

•

Like us on facebook

03 658 95 58

•

info@markt21.be

TE HUUR APPARTEMENT

Paaltjes moeten sluipverkeer weren

0493 42 80 79

Na een aantal klachten over toenemend sluipverkeer in het achterste
gedeelte van de Antwerpsedreef en aanpalende straten in Sint-Antonius,
heeft het gemeentebestuur van Zoersel beslist om een modale filter in te
voeren. In de laatste week van maart worden er wegneembare paaltjes
geplaatst op de Antwerpsedreef tussen de Gagelhoflaan en de Hendrik
Consciencelaan.

1ste verd. groot terras
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

AFHAAL MOGELIJK ELKE VRIJDAG TOT ZONDAG

BESTELLEN VIA 0468 45 69 19

,
If you don't like latin food
Let's taco about it.
TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 2, 2900 SCHOTEN
www.lacantinaschoten.com

Maar verschillende bewoners uit de zijstraten, die niet betrokken waren
geweest bij eerder overlegmomenten met buurtbewoners, stellen zich vragen
bij deze beslissing. Zo is
op de Facebookgroep
‘Antwerpsedreef Zoersel’
de vraag tot opschorting
van de modale filter
te lezen, tot iedereen
is gehoord. Volgens de
gemeente werd het
overleg enkel beperkt
tot de straten waar een
effect op het verkeer
wordt verwacht door de
ingreep. Sowieso zal de
gemeente na de invoering
van de filter tellingen
uitvoeren in de brede
omgeving om te zien wat
de gevolgen zijn, klinkt
het. Na zes maanden
volgt er een evaluatie.

Iedereen is van
harte welkom in
het Sint-Michielscollege
SECUNDAIRE SCHOOL

LAGERE SCHOOL

ZATERDAG 6 MAART 2021
ONLINE KENNISMAKINGSDAG

Al onze inschrijvingen verlopen
digitaal. Neem alvast een kijkje op
onze website via de QR-code.

Virtuele rondleidingen en info vanaf 22 februari 2021
raadpleegbaar op de website www.smcb.be

03 640 30 34
secretariaat@smcbls.be
www.smcbls.be

Mogelijkheid tot online gesprek op zaterdag 6 maart
2021 tussen 10u-16u op afspraak. Je kan een afspraak
maken vanaf 22 februari via www.smcb.be
Inschrijvingen online (via www.smcb.be) vanaf
zaterdag 24 april 2021 vanaf 8u.
Een definitieve bevestiging van inschrijving volgt
door een van onze medewerkers per e-mail.

WIJ BIEDEN
• Een school, ruim en groen, waar je je thuis kan voelen.
• Een stevige opleiding met veel aandacht voor cultuur,
wetenschap en sport.
• Ruimte voor spirituele groei vanuit de christelijke traditie.
• Een sterk, gedreven team leerkrachten dat met jou op
weg gaat om het beste uit jezelf te halen.
• Een breed zorgpad voor wie extra omkadering nodig
heeft, verdieping voor wie verder wil gaan.
• Vrijheid waar het kan, discipline waar nodig.

STUDIEAANBOD
1ste graad
• Eerste leerjaar A
Latijn (5 uur)
Latijn / STEM voor hoogbegaafden (PI-klas)
moderne wetenschappen met taal*
moderne wetenschappen met STEM
• Tweede leerjaar
optie Grieks-Latijn
optie Latijn (5 uur)
optie Latijn voor hoogbegaafden (Pi-klas)
optie moderne wetenschappen met taal*
optie moderne wetenschappen met STEM

2de graad

3de graad

• Economie - moderne talen
• Economie - wiskunde
• Grieks - Latijn
• Grieks - wiskunde
• Latijn - moderne talen
• Latijn - wetenschappen
• Latijn - wiskunde
• Moderne talen wetenschappen
• Moderne talen - wiskunde
• Wetenschappen - wiskunde

• Economische
wetenschappen
• Grieks-Latijn
• Latijn
• Natuurwetenschappen
met STEM
In aanvraag voor de
2de graad 1ste jaar :
• Humane wetenschappen
• Moderne talen

Sinds schooljaar 2017-2018 bieden wij, geleidelijk opbouwend
vanaf het eerste leerjaar:
• STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
aan voor alle leerlingen via projectdagen en
uitgebreider via wekelijkse lesuren in de richting
moderne wetenschappen met STEM.
• een gedifferentieerde aanpak in de moderne wetenschappen met
taal+ (extra studiebegeleiding voor talen of meer uitbreiding,
afhankelijk van elk kind)
• een aangepaste onderwijsstructuur en -didactiek voor hoogbegaafde
leerlingen. Ben je hoogbegaafd, dan ben je van harte welkom in onze
Pi-klas.

Sint-Michielscollege Brasschaat I Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat
03 640 30 30 I informatie@smcb.be I www.smcb.be
DB702639B1

Brecht – “Zonder wc-wagens zijn
lange wandeltochten niet mogelijk”
Er komen geen wc-wagens aan de wandelroutes. De gemeenteraad keurde op de
jongste gemeenteraad het voorstel van oppositiepartij Open Vld niet goed.

moeten hebben voor onze gezondheid en in beweging moeten blijven. Een wc-wagen
kan daarbij helpen”, argumenteert raadslid Ilse Van Den Heuvel. Ze haalde de mosterd
in buurgemeente Zoersel. “Tijdens een wandeling daar kwam ik twee wc-wagens
tegen. Het voorstel van de oppositie werd daar goedgekeurd. De inwoners zijn er
zeer tevreden over, wandelaars zijn erg dankbaar en maken met respect gebruik
van deze ‘service’.” In Brecht lijkt dit moeilijker haalbaar zo blijkt. “We zijn een zeer
uitgestrekte gemeente. Onze technische en poetsdiensten hebben door corona geen
extra uren meer over om die wc-wagens te onderhouden, ook al zouden vrijwilligers
die bemannen”, reageert schepen Eline Peeters (N-VA).

“Door corona wandelen mensen steeds meer, maar doordat de horeca gesloten is, is
er haast geen mogelijkheid om gebruik
te maken van een openbaar toilet.
Voor veel wandelaars, vooral de iets
ouderen onder ons, zet dat een rem op
hun wandelgedrag. Mensen willen wel
eens verder dan ‘rond de kerktoren’ en
het park wandelen. Wanneer iemand
van Brecht of Sint-Lenaarts zich naar
de Brechtse Heide wil begeven doet
Capito loodst je door dit moeilijke studiejaar - neem
daar al snel 20 minuten over. Nog eens
20 min terug en dan maximum een
voor een individueel plan!
uur wandelen. Dan maar hopen dat je
geen bekenden tegenkomt, want nog
en
10 minuten babbelen wordt al krap.
Bovendien moeten we vooral nu oog

snel contact op

Capito zoekt ook steeds gemotiveerde docenten!

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

Contact: 0486 70 52 38 - capitostudie@gmail.com
Sterke focus op Wetenschappen, Technologie, Engineering,
Wiskunde (STEM), Economie en gerelateerde vakken.

Waarom aloë vera?
Het plantensap van Aloë vera wordt
veel in cosmetica als crèmes en
lotions verwerkt.
Het vruchtvlees van de Aloë vera
plant wordt verwerkt in dranken.
De winning vindt plaats door de
bladeren af te snijden en het hieruit
druppelende sap te verzamelen en
aan de lucht te laten drogen.
De vlezige bladen kunnen ook van
hun groene buitenzijde worden
ontdaan met een scherp mes.
De geleiachtige binnenkant komt
dan vrij.
Aloë vera is een plant met een
indrukwekkende, positieve geschiedenis waarvan het gebruik uit
de tijd van de Egyptenaren stamt.
Deze krachtige plant is te allen tijde
de inspiratie en fundering van ons
Forever assortiment.
Forever verzameld de beste en
puurste ingrediënten uit de natuur
en combineert deze met de laatste
wetenschappelijke inzichten.
Zo komen wij tot de hoogste
kwaliteit health–en beautyproducten,
die de menselijke gezondheid en
schoonheid bevorderen.

surf naar www.forever-aloe-vera.be

Ouders blij met uitstel sluiting
kleuterschooltje Hertebos

“Het schoolbestuur neemt dit signaal ernstig. Daarom hebben we beslist om de
sluiting van de vestigingsplaats in de Hindelaan met een jaar te verdagen”, aldus
Werner Cornelis. “De komende weken en maanden zullen we een open gesprek
aangaan met alle ouders. Uw reacties bevestigen dat wij samen een groot hart
voor het pedagogisch project van onze basisschool delen.”

Kleuterschooltje Hertebos in ’s-Gravenwezel sluit eind juni dan toch nog niet voor
goed de deuren. “Er komt een jaar uitstel”, laat Werner Cornelis weten, algemeen
directeur van schoolbestuur KOBA Voorkempen.

Het inderhaast opgerichte comité Hartebos reageert opgetogen op deze
ontwikkeling. “We zijn blij dat onze noodkreet gehoord werd en zijn het
schoolbestuur en directeur Pascal Van Haute dankbaar om deze stap te zetten”,
zeggen Sofie Vermeyen en Birgit Van Uffel, twee mama’s die het voortouw namen
in de zachte, maar blijkbaar doeltreffende actie Hartebos.

Sinds de directie van wijkschooltje Heilig Hart van Maria precies twee weken
geleden bekendmaakte dat de veertig kleutertjes niet meer aan de Hindelaan,
maar in de grote basisschool aan de Oudaen zouden opgevangen worden, was
ontrust ontstaan bij de ouders. Die klaagden met originele acties aan dat ze niet
gehoord waren geweest en dat gezien het moment van de beslissing, zelfs de vrije

Salonacties tot 28 februari
bij uw Mazda-verdelers in de regio

schoolkeuze in het gedrang was. Een petitie om Hertebos open te houden werd op
zes dagen tijd 1300 keer ondertekend.

GARAGE DE MEYER

ANTWERP AUTOMOTIVE

Miksebaan 132
2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

Eikenlei 102
2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.garagedemeyer.be

www.mazda-antwerpautomotive.be

VOORJAARSACTIES
VAN 21 FEBRUARI T/M 20 MAART

-5% + GRATIS WINDSENSOR

SPECIALE ACTIES OP LAMELDAKEN

€
1000ING
KORCT
W)
L. BT
(EX

GRATIS PLAATSING GLAS EN PC

-10% OP ROLLUIKEN, SCREENS EN BUITENJALOEZIEËN

+ ANDERE BATIBOUWVOORWAARDEN
BESTEL TIJDIG EN GENIET EEN ZOMER LANG!

VAN GORP PROJECTS,
STERK ... IN
VERZORGD
WERK

25 JAAR
ERVARING,
DE VAKMAN
IN UW STREEK

Wegens coronamaatregelen graag op afspraak.

De zachte hand van gemeenschapswacht Philippe
De minzame Philippe Van Lierop bezorgt Wijnegem een primeur. Hij is
er de allereerste gemeenschapswacht, het hulpje van de politie in een
opvallend paars uniform.
Philippe Van Lierop zal snel een bekend gezicht zijn in de kanaalgemeente
want continu op pad zijn, behoort tot zijn kerntaak. “Informatie
verstrekken, meldingen
van bewoners noteren
en mensen attent maken
op bepaalde regels. Dat
verwachten wij van onze
gemeenschapswacht”,
aldus burgemeester Ivo
Wynants (N-VA).
“Uiteraard zal ik de
Wijnegemnaren
ook
wel eens aanspreken
wanneer ze bepaalde
regels met voeten
treden, maar ik zal dat
altijd op een vriendelijke
toon doen”, belooft
de pas aangestelde
functionaris. GAS-boetes
uitschrijven kan hij

nochtans ook, maar nu nog niet. “In deze kennismakingsronde ligt de
nadruk op contacten leggen en sensibilisering. Verder zal Philippe nauw
samenwerken met de agenten van onze politiezone Minos om te bepalen
waar in de toekomst de focus van zijn optreden zal liggen”, aldus zijn
‘baas’ burgemeester Ivo Wynants.
Voorlopig zal je de man in het paars vooral aantreffen in de
schoolomgevingen om toe te zien op het parkeergedrag van ouders,
het nodeloos laten draaien van de motor en het veilig oversteken van
de straat door de kinderen. Hij zal tegelijk uitkijken naar honden zonder
leiband, sluikstort en zwerfvuil en putten in het voetpad. “Philippe is onze
enige gemeenschapswacht en dat zal zeker voorlopig zo blijven”, aldus
nog de burgemeester.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Regio – Natuurvereniging
GroenRand viert World Wetlands Day

belangrijk voor waterzuivering. 40% van alle diersoorten leven in waterrijke
gebieden. Helaas gaan we daar niet erg zorgvuldig mee om. Moerassen leggen
we droog, rivieren trekken we recht en steken we in een keurslijf van beton.
We blokkeren de waterlopen zodat paaiende vissoorten er niet meer voorbij
kunnen.”

De Antitankgracht in het schorren van de Benedenschelde en de Kalmthouts
Heide zijn 2 van de 9 Belgische zoetwatergebieden die we moeten koesteren.
Althans volgens natuurvereniging GroenRand die World Wetlands Day
aangreep om hierop aandacht te vestigen.

Dirk Weyler wijst graag op het grote belang van zoetwatergebieden voor
de biodiversiteit in Vlaanderen. “Snoeken, tandkarpers en baarzen, maar
ook kikkers, padden en vogels als futen, ijsvogels en reigers leven er. En
ten slotte misschien wel de mooiste soorten: otters en bevers, die recent
nog zijn gespot in het Antitankgrachtgebied.” GroenRand hoopt immers
op de definitieve terugkeer van de otter in de Voorkempen. Met het grote
natuurpark langsheen het volledige Antitankgrachtgebied hopen ze dat die
droom uitkomt. 2021 heeft de natuurvereniging alvast uitgeroepen als het
Jaar van de Otter.

“Op ‘World Wetlands Day’ herdenken we de start van de conventie op waterrijke
gebieden op 2 februari 1971, in de Iraanse stad Ramsar. Het is de oudste
internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming. Slechts
18 landen ondertekenden de Conventie , maar ruim 160 landen nemen deel
aan de overeenkomst. Wereldwijd zijn er ruim 2.000 Ramsargebieden, samen
goed voor bijna 230 miljoen hectare.
In België zijn er 9 beschermde
zoetwatergebieden, zogenoemde
Ramsar-sites: de Hoge Venen, de
Kalmthoutse Heide, de IJzerbroeken,
de schorren van de Benedenschelde
en het Zwin. De Antitankgracht
situeert zich in het project van
de Benedenschelde”, weet Dirk
Weyler van GroenRand. Elk jaar op
2 februari worden die ‘wetlands’ in
de kijker gezet. “Deze waterrijke
gebieden, zoals moerassen, rivieren,
vennen, veengebieden en ondiepe
wateren, zijn van levensbelang
voor het ecosysteem op aarde. Ze
dienen als klimaatbuffers en zijn

Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier) D20
Hulp nodig bij website /
webshop? Tel 0498.67.90.96
(particulier)
D21
Goedkoop vellen van bomen
+ afvoer tel 0487.715.534
(particulier)
D22
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z50

kantoorbureel + rekken +
stoelen, tuinartikelen, etc, te
bezichtigen na afspraak in
Schilde, prijs ts 50 en 180 euro, tel
0479.56.67.62/03.383.44.32 D7
Te koop: mooie grote Divan
10 zit, ecru stof, gekocht bij
Abitare, U-vorm 4m50x2m35,
zitten/kussens met echte dons,
afneembare/wasbare hoezen, Vp
2.500 euro, wegens verhuis en
te groot op nieuw adres, leveren
kan evt tel 0475.321.713 D8
Te koop: fietsendrager voor twee
fietsen nuttig,
draaggewicht
50 kg, zeer goede staat, Duits
merk Ubler, normale prijs
boven de 600 euro, nu halve
prijs tel 0478.455.924
D9
Gezocht: lieve dame voor
naschoolse opvang, 2 kindjes
(3+5jr) tel: 0494.43.64.48 D10

GEBED AAN HET HEILIG HART

Wie kan mijn Volvo V70 aut.
ben/gas herstellen voor goed
prijsje? Liefst iemand met
ervaring om hem terug in orde
te brengen, tel 0492.521.594 D6

Brecht – Oude supermarkt wordt
nieuwe stek voor
bib en verenigingen

Te koop: wegens verhuis:
stijlmeubelen, o.a. dressoir,
spiegel- en vitrinekast, salonbijzettafels,
salonzetels,

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.E.M.

Amper een maand nadat de gemeenteraad het masterplan parkcampus met
nieuw gemeentehuis heeft goedgekeurd, werd ook de aankoop van het eerste
pand daarvoor goedgekeurd. De winkel van Carrefour zal tijdelijk onderdak
bieden voor de bib en verenigingslokalen. De gemeente koopt het pand voor
825.000 euro.
In 2023 moet de verbouwing van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot
tot gemeentehuis starten. Nu is daar echter nog de bibliotheek gevestigd in
de kelder en huren verenigingen er lokalen. De zoektocht naar een tijdelijk
onderkomen voor deze functies werd al snel beëindigd toen Carrefour onlangs
een nieuwe vestiging opende op de Ringlaan aan de E19. Het winkelpand
op de Gemeenteplaats kwam zo leeg te staan. “We hebben de mogelijkheid
gekregen om de winkel met bovenliggende appartementen te kopen. Het is
een ideale locatie, midden in de dorpskern én aansluitend op de parkcampus,
om deze diensten voor de bevolking te kunnen blijven aanbieden. Het zal wel
wat moeten worden omgevormd, maar ik ben ervan overtuigd dat het meer
leven en beweging in de gemeentekern zal brengen. Het pand is overigens

ook erg toegankelijk voor wie minder goed ter been is. Het biedt heel wat
mogelijkheden op korte, maar ook op lange termijn en daarom is deze aankoop
een verantwoorde investering”, meent burgemeester Sven Deckers (N-VA).

TE KOOP

RUIME ENERGIEZUINIGE LUXE APPARTEMENTEN
gelegen op de vroegere VOLVO POSTIAUX site in Schoten

APPARTEMENTEN 1/2/3 SLAAPKAMERS - VOLLEDIGE AFWERKING NAAR EIGEN KEUZE - LIFT AANWEZIG
ZW GEORIËNTEERDE TUINEN EN TERRASSEN - ONDERGRONDSE STAANPLAATSEN EN BERGINGEN

LAATSTE BESCHIKBARE APPARTEMENTEN:
Ruim gelijkvloers appartement met terras, tuin en uitzicht op de Schotense vaart in Residentie A
Bew. Opp.: 120 m² – 2 slaapkamers
Prijs: 349.000€
Ruim gelijkvloers appartement met terras, tuin en uitzicht op de Schotense vaart in Residentie A
Bew. Opp.: 160 m² – 3 slaapkamers
Prijs: 415.000€
Riant appartement op de 1e verdieping met terras in Residentie B
Bew. Opp.: 160 m² – 2 slaapkamers

Prijs: 425.000€

Riant appartement op de 1e verdieping met terras in Residentie C
Bew. Opp.: 160 m² – 3 slaapkamers

Prijs: 464.000€

6% BTW ipv 21% BTW mogelijk op de constructie, meer informatie te verkrijgen via ons kantoor!

INLICHTINGEN EN EXCLUSIEVE VERKOOP:

www.waterhuys.be

03 385 86 86

Woonzorgcentrum

Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGSEN PRAATMOMENT
In een woonzorgcentrum gaan wonen is een ‘ingrijpende verandering’ in het
leven van elke senior én zijn/haar familie.
Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.
Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie
Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan u
met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)

Kort nieuws uit Schoten
KUNSTENAAR LUDO BOUDEWIJNS STEEKT LOKALE HANDELAAR HART ONDER
DE RIEM
Dat kunstenaar Ludo Boudewijns aardig kan tekenen en humor heeft, weten de fans
van zijn Poop Van De Dag-reeks al langer. Dat de man een liefhebber is van de lokale
horeca, is ook bekend. Daarom schiet hij de zwaar geplaagde uitbaters van onze cafés
nu en dan te hulp. Onder meer Den Trol, en Salamander werden al mooi versierd door
de ‘Lu’. Onlangs kreeg ook het uitstalraam van Gelmelen, de sympathiek ontbijt- en
lunchzaak van Kris Van de Mieroop in de Gelmelenstraat, een nieuw uitzicht om hem en
de collega’s ene hart onder de riem te steken. Het zorgde meteen voor wat spektakel
op de vrij rustige marktdag.

Een afspraak kan u reserveren via:
0492/722. 240 • 03/294 18 00 • admin@residentie-koningshof.be
Tot binnenkort ?

SCHOTENSE REUZEN PROMOTEN MONDMASKERDRACHT
Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be

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

Hulp met je computer nodig aan
huis? Printer/software installeren
/ opleiding etc.. tel 0498.67.90.96,
geen reparaties (particulier) D16
Afbreken
van
afsluitingen,
beton, enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier) D17
Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) D18
Computerhulp nodig aan huis?
Printer / software / opleiding / gebruiksklaar maken / mail op gsm,
computer, tablet, ik kom helpen tel
0498.67.90.96 (particulier) D19

De klanten van buurtrestaurant ’t Dorp kunnen zich sinds kort vergapen aan de drie
reuzen van Schoten. Die vonden tijdelijk onderdak in het lokaal dienstencentrum en
zoals iedereen dragen ook Mie Bol, Mieke Potlood en Den Blekke een mondmasker.
Hugo Lamrechts is in de wolken dat Hilde Willebrords haar dienstcentrum ter beschikking
stelt om de drie grootste Schotenaren op te vangen. Door werkzaamheden aan het
atelier, waar de reuzen normaal gedemonteerd liggen te wachten tot ze eindelijk nog
eens mogen opstappen tijdens een stoet, dreigden ze op straat te belanden. Hun
‘peter’ Hugo Lambrechts had gehoopt om ze in de foyer van De Kaekelaar te kunnen
stallen, maar dat bleek niet mogelijk. In ’t Dorp ging de herberg wel open.

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

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.

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Te huur: staanplaats caravan,
max H2.55m 75 euro/mnd,
Jozef Cogelslei 26 Schoten
tel
03.646.12.35
D16
Te huur in Schoten: overdekte
garagestaanplaats, 55 euro/
mnd,
Churchilllaan
258,
tel
0475.27.71.32
D20

Twee keer goed nieuws voor
Michael Van Staeyen
Michael Van Staeyen (32) rijdt dit seizoen wellicht nog een laatste jaar mee
in het profpeloton in het groene truitje van de Ierse ploeg EvoPro. En er was
nog meer reden tot feesten ten huize Van Staeyen in Schoten: Michael en zijn
grote liefde Joyce Talboom werden op 9 februari de trotse ouders van Ivar, een
Scandinavische naam.
Bij zijn nieuwe ploeg EvoPro Racing zal Michael Van Staeyen eliterenner zonder contract
zijn. “Ik ben vanaf dit jaar geen voltijdse prof meer, want ik ga me ook op zelfstandige
basis bezighouden met bikefitting (de exacte positie bepalen van een persoon op zijn
fiets, nvdr.). Daar begin ik in maart of april mee in de familiale fietsenzaak aan de
Rodeborgstraat. Ik kan dat perfect combineren met het wielrennen, want ik zal op
afspraak werken. Op die manier kan ik mijn eigen trainingsschema blijven bepalen.”
Toen kwam er het voorstel van het Ierse EvoPro Racing. “Deze ploeg rijdt op
continentaal niveau en deed me een goed voorstel. We rijden de meeste wedstrijden in
België, Nederland en Frankrijk. Qua materiaal, omkadering en begeleiding is alles top.

Te huur in Schoten: overdekte
garagestaanplaats, 55 euro/
mnd,
Churchilllaan
258,
tel
0475.27.71.32
D20

Zo krijgen we bijvoorbeeld
drie fietsen van topkwaliteit
ter beschikking, kunnen we
indien nodig gebruikmaken
van
psychologische
begeleiding en kunnen we
ook rekenen op het nodige
advies in verband met
voeding.”
Zijn eerste wedstrijd wordt
allicht de GP Monseré in
Roeselare, begin maart.
Maar dat het niet meteen
heel druk wordt, heeft ook
zijn goeie kanten. Michael
Van Staeyen werd zopas
namelijk voor de eerste keer
vader. Ivar woog 3,2 kg bij
de geboorte en mat 50 cm.
De kansen stijgen dus dat
er – pakweg binnen een jaar
of twintig – opnieuw een Van Staeyen zal deelnemen aan de Scheldeprijs. Naast de
ouders, hoeft het niet gezegd dat ook peter Kevin, Michaels broer, en bompa Patrick
Van Staeyen (foto) erg trots zijn. Tegen deze mooie gebeurtenis verbleekte Patricks
exit uit het televisieprogramma Big Brother helemaal.
Proficiat, ook namens Bode Van Schoten.

Brechtse B&B is decor voor nieuwe
reeks ‘Blind Getrouwd’ op VTM
Bed and Breakfast Gasterij Het Marum heeft een druk Valentijnsweekend
achter de rug. Het lijkt wel het ideale decor als liefdesnest. Dat was ook de
programmamakers van het tv-programma Blind Getrouwd niet ontgaan,
want de nieuwe reeks is deels daar opgenomen. Dat is pas van start gegaan.
Twee koppels van Blind Getrouwd hebben kunnen genieten van de gastvrijheid
en wellness in de bed and breakfast Gasterij Het Marum, op wandelafstand van
het natuurgebied Het Marum op de grens Brecht-Wuustwezel. “We kregen in
september telefoon van vtm.
We weten nog altijd niet hoe ze
bij ons terecht zijn gekomen”,
bekent Joziena Slegers die de
B&B samen met haar dochter
Lieke Bennenbroek runt. “Het
eerste koppel mocht hier de
huwelijksnacht doorbrengen
begin oktober. De filmploeg
is dan eind oktober opnieuw
langsgekomen voor een
tweede koppel waarvoor
we een wellnessweekend
mochten verzorgen. Door
corona kon een echte
huwelijksreis jammer genoeg
niet, maar hopelijk hebben we
ze toch kunnen verwennen.”
Niet alleen de koppels hebben
genoten van de Brechtse gastvrijheid. “Het was een heel gezellige filmploeg,

we hadden een heel leuk contact. We hebben voor hen ook de catering laten
leveren.”
Voor Joziena Slegers en haar dochter Lieke was het allemaal erg welkom. “In
december 2019 hebben we deuren geopend. Tussen Kerstmis en nieuwjaar
konden we eerste gasten ontvangen. Maar toen kwam de pandemie en
moesten we alweer sluiten en meteen veel boekingen annuleren. Dat was
wel een domper. We hebben niet eens een officiële opening gehad. Heel even
flitste de gedachte door ons hoofd, van waar zijn we aan begonnen, maar dat
maakte al snel plaats voor meer positieve gedachten van ‘we zien wel’. Dat de
filmploeg van Blind Getrouwd hier dan tweemaal neerstreek, was een leuke
verrassing. We waren heel blij dat we dit nog konden doen.”
B&B Gasterij Het Marum, Papbosstraat 2b, 2960 Brecht, 03.663.79.14, info@
bbhetmarum.be, www.bbhetmarum.be

Sint-Job – Inclusieve scoutsgroep
Akabe Rafiki blaast drie kaarsje
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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

Conform maken van uw installatie
Van Beethovenlei
46 bus 3
Akabe Rafiki, de jeugdbeweging voor kinderen met en zonder beperking, mocht Domotica
2900
Schoten
2900 Schoten
op 3 februari drie kaasjes uitblazen. Feesten kan niet, maar trakteren wel. Wie kon Domotica
raden hoeveel clips er in een pot op Facebook zaten, kon een verrassingspakket
winnen.
met opdrachtjes en boden kruiswoordraadsels, tekeningen en puzzels. Met de
nieuwe maatregelen, waarbij ook onze 12+ leden terug mogen komen op zaterdag,
“We wilden deze verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en tegelijkertijd
zullen we onze leden wellicht verwelkomen in twee shiften, twee takken in de
de jeugdbeweging nog eens de in kijker te zetten”, vertelt leidster Sofie Brusseleers
voormiddag en drie in de namiddag”, kijkt de leidster alvast vooruit. Akabe Rafiki
van Akabe Rafiki. Op de Facebookpagina verscheen een foto met potje gevuld met
zoekt steeds enthousiaste leiders en leidsters.
clips. “Bedoeling was om te raden hoeveel clips er in zitten. Iedereen kon één
www.facebook.com/AkabeRafiki
gokje wagen tussen 3 en 6 februari en dit online invullen. De winnaar heeft een
verrassingspakketje met snacks, bubbels en zo meer gekregen.”
De jeugdvereniging werd drie jaar geleden opgericht onder de vlag van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Met dertig kinderen en negentien leiders en leidsters ging
de eerste scoutsgroep van Sint-Job in februari 2018 meteen goed van start. “We
bieden een groep aan voor kinderen met een beperking, maar verwelkomen ook
graag kinderen zonder beperking. Meestal gaat het andersom”, klonk het toen
bij de start.
Drie jaar later is Akabe Rafiki nog steeds actief, zelfs in coronatijden. De
vereniging mag nog steeds 63 leden verwelkomen. “De afgelopen maanden
hebben we de activiteiten van onze jongste takken ( van 6 tot 12 jaar), kapoenen
en welpen, met succes kunnen laten doorgaan. Ook al verplichtte Scouts & Gidsen
Vlaanderen mondmaskers niet, onze leden droegen ze met succes altijd zonder
gemor of gezaag. Het contact hebben we tot nu toe kunnen vermijden door ons
terrein en sanitair in twee te delen. Verder hielden de oudere takken (van 13
tot 21 jaar) de afgelopen maanden online vergaderingen, maakten speelboxen
waarmee de kinderen zich konden bezighouden, stippelden boswandelingen uit

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tel. 0477 49 27 70

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

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

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

KOEN VAN DER STEEN

Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13

PETER CHRISTIAENSEN

GRIET PEETERS

FSMA-nr:67585-ON: 0478679954

FSMA-nr:27316-ON: 0863538144

A
RG E N TA
K Theo
A N T OcAcb-ON:
OR 0879833649
Marynissen
Cvba
FSMA-nr:40296
VILLERSLEI 84
adres
SYMENS &C°
2900 SCHOTEN
GARY PAULUSSEN
tel
30 - Brecht - 03 313 61 61
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08tel
47 03 658 42 Molenstraat
85
e-mail
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538
ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
ON RPR stad
Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44

MERVO

Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78

actie.argenta.be/auto
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ALGEMENE
DAKWERKEN

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

Zoerselse weerman bundelt krachten
met collega’s in Vlaanderen

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
sen? Bekwame leraar helpt.
Ook advies dyslectische leerlingen, tel 0475.79.65.12 Z19
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15
Gezocht:
karweiman
voor
schilderwerk in Deurne, moet
zelfstandig
kunnen
werken, tel 03.383.37.53
Z18
Problemen met Frans of Engels in het middelbaar of hoger onderwijs? Leerstof opfris-

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.

Te koop: Taxus haagplanten, 1 meter tot 2 meter Taxus bollen 40/50
diam. Of 40/60 diam., Prunus
Lustanica haagplanten 100/120K
5 euro, Ilex Crenata bollen
50/60 diam. Gsm 0479.33.27.20
of
0476.05.11.31
Z20
Te koop: winterbanden
relli 225/5017 met TPMS
velg ET30, 5x120 stonden
BMW tel 0479.47.23.01

Piop
op
Z21

De Zoerselse weerman Niels Spaenjers (24) heeft zich onlangs verenigd met 4 andere lokale,
jonge weermannen: Jonas De Bodt uit Liedekerke (27), Ruben Peelman (24) uit Affligem,
Ward Bruggeman (27) uit Dadizele en Rens Daeninckx (24) uit Tielt. Samen verzamelen en
delen ze weerfoto’s. “We hebben 5 groepen aangemaakt, genoemd naar elke provincie. Zo is
‘Meteo Antwerpen’ voor mij belangrijk. Hierin kunnen mensen hun waarnemingen plaatsen.
Op de Facebookpagina
van weerstation Zoersel
& omstreken kan alleen
ik een bericht plaatsen,
terwijl iedereen dit kan
delen in zo’n groep.
Aan de hand van de tijd
waarop een waarneming
geplaatst is, kan ik de
waarnemingen
beter
structureren. Ik merk ook dat er zo’n 50% foto’s meer binnenkomen dan normaal. De
afgelopen dagen groeide het aantal volgers op mijn Facebookpagina van 20.500 naar ruim
21.350”, stelt Spaenjers vast.
www.facebook.com/weerstationzoersel

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

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

Brecht – Hondenzone op domein
De Merel nog niet voor morgen

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Een hondenzone op domein De Merel. Heel wat inwoners zijn vragende partij
en de gemeente maakt er werk van. Toch duurt het allemaal lang. “Veel meer
dan paaltjes en draad”, stelt schepen Janssens (N-VA). Dat bevestigt ook
Agentschap Natuur en Bos.
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Ruim één op vijf Vlamingen heeft een hond en die trekt er meer dan ooit
graag op uit in de natuur. De hondenzones schieten als paddenstoelen uit
de grond. Vlaanderen telt er al 62 en er komen er deze week nog drie bij. In
Brecht bestaat de vraag ook al langer. Op de jongste gemeenteraad en die
GRATIS
van december kwam het opnieuw ter sprake. De gemeente was gestart met
Kom langs in onze
MOTOR
het klaarmaken van een terrein van 130 x 80m. Oppositieraadslid Luc Torfs
showroom en ontdek
(Groen) merkte op dat die in december zijn stilgelegd door een inspecteur
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van Agentschap Natuur en Bos die er toevallig passeerde. Die maakte echter
van het kwalitatieve
geen proces-verbaal op. “Ik leid daaruit af dat er geen inbreuk is geweest en
Kom langs merk
in onze
Verano
vraag me dus af wat nu eigenlijk nog het probleem is. Volgens mij kunnen de
showroom en ontdek
info.dekeyser@gmail.com
werken voortgezet worden. Er zijn ook weinig kosten te maken, enkel paaltjes
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
met draad, een dubbel poortje, een bord met richtlijnen en een recipiënt voor
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
03/651 33 40
Zaterdag
van
10 tot 15u
zonweringsproducten
de uitwerpselen”, meent fractieleider Patrick Van Assche (Vlaams Belang) die
van het kwalitatieve
het punt al meermaals agendeerde.
“De praktische uitvoering is niet het grootste werk, wel het administratieve
merk Verano
luik. Een hondenloopzone kan je niet zomaar overal inrichten. Je moet
rekening houden met onder meer RUP’s, gewest- en beheerplannen en
info.dekeyser@gmail.com
het bosdecreet”, reageert schepenBel
vanof Leefmilieu
Kris GRATIS
Janssens prijsofferte
(N-VA).
mail voor een
Bredabaan 410, Brasschaat
“Verschillende inwoners vragen naar een hondenzone op De Merel, daarom
Vanderstraeten
Open van maJohan
t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
willen we het graag daar inrichten. Maar we maken liever eerst goede
Te Zaterdag
koop gevraagd:
VOLLEDIG DROOG HOUT
van 10 tot2de
15u h.
HALF DROOG HOUT
aanhangwagen,
mag
werk
afspraken met ANB.” Griet Buyse, ANB-coördinator van de campagne ‘Honden
Aan de beste prijzen.
aan
zijn.
Geen
geremde
aan de leiband’ bevestigt dit. “Eerst kijken we naar de bestemming van
Eik en beuk alle lengtes.
tel
0492.263.118
Z25
het gebied waar men de hondenzone wil inrichten. Daarvoor moeten ook
Per m 3gestapeld
toegankelijkheidsregels opgesteld worden. De toegang tot de zone en het
In houten verpakking.
Te huur: appartement Schoten
gebied moet je regelen zoals je het verkeer regelt. Alle partijen, gemeente,
HOUTPELLETS Eik en Beuk
A. Wolfsstrat 26, 2de v, lift, 3
ANB, de omwonenden en de beheerder van het gebied, moeten op dezelfde lijn
slpk, vrij vanaf 1 mei, huurprijs:
Plospan EN+DIN+
700 euro/mnd + 100 euro
zitten. Deze procedure neemt enkele maanden tot ruim een jaar in beslag”,
Beste kwaliteit
kosten tel 0476.53.68.69 Z28
Gratis geleverd vanaf 1 pallet
legt ze uit. Toch komen er met de regelmaat van de klok hondenzones bij. “We
Tel: 052 22 56 43
zetten er meer op in, de vraag is ook enorm groot. Onze boswachters merken
Te huur: appartement Merksem,
052 22 53 81
alsmaar meer wandelaars met honden. Ze willen hun dier los laten lopen,
Sijsstraat, grote
liv, 2 slpk,
www.vdstraeten.be
maar er is leibandplicht. Enkel in een hondenzone mogen honden los lopen.”
ap kkn, badk, berging, kelder,

GRATIS
MOTOR

03/651 33 40

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

lift, gar, prijs 700 euro/
mnd tel 0468.50.92.93
D1
Te koop: motorvest origineel uit
Amerika, Harley Davidson, nieuw,
50 euro, tel 03.383.14.83 D2
Te koop: Hakselaar Eliet Major,
Hondamotor 9pk semi-prof.:
takken 6cm, weinig gebruikt
prijs 1.500 euro, afspraak
Schilde tel 0479.56.67.62 D3
Te koop: mooi schilderij van
Peter Brouwer 100x85cm, tel
na 13u 0494.63.12.18
D4
Te koop: 400 dvd 1 euro/
st, tel 0496.36.88.70
D5

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

Sint-Job – Daan De Veuster (43) al 20 jaar
volbloed politicus
Met meer dan tweehonderd gemeenteraden op de teller is eerste schepen Daan De Veuster
(43) een volbloed politicus. Hij miste in twintig jaar geen enkele raadszitting en de jongste
editie mocht hij zelfs voorzitten.
Je bent al jong in de politiek gestapt. Wat bracht een 22-jarige kerel ertoe om voor zo’n
loopbaan te kiezen?
“Ik kom uit een nest waar politiek veel over de tong ging. Mijn vader Jan De Veuster was zelf
actief binnen CVP Schoten en mijn overgrootvader Jef De Graaf is eerste schepen geweest.
Wellicht is dat de reden waarom ook mijn broer Maarten De Veuster (47) in de politiek is
gestapt. Als dertienjarige volgde ik in 1991 voor het eerst de verkiezingen, dat was nog
op teletekst. Het boeide me toen al enorm. Via Chiro Sint-Filippus in Schoten kreeg ik een
extra impuls. Samen denken over ideeën en oplossingen zoeken, leren debatteren, maar
ook leren incasseren en verantwoordelijkheid nemen. Dat was een goede leerschool voor
de politiek.”
Je koos voor de partij CD&V. Je broer Maarten is burgemeester van Schoten en Vlaams
volksvertegenwoordiger voor N-VA. Botst het wel eens ten huize De Veuster?
“Neen, we zijn in de eerste plaats broers. Politiek mag onze goede verstandhouding niet
in het gedrang brengen. We zijn het uiteraard niet over alles eens, maar we respecteren
elkaars mening. We komen allebei uit een katholiek Vlaams gezin. Het sociaal personalisme
en de boodschap van ‘wij’ is voor mij altijd een evidentie geweest. Nochtans verkeerde de
partij toen ik erbij kwam in 1999, in woelig water. Voor het eerst sinds lange tijd zetelde die
in Brecht in de oppositie. Op 8 oktober 2000 verloor CVP opnieuw. We gingen van vijf naar
drie zetels. Ik was toen zelf verrast dat ik als nieuwkomer een zitje mocht bemannen in de
raad. Zes jaar later haalden we meer dan 27% van de stemmen tegenover 12.8% in 2000.
CD&V nationaal had twee jaar eerder een kartel gevormd met N-VA. We kregen negen zetels
en sindsdien zetel ik als eerste schepen. Het is overigens ook via dat kartel dat mijn broer
bij N-VA is terechtgekomen. Zijn schoonvader, toenmalig burgemeester Harrie Hendrickx
(CD&V), haalde hem binnen.”
Heeft de keuze voor de christendemocraten ook met je afkomst te maken? Speelt het

gedachtegoed van je voorouder Pater Damiaan, geboren als Jozef De Veuster, een rol?
“Hij is zeker een inspiratiebron, maar dat is hij voor velen. De grootvader van mijn opa
was de broer van Pater Damiaan. Mijn grootvader heeft die verhalen doorverteld aan
zijn kleinkinderen en daarmee kwam ook het gedachtegoed. Het vormt je wel op een
bepaalde manier. Ik heb alle brieven van Pater Damiaan aan de familie gelezen. Hij was
een voorvechter met het hart op de juiste plaats. Maar hij was ook koppig. Zelfs in helse
omstandigheden, als de dood om de hoek loerde, bleef hij huizen en kerken bouwen op
Molokai om de mensen zingeving te geven. Hij bleef mensen stimuleren om vooruit te gaan.
Een mooie strijd is dat. In de zomer van 1994, ik was toen zestien jaar, ben ik met mijn
ouders naar Molokai gereisd om het daar allemaal met mijn eigen ogen te zien. Dat laat wel
een indruk na. Ook de heiligverklaring op 11 oktober 2009 door paus Benedictus XVI in de
Sint-Pietersbasiliek in Rome woonde ik samen met mijn broer en andere familieleden bij.”
Schemert dit gedachtegoed ook door in je politieke beslissingen?
“Ik geloof zeker dat politiek ertoe kan bijdragen dat mensen gelukkig kunnen zijn. Je kan
niet voor iedereen goed doen, politiek is een harde stiel, maar dat mag je niet tegenhouden
om projecten te realiseren. Voor mij heeft de inhoud altijd geprimeerd. Politiek is altijd
geven en nemen en daarbij moet je mensen over de partijgrenzen heen in vertrouwen
durven nemen. Soms moet je samen durven springen in een coalitie om zaken waar te
maken. Ik ben zeker in voor een goed compromis waarin je jezelf erkent.”
Waaruit heb je tot nu de meeste voldoening gehaald en waar heb je spijt van?
“In nauwe samenspraak met anderen heb ik in de vorige legislaturen als schepen van
Ruimtelijke Ordening en Wonen voor degelijke jeugdhuizen en speelpleintjes gezorgd in de
drie deelgemeenten. Met de opmaak van de RUP’s is in Brecht een degelijke ruimtelijke
structuur tot stand gekomen en zijn er meer betaalbare woningen gerealiseerd. In de
provincieraad kon ik mee vorm geven aan het streekbeleid. De moeilijkste periode was wel
de zoektocht naar recreatieve invulling van domein De Merel. We zijn er evenwel in geslaagd
het te verwerven en zo te vrijwaren voor de toekomst, er is een cyclocrossparcours ingericht
en de idee van een tennishal is
ook nu nog overeind gebleven.
Aan de idee van sport en spel
in een groen kader wordt nog
steeds voortgewerkt.”
Welke grote uitdagingen zie je
nog in de Brechtse politiek in
de toekomst?
“In deze legislatuur wordt
werk gemaakt van een
nieuw
gemeentehuis
inclusief
multifunctioneel
park eromheen. Daarnaast
is er nog veel werk aan de
gemeenschapsinfrastructuur.
Zo is onder meer het Goorhof
in Sint-Job aan vernieuwing
toe, moeten de waardevolle
domeinen en het patrimonium een sterke invulling krijgen en is er nood aan gebouwen voor
verenigingen. Het zijn vooral zulke realisaties die je voldoening schenken. Politiek verveelt
nooit, het is onvoorspelbaar soms, maar ik heb nooit spijt gehad dat ik er voltijds voor ben
gegaan. Het vuur brandt nog steeds, maar de kiezer bepaalt.”
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Te huur: ondergr. parkeerpl.
Lindelei 4 Schoten, 60 euro/
pm info 0476.44.74.92
D11
Ik
zoek
droge
paletten
zonder
gepreste
blokken!
Gratis!
0496.42.92.18
of
03.658.11.73
D12
Te koop: laspost + bagetten
35
euro,
herenfiets
110
euro, damesfiets 105 euro
tel
03.383.38.11
D13
Te koop: houten kinderbedje:
met spijlen aan zijkant +
matras 50 euro, goede staat,
tel
0495.53.89.07
D16
Te koop: duwfietsje Kettler,
blauwe
kleur,
30
euro
tel
0495.53.89.07
D17
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Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede
staat, mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

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

R Antwerp FC zet een-tweetje
op met Atheneum
Topsport en goede schoolrapporten gaan zelden samen. Omdat Royal Antwerp
FC haar jonge spelers niet alleen graag ziet scoren op het veld, maar ook inzit
met hun academische opleiding, sloot de club een samenwerkingsovereenkomst
met het GO! Atheneum Schoten-Schilde. “Wij willen deze jongeren maximaal
ondersteunen en kansen geven om ál hun talenten te ontwikkelen”, verzekert
Anja Peeters, adjunct-directeur en fanatiek Antwerp-supporter, een warm
onthaal.
Samen met de hele club, neemt ook de jeugdopleiding van stamnummer 1
een hoge vlucht. Dit voorjaar nog opent in de nieuwe Tribune 4 het nieuwe
jeugdcentrum van Antwerp. De ervaren jeugdcoördinator Steven Smet en zijn
team hebben er 225 spelers onder hun hoede. Die worden in steeds betere
omstandigheden klaargestoomd voor de top. Maar ook wanneer de jongens niet
op het trainingsveld staan, worden ze door de club begeleid. Die werkt daarvoor
nu samen met drie middelbare scholen.
“Op die manier kunnen ze geleidelijk wennen aan het regime van een echte
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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
profvoetballer”, vult Steven Smet aan. “’s Avonds zijn ze dan thuis voor een
gezonde maaltijd en is er tijd voor schooltaken, gezellig samenzijn met het gezin
en rust. Onze studiecoaches houden op de club mee een oogje in het zeil. Dat het
Atheneum van Schoten vlakbij de Bosuil ligt en goed samenwerkt met De Spits,
het GO!-internaat waar sommige spelers van verderaf verblijven, is natuurlijk
ook meegenomen.”

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN

Kort nieuws uit Schilde
TOEKOMST RESTAURANT DESSENSI ERG VAAG NA VERLIES VAN CHEF ÉN STER

Chef-kok Karl Ave roert straks in de potten van Il Divino di Milano in Wuustwezel en dus
verliest dEssensi automatisch de Michelin-ster die er al zes jaar op de gevel hangt.
Over de toekomst van zowel restaurant als pand in ’s-Gravenwezel doet eigenaar

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02
Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Gezocht: liefhebber klassieke
muziek en verzamelaar LP’s voor
opruiming mooie coll., prijzen
te bespreken, geen opkopers!
tel
0479.78.64.49
D17

Philippe Jeukens mysterieus, al komt er sowieso geen snelle opstart volgens de
hoogstaande gastronomische formule aangezien afscheid genomen wordt van het
volledige keukenteam.

TURNKRING STREVEN TURNT IN OPENLUCHT

Ook bij Turnkring Streven uit Schilde is de deur van de turnzaal al drie maanden
dicht wegens Corona. Gelukkig nam één van de lesgevers het initiatief om op
woensdagochtend buiten te turnen.
De leden zijn Pascale erg dankbaar; ze werkt wekelijks op woensdagochtend een
parcours uit met spierversterkende oefeningen in het park van Schilde. Ze stelt
groepjes van 4 samen en nodigt die per sms uit met vertrektijd om de 10 minuten.
Dankzij dit initiatief wordt elke woensdagochtend iets om naar uit te kijken; gezonde
beweging in de buitenlucht en -niet te onderschatten in deze lange winterse
lockdown- een mooie gelegenheid om nog eens iemand te ontmoeten.
Tussen de herfstbladeren, in de winterse sneeuw of binnenkort in ‘t lentegroen, de
leden van Turnkring Streven blijven bewegen in een prachtig decor.

Te huur: recent glvl app,
centr Schoten, zeer rustig
(Binnenhof), 2 slpk, ruime badk,
ligbad & douche, open kkn +
berging, tuin & terras, lift nr
kelder, rolluiken, alle comfort,
p.o.t.k. info 0475.64.46.21 D18
Te koop: lange nertsmantel,
weinig gedragen, max 5x2 uur,
prijs o.v.t tel 0471.91.45.48 D19

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

T +32 3 353 33 30

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be
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Buurtbewoners vrezen voor groene
toekomst van wijkHET
Cambeenbos
BRABANDERHOF

paardenmelkproducten

Buurtbewoners David Vande Velde (58) en Arnaud Gerlach (69) uit de wijk Cambeenbos
trekken aan de alarmbel. De wijk is steeds meer van haar pluimen (lees: groen en rust) aan
het verliezen. “Hoog tijd dat de gemeente ingrijpt”, doen ze een warme oproep.
De woonwijk op de grens van Brecht en deelgemeente Sint-Job is op het gewestplan
ingekleurd als een woonparkgebied. Wie er komt wonen, moet zich aan bepaalde
voorwaarden houden. ‘Een woonpark is gericht op het rustig verblijven in een homogeen
woongebied in het groen. De bebouwde oppervlakte mag slechts 250 vierkante meter
bedragen, met inbegrip van afzonderlijke gebouwen. De constructie mag ook maar uit
twee bouwlagen bestaan. Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met
Frans & Nadine de Brabander
hoogstammig groen, het bestaande moet worden bewaard’, staat onder meer te lezen in
Maaikeneveld 66 te Lier
een omzendbrief van 25 oktober 2002.
info@paardenmelk.be
Tijdens een wandeling door de buurt met David Vande Velde en
Arnaud Gerlach is duidelijk
www.paardenmelk.be
dat niet alle bewoners die voorwaarden naleven. “Er resideren nu dubbel zoveel mensen in
de wijk dan toen ik me hier met mijn gezin vestigde. De bomen verdwijnen hier als sneeuw
1 Trouwens, 1eigenlijk moet je
brabanderhof_adv_80x180.indd
voor debrabanderhof_adv_80x180.indd
zon en wat wordt gekapt wordt niet gecompenseerd.
hier volgens de voorwaarden voor net meer groen in je tuin zorgen. Het gebeurt niet en de
gemeente volgt het ook niet op. Meer nog, tot 2006 stonden hier prachtige dennen en berken
in de laan. Die werden op
een dag gekapt en zijn
vervangen door kleinere
bomen omwille van de
eenvormigheid was de
uitleg toen”, stelt hij vast.
“Daarnaast zijn hier in de
gemeentebermen illegale
parkings aangelegd of
paaltjes gestoken om
het parkeren of berijden
van de bermen te verhinderen. Ook daar wordt niet tegen opgetreden. Kan dit zomaar
allemaal?”
David Vande Velde is hier 23 jaar geleden vanuit Aartselaar neergestreken. “Ik kende de
buurt omdat we hier kwamen wandelen en ik met mijn voetbalclub van Hoboken op De
Merel kwam voetballen. Toen was Sint-Job nog erg landelijk. In tien jaar tijd is het gebied
verstedelijkt. Jammer, want het was heerlijk om na mijn drukke job in de Haven naar mijn
rustige thuishaven terug te keren. Die rust is er steeds minder. Doordat er alsmaar meer
mensen komen wonen, verdwijnen er veel bomen en zo ook de natuurlijke geluidsbuffer
tussen de wijk en de achterliggende E19. Die is met de jaren natuurlijk drukker geworden,
des te belangrijker wordt dus het bos als buffer. We hebben al geluid tot 65 dB gemeten. Ik
ben dan ook vragende partij voor geluidsmuren.”
De voorwaarden in de omzendbrief zijn richtlijnen, dus niet afdwingbaar. “Net daarom zijn
we gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de woonparkgebieden,
zoals Cambeenbos, samen met Schilde, Schoten en Brasschaat. Hiermee willen we net dat
groene karakter behouden én kunnen afdwingen in onze ruimtelijke ordening. Opzet is zeker
niet om méér mogelijkheden te geven voor ontwikkelingen, maar een regelgevend kader te
vormen voor die strengere voorschriften voor een woonparkgebied”, benadrukt schepen
van Ruimtelijke Ordening Eline Peeters (N-VA).

Frans & Nadine de Brabander
Maaikeneveld 66 te Lier
info@paardenmelk.be
www.paardenmelk.be

- Vers of diepvr
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke hu
Open van dinsdag

Geeft en
betere w ergie,
e
en snel erstand,
ler hers
tel!

brabanderhof_adv_80x180.indd 1

- Vers of diepvries
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke huidverzorgingsproducten
Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

30/11/17 17:07

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

0495 22 38 63

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.

Medisch pedicure en manicure
Elena aan huis, gezichtsontharing
ook mogelijk in combinatie
met pedicure of manicure, gsm
0491.40.48.87 (particulier) Z37
Ik zoek werk in tuinen,
onderhoud
enz..
tel
0465.71.30.86
(particulier)
Ik zoek werk: schilderen, bezetten,
klusjes en renovaties aan huis
tel 0465.74.74.76 (particulier)

telenet.be,
tel
03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z46

Donderdag 18 maart
19.30u tot 21.00 uur
Online zoomlezing

“Keuzes bij het levenseinde”
Spreker: Jacinta De Roeck

België is een ethisch paradijs. Er is geen enkel ander
land waar patiënten uit een waaier van mogelijkheden
kunnen kiezen op het einde van hun leven. Deze vrije
keuzes zoals euthanasie of palliatieve zorg zijn wettelijk
verankerd. Deze online (zoom)lezing over de wettelijke
aspecten van het levenseinde bespreekt de beperkingen
die er, spijtig genoeg, nog steeds zijn en geeft uitleg
uitleg over de vereiste documenten. Wil je meer weten
over euthanasie? Over je rechten als patiënt? Over je
Voorafgaande Zorgplanning? Voor deze lezing haal je
best vooraf de gratis brochure ‘Wegwijs in voorafgaande
zorgplanning’ in de apotheek.
Jacinta De Roeck was als senator een van de bezielers
van de huidige euthanasiewet. Vanuit haar huidige job
als adviseur in ethische thema’s en vrijwilliger bij LEIF blijft
ze op de hoogte van de actualiteit en wetgeving.
Inschrijvingen (gratis maar verplicht):
info@hvv-schoten.be of surf rechtstreeks naar
www.demaakbaremens.org/
inschrijven-keuzes-bij-het-levenseinde/

www.hvv-schoten.be

Corona en vrieskou kunnen
carnavalsfeer niet stoppen
Ook in de Schotense openluchtschool Sint-Ludgardis hadden corona en de vrieskou
geen vat op de creativiteit en het plezier van kinderen en juffen. Dat bleek onder
meer bij deze kleuters van juf Veronique Fierens. “Onze oudere leerlingen traden op in
hun eigen klas, speelden spelletjes per twee en zelfs de leerlingen die in quarantaine
thuis zaten werden online bij dit aparte
carnavalgebeuren betrokken”, aldus
directeur Anouck Verstraeten.
Tijdens de speeltijd konden alle
leerlingen zichtzelf warm dansen
op carnavalmuziek in openlucht.
Verstraeten hoopt samen met alle
ouders en grootouders dat de grote
stoet en kinderdisco in de gymzaal
volgend jaar als vanouds voor spektakel
in de hele buurt kunnen zorgen.
Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

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,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@

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

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

MEDISCHE PEDICURE
en MANICURE ELENA
aan huis regio Schoten.

gezichtsontharing ook mogelijk
(in combinatie met
pedicure of manicure)

Gsm: 0491 404 887

teit dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119
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
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz, beste prijs tel 0475.37.64.96 Z117
Schrijnwerker met fijne afwerking maakt ing.kasten, speciali-

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
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

C R E

TORS

SMEDERIJ OVER TE NEMEN
WEGENS PENSIOEN
TOTALE UITVERKOOP
van alle topsmeedwerk
poorten, windwijzers,
tafels, deco stukken,
raambeveiligingen,
enz .....
Brechtsebaan 10 - 2960 St.-Job
juchtmansurbain@gmail.com
Gsm 0475 82 66 70
na telefonsche afspraak
welkom tot 20.00u.

Kleuters Wonderwijzer brengen
verkleed ode aan
de zorgmedewerkers
Corona of niet, op de kleuterschool van Wonderwijzer in Schilde werd carnaval
gevierd. De kinderen hadden zich allemaal piekfijn uitgedost. Opgesteld in een
grote cirkel op de speelplaats werden ze verrast door het geluid van een loeiende
sirene. Een carnavaleske ziekenwagen draaide de speelplaats op. Verplegend
personeel dat verbazend veel gelijkenissen vertoonde met de kleuterjuffen kwam
toegesneld om een de patiënt uit de ambulance te halen en te verzorgen.
Op de tonen van ‘Staying alive’ werd de zieke gereanimeerd. Tot slot werd een
groot spandoek ontvouwen met een dankwoordje voor het verplegend personeel.
“Een duim van het onderwijs, richting de zorg, zeg maar”, aldus juf Ingrid Van
Driessen.

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

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77

T. 0474 71 53 97

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.
J.V.D.B.

B E L G I S C H VA K M A N S C H A P

Wij zijn dringend op zoek naar volgende functies
om ons Augustijns-team te versterken:

Commercieel adviseur (toonzaal Wuustwezel)
Keukenplaatser met ervaring
(kan ook op zelfstandige basis)

Schilderen tuinwerk, ramen
poetsen
tel
0487.56.66.52
(particulier)
Z24

Magazijnier

Man zoek werk: schilderen,
tuinwerk, schoonmaken, tel
0466,41,06,91 (particulier) Z26

Wens je een gedetailleerde beschrijving?
Scan de QR code voor meer info.

SCAN ME

Heb je interesse of toch nog vragen?
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar
Jobs@augustijnskeukens.be of bel 03 270 99 13

Dame zoekt werk: strijken,
poetsen,
babysitten
tel
0465.75.44.71
Z27
gevraagd: Tin, oude postkaarten,
oude
juwelen,
postzegels,
tel
0488.70.68.95
D14
Inboedels:
zilver
en
verzilverd,
oude
munten
tel
0488.70.68.95
D15
Ik doe uw strijk, gratis ophalen
en terugbrengen in Schilde tel
0493.32.99.21 (particulier) Z28

Gezocht
BROODBAKKER
3 dagen dagwerk - 1 dag nachtwerk - weekend vrij

BANKETBAKKER
dagwerk - vrijdag en zondag vrij

tel. 03 353 66 91

Restauratie
reinigen
van
schilderen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere
kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z29

Wij zijn op zoek naar:

• Gemotiveerde METAALARBEIDER:

Firma Bartholomeeussen BVBA
DOK 138
2030 Antwerpen

voor herstellingen uit te voeren aan schepen
op onze locatie.
Lassen, branden, (de)monteren van onderdelen en
deze herstellen in onze werkplaats.
Ook een HELPER is welkom.
info@bartholo.be - Tel.: 03 541 76 25

Aanleg van graszoden, inzaaien,
alle snoeiwerken, verticuteren,
vellen van bomen, frezen van
stroken,
aanplantingen
tel
0498.144.085 (particulier) Z30
Alle
renovatiewerken
van
a tot z, betegelen, gyproc,
volledige binnen afwerking,
sanitair, elektriciteit, laminaat,
parket, schilderen,12 j ervaring,
100% kwaliteit, goede prijs
enz.. tel 0465.53.44.00 of
0466.49.87.53 (particulier) Z31
Jonge vrouw opzoek naar werk:
schoonmaken en strijken tel
0466.248.476 (particulier) Z32
Vrouw
zoekt
werk:
poetsen
en
strijken,
tel
0486.71.05.41 (particulier) Z33
Alle snoeiwerken: aanleg van
rolgazon & gazon, vellen van
bomen, frezen van stronken,
verticuteren, aanplantingen, tel
0498.144.085 (particulier) Z34
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z36
Medisch pedicure en manicure
Elena aan huis, gezichtsontharing
ook mogelijk in combinatie met
pedicure of manicure, gsm
0491.40.48.87 (particulier) Z37

zoekt wegens voortdurende expansie :

ERVAREN PLAATSERS of PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.
• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
• Rijbewijs B of BE noodzakelijk.
• Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
• Goede verloning voor bekwame vakmensen in een jong en dynamisch team.
• Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website :
www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03/320.80.80

Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z7
Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Ik
zoek
werk:
poetsen,
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z16
Algemene schilder werken:
elektriciteit,
allerlei
klusjes
in huis tel 0484.98.11.59
(particulier)
Z22
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz.. gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z23

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
zowel de particuliere als professionele markt.
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:
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VERANDA DAGEN

PLAATSERS

za. 21 & zo. 22 oktober

• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
op onze particuliere werven.
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
telkens van 10u
- 17u
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Speciale voo
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper
enrwaarden
nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
onze offerte.
• Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod

• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.
Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

ERP
ERP Services:
Services:Eugeen
Eugeen Meeusstraat
Meeusstraat 81-83,
81-83,2170
2170 Merksem
Merksem
ERP
ERP Services:
Services:Eugeen
Eugeen
Meeusstraat
Meeusstraat
81-83,
81-83,2170
2170 Merksem
Merksem
Tel.
Tel.
03
03 644.22.89
644.22.89
Tel.
Tel.03
03 644.22.89
644.22.89
Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

Man zoek werk: schilderen,
tuinwerk, schoonmaken, tel
0466,41,06,91 (particulier) Z26
Schilderen tuinwerk, ramen
poetsen
tel
0487.56.66.52
(particulier)
Z24

Dame zoekt werk: strijken,
poetsen,
babysitten
tel
0465.75.44.71
Z27
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Wij zoeken :

ARBEIDER VOOR
MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK
Wat kan u van ons verwachten.
• Een flexibele job met veel afwisseling
• Een aangename werksfeer in een familiebedrijf
• Arbeidskledij en de nodige PBM’s
• Goede verloning en maaltijdcheques
• Alles wordt u aangeleerd door onze ervaren collega’s

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij
Slagerij De Deken Brasschaat 0477 46 99 72

Wat wordt er van u verwacht.
• Dat je op tijd komt
• Dat je gemotiveerd bent en niet bang bent om
je vuil te maken
• Dat je geen fysieke klachten hebt
• Beschikt over rijbewijs B of C
• Onmiddellijk beschikbaar
C.V. sturen naar :
Telefonisch contact :

delo@boringen.be
0475/59 42 72

8/10/17 17

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
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Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing.kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119
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ben
op
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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
Gezocht:
karweiman
voor
schilderwerk
in
Deurne,
moet
zelfstandig
kunnen
werken, tel 03.383.37.53 Z18
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt. Ook
advies dyslectische leerlingen,
tel
0475.79.65.12
Z19
Bijles wiskunde, Fysica, alle
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waardevolle
spullen,
Sollicitatie
via mail met
uitgebreide motivatie en CV naar bestuur@dellafaille.be
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
Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning ; glvl : gang,
WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, tuin - 1ste V : 3 slaapkamers,
badkamer + WC - 2de V : 2 slaapkamers , douchekamer + WC
MERKSEM: Rietschoorvelden 285 - appartement 2de V : Inkomhal,
ruime living met airco en zonnewering, keuken met toestellen, aparte WC,
grote slaapkamer met airco, terras en rolluiken, kleine slaapkamer met
rolluiken, vernieuwde badkamer met regendouche en sierradiator, nieuwe
verwarmingsketel - inpandige garage met elektrische poort en wasplaats.

Zie onze beschikbare woningen op :
http://www.notarisdeferm.be

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
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Alle schilderwerken: binnen
en buiten door Poolse mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114

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.E.M.

Havenarbeider met scherpe blik
voor Schotense natuur
Manuel Van Aart moest zich even in de ogen wrijven toen hij tijdens de voorbije
vriesperiode langs het kanaal Dessel-Schoten liep. Een normaal schuwe ijsvogel zat
daar rustig naar vissen te turen vanop de reling van een woonboot. “De ijsvogel is
kwetsbaar bij aanhoudend vriesweer en gaat dan op zoek naar de nog weinige wakken
of open water”, verklaart de Schotense milieuambtenaar Dirk Vercammen.
Manuel Van Aart is
havenarbeider, maar
wanneer hij niet
naar ‘de dok’ moet
en zijn oranje overall
in de kast hangt,
camoufleert hij zich
graag in de natuur om
met zijn verrekijker en
fototoestel te speuren
naar zeldzame vogels.
“Ik trek vaak naar
de
Demerbroeken,
een
waterrijk
gebied in Testelt
bij Scherpenheuvel. Daar heb ik de ijsvogel al vaak kunnen spotten. Maar dezelfde
waarneming doen hier achter mijn eigen hoek, zo dicht bij woonwijken en mensen,
vind ik wel straf. Ik kon vrij dicht naderen en heb enkele mooie plaatjes aan mijn
collectie kunnen toevoegen. Ze waren trouwens met z’n tweeën, deze ijsvogels. Ik heb
ze geregeld met een flits in het water zien schieten.”
Onder meer in de vijver rond het Kasteel van Schoten duikt geregeld een ijsvogel
op. Ook in het redelijk goed bewaard meanderlandschap van het Klein Schijn voelt
hij zich thuis. “In de
steile oevers daar
vindt hij bovendien
nestgelegenheid”, weet
Dirk Vercammen.
“Als je je eigen vijver
ecologisch
beheert
en alleen kleinere
vissoorten houdt, dan
is de kans groot dat
je de ijsvogel ook zelf
op bezoek krijgt. Een
overhangende stok of tak geeft een rustpunt waarop de prachtige vogel graag zit en
vanwaar hij in het sop duikt.”

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

DIA’S SCANNEN
1 adres!
www.jalena.be
0474 52 17 40

FILMS SCANNEN
1 adres!
www.jalena.be
0474 52 17 40

TE HUUR

Schoten, Vordensteynstr.,
nieuwbouwapp. met 2 slpks, lift, ruim
terras en/of tuin, ondergr. parking,
toegang voor rolstoelpatienten, instapklaar, veel lichtinval, over park.
850-950 euro. Verhuuras@gmail.com,
0497 770 829

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

Brecht – Vierde generatie Janssens
zet nieuw hoofdstuk kracht
bij met nieuwbouw
Aan de vaart ter hoogte van brug 9 prijken sinds kort de gloednieuwe kantoren van
J. Janssens & Zonen. De nieuwbouw vormt het epicentrum van de site en is een
staalkaart van de betonproducten en bouwmaterialen waarvoor het bedrijf al ruim
negentig jaar toonaangevend is.
“Het nieuwe kantoorgebouw rust op een betonnen sokkel. Het terrein helt immers
af van de vaart weg naar de site, maar het vormt zo wel mooi het epicentrum van
onze hele site. Aan de overkant ligt de betoncentrale en rondom het gebouw vind
je de bouwmaterialen. Vanuit het kantoor heb je een mooi zicht op alle facetten
van ons bedrijf, dat is voor 50% bouwmaterialen en voor 60% stortklaar beton en,
betonblokken”, licht ingenieur Jasmin Janssens (35) toe. Zij is de dochter van ceo
en oud-burgemeester Jos Janssens en vormt meteen de vierde generatie die de
toekomst van het familiebedrijf moet verzekeren.
De buitenzijde van het nieuwe gebouw bevat betonnen lamellen die refereren naar
de betonafdeling. De gevelsteen is dan weer exclusief voor dit project geproduceerd
en weerspiegelt in combinatie met het beton de kleuren van het bedrijf. Het interieur
bevat knappe pareltjes zoals een trap afgewerkt met keramische tegels, die doorlopen
in het plafond. Het gebrand hout aan de toegang is een echte eyecatcher. Ook in de
vergaderzalen zijn verschillende bouwmaterialen verwerkt. Zo vormt de nieuwbouw
meteen een staalkaart van de producten en materialen waarvoor J. Janssens & Zonen
al decennialang bekendstaat. “We werken nog volop aan een nieuwe toonzaal die
uitgeeft op de vaart. Het moet een belevingscentrum worden voor zowel aannemers
als particulieren die bouwmaterialen nodig hebben. We verwachten die dit voorjaar
te kunnen openen.” Naast het design is er ook gekozen om het gebouw van allerlei
technieken te voorzien. “Niet alleen was er dringend nood aan vernieuwing om
onze klanten een hedendaagse service te kunnen blijven garanderen. Het moest

voor onze medewerkers ook een aangename werkplek worden.” Het bedrijf stelt 110
personeelsleden te werk.
Met deze nieuwe burelen is J. Janssens & Zonen helemaal klaar voor de toekomst. En
die ligt in handen van intussen de vierde generatie die sinds twee jaar aan boord is.
“De ambitie is om te groeien. Beide aandeelhoudersfamilies Janssens en Huybrechts
hebben in 2018 in een familiecharter vastgelegd om een volledig zelfstandig
familiebedrijf te blijven en naar uitbreiding te streven. De overname van Gedimat
Van der Velden uit Meer was daar al een eerste stap in. Naast mij is ook mijn neef
Jens Huybrechts (35) de uitdaging aangegaan. Hij heeft vooral ervaring als financial
controller.”
J. Janssens & Zonen is al sinds 1928 een begrip in Brecht en de hele Noorderkempen. Het
groeide in ruim negentig jaar uit tot één van de grootste handelaars in bouwmaterialen
in het land. Met haar eigen betoncentrale is het een toonaangevende producent van
stortklaar beton in Noord-Antwerpen en de Noorderkempen. “Mijn overgrootvader
Jos Janssens is samen met zijn vrouw gestart met het vervoeren en verhandelen van
bouwmaterialen. Later kwam er de betoncentrale aan de vaart bij. Midden jaren vijftig
besloten zijn drie zonen, waaronder mijn grootvader, en één schoonzoon om het bedrijf
verder te zetten en uit te bouwen. Zo verhuisden eind 1997 ook de kantoren van Klein
Veerle naar de Oostmalsebaan, aan de overkant van de betoncentrale. In 2018 is er een
nieuw hoofdstuk aangesneden. De ambitie om te groeien is nu ook vandaag zichtbaar
duidelijk met deze nieuwbouw”, onderstreept Jasmin Janssens.

Leerlingen ’t Lommert redden
restaurantavond

FASHION
EDITIE
9 MAART
2 MAART

De jaarlijkse restaurantavond in BUSO-school ’t Lommert in Schoten werd toch
een succes en dat zonder de coronaregels te overtreden. “Dankzij de creativiteit
van onze leerlingen grootkeuken, fastfood en logistiek assistent, bezorgden we
toch 235 maaltijden”, aldus een trotse leerkracht Peter Haesendonckx.
’t Lommert is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. De opbrengst
van de restaurantavond gaat telkens naar de aankoop van didactische
materialen, financiering van de sportklassen, enzovoort.
“Bij de start van het schooljaar werd al snel duidelijk dat deze traditie dit jaar
niet zou kunnen doorgaan omwille van corona. Koppen (niet te dicht) bij elkaar en
brainstormen dus”, aldus Haesendonckx.
Al snel bloeide het idee om een heuse takeaway gekoppeld aan een drive-in te
organiseren. Het werd een Spaans-Italiaans getinte versie met op het menu:
huisgemaakte verse pizza’s en rijkelijk gevulde tapasschotels. Dit alles werd
vergezeld van een lekker flesje bubbels en/of een aangepast wijntje.
Alle afdelingen sloegen de handen in elkaar om dit nieuwe concept te realiseren.
Ieders talenten werden ten volle benut. Er werden draagtassen versierd,
dankjewel-briefjes ontworpen,… De leerlingen hielpen met het vouwen van de
pizzadozen en het feestelijk inpakken van de tapasschotels. En uiteraard werd
al dat overheerlijke lekkers vers bereid door de leerkrachten-chefs en hun
leerlingen.
“In totaal gingen zo’n 180 pizza’s en 55 tapasschotels ‘al rijdend’ de deur uit”,
blikt Peter Haesendonckx terug op de krachttoer van ’t Lommert. “We krijgen de
ene na de andere positieve reactie binnen. ‘Met liefde bereid en dat proef je’, is
misschien de mooiste.”

Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220

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.
M.G.

Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18 (particulier) Z225
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 gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia, enz.. tel 03.663.65.70 Z116

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

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

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

Wachtdienst
dierenartsen
Dankbaar voor alle mooie en
fijne herinneringen die
zij ons achterlaat,
nemen wij afscheid van

Josepha
Rombouts
weduwe van Joris Onincx
lid van het zangkoor Cantate
Geboren in Brecht op 28 augustus 1925
en van ons heengegaan te Schoten op 29 januari 2021.
Omwille van de huidige coronamaatregelen
hebben wij afscheid genomen in beperkte kring.
Rouwadres:

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

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

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

AL-ANON

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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Drankprobleem?

Zelfstandige
Verpleegkundigen

Tel. 03/321 24 24

of 070/222 678

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

www.vbzv.be

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Groen Brecht neemt
afscheid van oprichtster
Groen Brecht treurt om het heengaan van een van haar oprichters, Lizi Vanderes (82).
“Samen met haar man Jan Demey en voortrekker Piet Coppenrath van actiegroep
Red de Voorkempen was ze de grondleggers van de groene partij in Brecht 39 jaar
geleden”, weet voorzitster Karin Van Hoffelen.
“Nog voor Agalev nationaal werd opgericht, leefde het groene gedachtegoed al
sterk in de Noorderkempen. Er waren verschillende bewegingen actief zoals Red de
Voorkempen dat ontstond als verzet tegen het Duwvaartkanaal begin jaren tachtig.
Lizi Vanderes en haar man en kunstenaar Jancordis Demey uit Sint-Job waren
daar erg bij betrokken. Lizi was voor Agalev Brecht zeer actief in de OCMW-raad en
de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Over de partijgrenzen
heen bleef ze een constructieve dialoog voeren. Ze hield vast aan het groene
gedachtegoed, maar was altijd pragmatisch en bereid tot compromissen. Vooral de
ruimtelijke en sociale dossiers lagen haar nauw aan het hart. Bij de opmaak van het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Brecht bleef ze waken over het groene karakter van de
gemeente. Thema’s waarvoor onze partij tot op vandaag alert blijft bij beslissingen van
de gemeenteraad. Lizi gaf me heel wat bagage waar ik dankbaar gebruik van maakte
tijdens mijn mandaat in de gemeenteraad. Ook al konden Lizi en Jan de vergaderingen
om gezondheidsredenen
de laatste jaren niet
meer bijwonen, we
hielden hen altijd
geïnformeerd. Bij de
jongste verkiezingen
vonden ze het zelfs
belangrijk om de groene
lijst te steunen. We
vonden dit ook een
blijk van erkentelijkheid
voor hun jarenlange
inzet voor Groen
Brecht.” In beperkte
kring is in januari al afscheid genomen van Lizi. Door corona was een publieke
afscheidsplechtigheid niet mogelijk. Het nieuws raakte nu pas bekend.

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

De post wordt vanaf vrijdagavond 19 uur tot en met maandagmorgen
8 uur en op feestdagen (vanaf de avond voordien om 19 uur tot de
ochtend nadien om 8 uur) bemand door drie huisartsen van wacht.
Twee van hen doen consultaties en één huisarts staat in voor
huisbezoeken. Inwoners uit Schilde en Wijnegem kunnen een afspraak
maken via 0900/100.05, Zoerselaars bellen naar 0900/105.12. Meer
info via wachtpostvoorkempen.be

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

Nieuwe huisartsenwachtpost voor
regio geopend
Naast de dienst spoedgevallen van AZ Sint-Jozef in Malle, op de
grens met Sint-Antonius, is de nieuwe huisartsenwachtpost van
de Voorkempen gevestigd. Sinds begin februari kunnen inwoners
uit omliggende gemeenten er tijdens weekends en feestdagen
terecht voor dringende consultaties die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag. Door dit vaste, centrale punt moeten patiënten
niet meer uitzoeken wie er van wacht is en waar, klinkt het bij de
huisartsenwachtpost Voorkempen.

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

