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Schepen en seniorenraad verdelen
eerste Seniorenkrant
Een kleurrijke lay-out, een pak nuttig informatie, een interview met Luc Caals en veel
bemoedigende woorden. Zo ziet de eerste Seniorenkrant eruit die het lokaal bestuur
zopas als een warm dekentje bezorgde aan de meer dan vierduizend 75-plussers van
Schoten. “Het is onze manier om de oudere Schotenaren te knuffelen nu elkaar echt
omhelzen niet mag”, aldus schepen Iefke Hendrickx (N-VA) en seniorenraadvoorzitter
Maria De Belder.
Iefke Hendrickx is schepen voor Senioren en weet dus dat ook deze groep het niet
gemakkelijk heeft in deze maar aanslepende en vaak heropflakkerende coronacrisis. “We
hebben ons leven serieus moeten aanpassen. En elkaar moeten missen. Weinig contacten
en knuffels. Het is niet makkelijk geweest. En we zullen nog even moeten doorzetten”,
schrijft ze in haar voorwoord aan de oudste Schotenaren.

Toch Chrysotomos in Wijnegem

Dankzij Laura Kerkhofs, de jonge senioren- en gezondheidsconsulent van Schoten, werd
het embryonale idee van Hendrickx al snel een voldragen kind. “En dat ondanks corona,
die de voorbereiding niet gemakkelijk maakte”, vertelt Laura. “Maar ik kon op mijn beurt
gelukkig rekenen op een geëngageerde redactie die zelfs online vergaderde om alles
rond te krijgen. Dank aan onder meer Martin Van Hulle, François Michel, Guy Embrechts en
alle andere medewerkers. ”
Ook Maria De Belder, al jaren voorzitter van de seniorenadviesraad, stak graag mee de
handen uit de mouwen. Samen met ondervoorzitter en andere doorzetter Mia Ketels
ging ze bijvoorbeeld zelf Luc Caals interviewen. De bekende en altijd vrolijke Schotenaar
ontving de gelegenheidsreporters zo warm als toegelaten en kreeg in ruil zopas het
eerste exemplaar overhandigd. Al behoort Caals met zijn ‘amper’ 68 jaar zelf eigenlijk
niet tot de doelgroep.

Vogels spotten in Schilde

Rommersheide smeekt om geluidsschermen

Een nieuw Schotens Huis van het Kind

“Ik hoop toch ooit eens de cultuurprijs te krijgen als ultiem teken van waardering door
de gemeente waar ik al m’n hele leven woon, al vind ik het ook leuk dat de mensen me
onderweg aanspreken hoor”, laat Caals zich ontvallen in het openhartig gesprek.
Zelfs de seniorenraad mag dan intussen haar eerste online vergadering achter de rug
hebben, heel wat ouderen dreigen uit de boot te vallen met de verdere digitalisering van de
communicatie. “Dat hebben we ondervonden tijdens onze belronde naar alle 75-plussers
tijdens de corona-lockdown. Deze Seniorenkrant is ons antwoord hierop. We gaan het
magazine twee keer per jaar maken”, kondigt Maria De Belder aan. De gemeente heeft
er alleszins 2000 euro voor uitgetrokken en Kelly Coucheir van de communicatiedienst
staat praat om te helpen.
Uiteraard bevat de Seniorenkrant ook heel wat informatie over de lokale dienstverlening,
gezondheidstips en als toemaatje zit er zelfs een puzzelbijlage bij. “ Om het geheugen te
trainen en de vaak eenzame lockdownperiode door te komen”, spreekt Iefke Hendrickx
uit eigen ervaring met haar schoonmoeder, die in een woon-zorgcentrum verblijft.
Overigens had de distributie van het eerste nummer een positief effect op de gezondheid
van de seniorenraad. De leden stapten heel Schoten rond om hun magazine zelf in de
bijna drieduizend brievenbussen te stoppen. Ook alle woon-zorgcentra werden bedeeld.
“Kandidaten om ons bij een volgend nummer te helpen, zijn zeker welkom”, doet
coördinator Laura Kerkhofs een oproep. Ze ontving al vele positieve reacties op de eerste
seniorenkrant.
seniorenadviesraad@schoten.be .03-680 07 84
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Sint-Filippus-leerlingen plukken
vruchten van actie ‘Fruit in de wijk’

van juf Bianca als de vijfde klas van juf Melanie kregen het peterschap voor
de kerselaar, pruimelaar, appelboom en perelaar. “Het is de bedoeling dat
zij het hele jaar door zorg dragen voor de bomen, ze gieten en snoeien en er
letterlijk de vruchten van zullen plukken”, legt directeur Tim Dens uit.

Dat de Sint-Filippusschool in Schoten nu haar eigen kleine fruitboomgaard
heeft, hebben directeur Tim Dens, zijn team en 260 leerlingen te danken aan
de wijkverenigingen Atheneum en Donk.
Zij werden vorige jaar met hun
gezamenlijk project ‘Fruit in de
wijk’, één van de laureaten van de
wedstrijd Klimaatkapitaal.

Intussen staan ook de eerste boompjes in het wijklokaal van Geuzenvelden
en kortelings gebeuren aanplantingen door de Sint-Cordulaparochie aan het
Rozenkransheem tegenover de pastorij.

Die organiseerde de gemeente
Schoten om ook burgers en
verenigingen aan te zetten tot
initiatieven om de CO2-uitstoot mee
terug te dringen en het klimaat te
verbeteren. Het leverde de groene
wijkambassadeurs Dré Van Waes en
Erik Maes de mooie som van 4000
euro op voor hun project ‘Fruit in
de wijk’. “Dat geld houden we niet
voor onszelf”, vertelt Maes. “We
zijn blij dat verscheidene scholen
en verenigingen ingingen op ons
aanbod om plaats te maken voor
enkele van onze fruitbomen.”
De grote plantactie ging zopas
officieel van start in de tuin van
de Sint-Filippusschool aan de
Wijngaardlaan. Zowel een kleuterklas

Gespecialiseerd in kwalitatieve
Belgische matrassen, boxsprings,
bedlinnen en maatwerk.

Tot binnenkort!

N-VA Schoten bezorgt leden alsnog
kruidig en zoet nieuwjaar
Het is een jarenlange traditie: op de laatste vrijdag van januari loopt het kasteel
van Schoten vol voor de nieuwjaarsreceptie van N-VA Schoten. Maar dit jaar bleef
het er stil en donker, want ook daar staken de coronamaatregelen een stevig
(kaneel)stokje voor.
Als alternatief ontvingen de
partijleden van afdelingsvoorzitter
Kim De Hondt en zijn team dit jaar
een ‘warme tas’. Daarin zaten alle
ingrediënten, inclusief een eigen
kruidenmix, om thuis een heerlijk
potje glühwein klaar te maken,
met een sneetje ambachtelijke
peperkoek erbij.
De geschenken werden coronaproef
aan huis bezorgd door de
bestuursleden. Zo werd het in
menige Schotense huiskamer
toch een gezellige doe-hetzelfreceptie, met zonder twijfel een toost op een beter 2021. “En omdat het glas
beter halfvol is dan halfleeg mag u alvast noteren: volgende nieuwjaarsreceptie
N-VA Schoten op vrijdag 28 januari 2022”, aldus gemeenteraadslid en
communicatieverantwoordelijke en N-VA-fractieleidster Sandra Lauryssen.

Gratis zwarte opvulgrond, af te
halen, Schilde, omgeving Aldi
Schilde tel 03,385,24,31 C20
Te
huur:
overdekte
autostaanplaats
55
euro,
Churchilllaan
258
Schoten
tel
0475,27,71,32
C21

Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Villerslei 14
2900 Schoten

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

T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z50
KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

SCHOTEN
Exclusieve villa met bijgebouwen gelegen op een
royaal perceel van 6.336 m² te Schoten.
Het eigendom beschikt over een aangelegde parktuin,
zwembad, poolhouse en bijgebouw met vele mogelijkheden.

EPC 179 kWh/m2 - UC2332147
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

PRIJS OP AANVRAAG

SCHOTEN
Landhuis op riant domein van 6.692m² met volledige
privacy en vlakbij invalswegen en centrum ‘s
Gravenwezel. De woning biedt tal van mogelijkheden
aangezien het over afzonderlijke inkomhallen,
woonkamers en badkamers beschikt.
EPC 958 kWh/m2 - UC2291740
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 690.000

SCHOTEN
Instapklare, vernieuwbouw woning uit het interbellum
met 4 slaapkamers op 290m² aan de Villerslei bij winkels,
scholen en openbaar vervoer. Met prachtig aangelegde
tuin. Extra’s: Mogelijkheid tot aankoop van vlakbij
gelegen garage.
EPC 167 kWh/m2 -U2363951

€ 459.000

stedenbouwkundige info in aanvraag

SCHOTEN

enten

rtem
3 appa
laatste

Nieuwbouw project met 17 appartementen op centrale
locatie in Schoten. De appartementen beschikken
over mooie zonneterrassen. Appartementen worden
afgewerkt naar keuze koper. Contacteer ons voor meer
info. Laatste 3 app. beschikbaar.
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

VANAF

€ 265.000

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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

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

Brand vernielt laatste restantje
domein Le Grelle op Borgeind
De brandweer van Schoten moest zondag 31 januari massaal uitrukken voor een
hevige brand in een leegstaand huis achterin een weide aan de Borgeindstraat.
Toen de brandweerdiensten ter plaatse kwamen, stond het hele gebouw in brand.
De brand veroorzaakte een zware rookpluim, die van kilometers ver te zien was. De
Borgeindstraat werd een tijd lang afgesloten. Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak
van de brand is niet duidelijk.
Het vervallen en al lang leegstaande landhuisje dat volledig in de vlammen en rook
opging, maakte vroeger deel uit van het domein van de adellijke familie Le Grelle.
Vroeger stond aan de straat kant ook nog een oude villa van dezelfde adellijke
familie. Die bleef nog lang bewoond door afstammelinge Bernadette Le Grelle maar

foto Sven Janssens
werd in 2015 afgebroken na aankoop van het domein door ene projectontwikkelaar.
Er kwamen intussen 23 luxeappartementen in de plaats. Op hetzelfde domein staat
nu nog wel een oude hoeve.

Mondovino stelt Belgische
alcoholvrije bubbels voor op
Tournée Minerale

bij Mondovino slechts 5,75 euro. “Laten proeven mogen we jammer genoeg niet zolang
de horeca gesloten is, maar gezien de erg mooie prijs voor dit exclusieve flesje, is dit
een buitenkans om eens op te pikken en thuis van te genieten”, aldus Philippe.

Het mag misschien verbazen, maar Philippe Wouters van de bekende Schotense
wijnspeciaalzaak Mondovino, is intussen een trouwe deelnemer aan Tournée Minerale.
Niet dat hij zijn aanbod van flessen met alcohol heeft buitengezet, maar Philippe maakt
in deze periode graag plaats voor enkele opvallende producten met 0° versterking in
de fles. Eén van de opvallende nieuwkomers dit jaar is de alcoholvrije sparkling van
Belgische bodem Feliz Mindful Sparkling Rosé
.
“Feliz (Spaans voor “gelukkig”) is een kant-en-klare drank gemaakt van de beste
plantaardige ingrediënten, appelazijn en
frambozen”, vertelt kenner Philippe. “Dit
rosé-aperitief is een natuurlijke, nietalcoholische drank die minder suiker
en 0% alcohol bevat. “Mindful” verwijst
naar de keuze om bewust te zijn van wat
en hoeveel je drinkt, zowel op het vlak
van alcohol als op het vlak van suiker. De
verantwoordelijkheidszin van de mensen
prikkelen en bewuste drinkers erkennen.
Een flesje Feliz bevat twee glaasjes
aperitief en komt het best tot zijn recht
als het gekoeld geschonken wordt in een
champagneglas zonder garnituren of
zonder te mixen met andere dranken.”

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

Een fles Feliz Mindful Sparkling Rosé kost

Mondovino, Vordensteinstraat 102A in Schoten. www.mondovino.be

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
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases®

ECOLOGISCHE
ZONWERINGSDOEKEN,
BESTAANDE

WIJ ZIJN DE ENIGE
WEINOR TOP PARTNER
IN DE REGIO ZOERSEL,

UIT 85%

Sun days
with future

Erkend voor
competentie & kwaliteit

NIEUW & uniek!

GERECYCLEERDE
PET-FLESSEN

De duurzame collectie
zonweringdoeken

Exclusief bij weinor

SCHILDE EN SCHOTEN

Uw weinor vakhandelaar

VAN GORP PROJECTS, STERK ...
IN VERZORGD WERK
25 JAAR ERVARING,
DE VAKMAN IN UW STREEK

Zoersel zoekt jong dj-talent
De Zoerselse cultuur- en jeugddienst en de jeugdraad gaan op zoek naar jong
dj-talent. Met een wedstrijd willen ze jonge Zoerselse dj’s een kans geven om
gehoord en gezien te worden.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79

Er zijn twee categorieën: de junior-categorie voor dj’s die nog maar net
begonnen zijn, en een senior-categorie voor dj’s met al enkele jaren
podiumervaring. Een jury zal twee winnaars bekend maken. Het prijzenpakket
bevat een waardebon voor dj-materiaal, een dj-workshop, podiumkansen via
livestream en een podiumplek op één van de toekomstige Zoerselse fuiven.
“Voor jongeren is de coronacrisis een stevige uitdaging”, zegt schepen voor
Cultuur Michaël Heyvaert (N-VA). “Samenkomen met vrienden, een bezoekje
brengen aan het plaatselijke jeugdhuis, dansen op een fuif… Voorlopig is dat
allemaal niet meer mogelijk. Daarom gingen we op zoek naar manieren om
cultuur en jongeren tijdens corona dichter bij elkaar te brengen. Met deze djcontest bieden we enerzijds podiumkansen voor jonge dj’s, via livestreams,
en anderzijds een digitale manier voor jongeren om uit te gaan.”
Jongeren tussen 16 en 26 jaar met een link met Zoersel kunnen nog tot en
met 15 februari een mixtape van 30 minuten naar cultuur@zoersel.be sturen,
samen met een beknopte biografie (naam, geboortedatum, e-mailadres,
telefoonnummer, foto, podiumervaring). Alle muziekstijlen zijn welkom. Aan
de deelnemers wordt gevraagd om zaterdag 13 maart, 10 april en 8 mei vrij te
houden in hun agenda.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Te koop: Babybox, hout, wit
gelakt. In hoogte verstelbaar.
Lade onderaan. goede staat:60
Baby wipstoeltje babybjörg,3
standen, stof machine wasbaar.
weinig gebruikt :60 bij aankoop
beide:100 , tel. 03/636.25.43
of
0477.31.91.29
C18
Te koop: paspop op staander
50 euro gsm 0495.89.82.13 C19

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

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

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be
en secundaire school Mariagaarde in
Malle, het Jeugd Rode Kruis in SintLenaarts en de sportclub BMA in
Loenhout kregen mondmaskers. “We
kozen ook voor sterke, kwalitatieve
maskers met filter zodat ze echt
goed beschermen. Dat vinden
we erg belangrijk. De scholen en
verenigingen waren er erg blij mee.
Op school heb je er per dag al twee
nodig, een voor in de voormiddag
en een voor in de namiddag”, weet
Karen uit ervaring.

Brecht – Zeilmakerij schenkt
ruim 2.300 mondmaskers
aan scholen in regio
De familie Borremans heeft een zeilmakerij en het hart op de juiste plaats. Zo
schonk het onlangs 2.350 mondmaskers weg aan scholen en verenigingen in
de regio.
Een deel van de 2.355 mondmaskers ging naar de 4 Notelaars in Schoten
waar mentaal gehandicapten verblijven. “Ik werkte daar, maar heb nu
loopbaanonderbreking. Zo kunnen we toch ons steentje bijdragen”, vertelt
Karen Borremans. Zij is getrouwd met Arjan Borremans die de zeilmakerij
van zijn vader-oprichter Marc heeft overgenomen. Ook Buso lagere school
De Mostheuvel in Malle was bij de gelukkigen. “Een van mijn dochters die het
syndroom van Turner heeft en dus een verminderde immuniteit, loopt er school.
In de busjes waarmee de leerlingen vervoerd worden, is een mondmasker
verplicht. Mijn drie dochters van 13, 10 en 9 jaar dragen al sinds het begin van
de pandemie een mondmasker en begrijpen het belang ervan.” Ook de basis-

Zeilmakerij Borremans weet zich in deze pandemie ook telkens opnieuw uit te
vinden. Schakelde het bedrijf in maart over op productie van spatmaskers, dan
maakt het plexizeilen voor ziekenhuizen en bedrijven. “Het zijn onzekere tijden
waarin we permanent flexibel en creatief meedenken op maat van de klant.
Sinds de lockdown
in maart ligt onze
normale activiteit
stil. Er was toen
een groot tekort
aan spatmaskers
en plexischermen.
Intussen zijn door
ook
doorzichtige
zeilen bij gekomen.
We hadden dit zeil al
in huis, onder meer
voor vensters en
als overkappingen”,
legt
Karen
Borremans uit.

Te koop: Opel Astra, GTC, bouwj
2009, 1ste maal ingebruikname
11.06.2009,
2de
eigenaar,
1400cc, 100.061km, brd banden,
znd
sierveld,
servostuur,
parkeersensoren
achter,
boordcomputer, autom dag/nacht
spieg, elect, airco, lederen stuur
met instr donk ruitach onderh
boekje, vraagpr 2.500 euro lez
zone vrij tel 0498.57.17.12 C13
Gezocht: defecte of buiten
gebruik kettingzaag electr., gratis
a.u.b. tel 03.383.66.85
C14
Te koop: degelijke oudere Duitse
Vleugelpiano, van Prof. piano
2.800 euro, tel 0495.24.60.87 C15
Te huur: garage ondergronds
Schoten centrum, Cordulaplein
tel
03.658.10.88
C16
Gepens. directie of prive chauffeur
zoekt werk, tel 0497.66.08.23 C17

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

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

Brecht zet in op slimme vuilbakken
in strijd tegen zwerfvuil
Alle opruimacties van zwerfvuil ten spijt, het blijft een hardnekkig probleem. Dat
mocht onlangs nog maar eens blijken in de bushalte van campus Kristus Koning in
de Bethaniëlei in Sint-Job. Intussen voert de gemeente de strijd op en werkt ook aan
een vuilnisbakkenplan.
“We hebben van deze locatie een ‘hotspot’ gemaakt. Dat wil zeggen dat onze ploegen
daar geregeld langsrijden om controles te doen en dat ook onze wijkinspecteurs
deze plek opnemen in hun ronde. Wanneer mensen een melding maken van een
locatie met zwerfvuil nemen we dit altijd ernstig”, weet woordvoerster Greet
Wouters van Politiezone Voorkempen. “Het is een probleem dat het hele jaar door
bestaat, soms zijn er weer wat meer meldingen voor een bepaalde locatie, soms wat
minder. Wanneer we iemand betrappen op het achterlaten van afval, of we hebben/
vinden bewijs dat iemand het daar achtergelaten heeft, krijgt hij of zij een GAS-

boete. Bij verregaand sluikstorten kunnen we een onderzoek openen in het kader
van de milieuwetgeving.” In Brecht werden er 43 boetes uitgeschreven in 2019.

Te koop: 2de handswagen,
2m40L op 1m25Br, vloerzijpanelen nieuw, banden nieuw,
lichten in orde + frontwiel, 435
euro tel 0486.24.57.84
C9
Te koop van particulier: 5m3
droog brandhout eik, gekliefd
en gezaagd op 35 à 40cm,
gratis geleverd, 80 euro/
m3 tel 0495.385.164
C8
Te koop: kinderpuzzels en
tekenfilms (dvd) vanaf 1 euro/
st tel 03.658.95.00
C10
Te huur: staanplaats caravan,
max H 2.55m, 75 euro/
mnd
Jozef
Cogelslei
26
Schoten, tel 03.646.12.35 C11
Lieve dame geeft
tel
0493.14.62.01

massage
C12

Gezocht: defecte of buiten
gebruik kettingzaag electr., gratis
a.u.b. tel 03.383.66.85
C14

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Schilde helpt sportclubs
infrastructuur uitbreiden
De gemeente Schilde komt voortaan tussen in maximaal 50% van het
bedrag dat een sportclub zelf investeert in infrastructuurwerken aan haar
terreinen of lokalen. “Voor dit jaar voorzien we daarvoor 100.000 euro”, zegt
sportschepen Pascale Gielen (N-VA).
De gemeenteraad keurde het nieuwe subsidiereglement zopas goed. Het werd
opgesteld in nauw overleg met de sportraad. “Elke erkende sportvereniging
op het grondgebied van Schilde komt in aanmerking”, aldus Gielen. “Dat we
maximaal de helft bijdragen, is niet de enige beperking. Met een maximale
toelage van 12.500 euro hebben we nog een drempel ingebouwd, maar voor
veel clubs betekent dit toch een mooi duwtje in de rug.”
Onderhoudswerken aan gemeentelijke infrastructuur - die de gemeente
sowieso voor haar rekening neemt – vallen vanzelfsprekend uit de boot. “Maar
bv. de aanleg van een verspringstand door Schilde Atletiekclub naast de
gemeentelijke piste in ‘s-Gravenwezel, een padelveld in een tennisclub komen
wel in aanmerking. Ik had graag 75% van de kosten voor ons genomen, maar

de wet op de overheidsopdrachten laat dat niet toe. Dan zouden de clubs niet
de vrije keuze mogen behouden om de werken uit te voeren met wie en zoals
zij dat zelf willen. Ook de sportraad toont hiervoor begrip, al komt er na één
jaar een evaluatie.”
Het lokaal bestuur heeft voor 2021 100.000 euro gebudgetteerd voor deze
nieuwe sportsubsidie. Vanaf 2022 wordt dat 50.000 per jaar.”

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

Bijzondere gasten aan voedertafel
bij Eddy Wendrickx
In veel huiskamers met zicht op een tuin, werden het laatste weekend van
januari naarstig vogels geteld. Ook Eddy Wendrickx uit ’s-Gravenwezel gaf
gevolg aan de oproep van Natuurpunt, maar in zijn tuin moeten de meesjes,
spechten en winterkoninkjes opletten dat ze zich de kaas of beter de zaden
niet van de tafel laten eten door vijf hongerige eekhoorns.

Eddy is een natuurliefhebber en heeft het voorrecht te wonen in een omgeving met
veel bomen. “Ook in onze eigen tuin heb ik die hoge zomereiken en andere bomen
bewust laten staan. Daarnaast heb ik bessenstruiken aangeplant. Het helpt allemaal
om de vogels te lokken”, weet Eddy, die zijn privé-dierenrijkje heeft uitgebreid met
enkele voedertafels, pindasilo’s en zadenhouders.
De vogels komen niks tekort in Eddy’s tuin en dat verklaart ook zijn meer dan gewone

telresultaat: naast de obligate kauwen, houtduiven en meesjes, kon de Schildenaar
dit keer ook zowel de bonte als groene specht, boomklever, gaai en winterkoninkje
aanvinken. “De zwarte specht, sperwer en het ijsvogeltje lieten zich dit keer niet zien,
maar heb ik hier op andere momenten al wel kunnen spotten. Ik vind het heerlijk om
de drukte rond de voedertafels vanuit de keuken met mijn verrekijker gade te slaan.
Het heeft mij al veel levensvreugde gegeven”, getuigt Eddy.
Zijn hoge bomen lokken ook andere op zaden en noten verlekkerde gasten. “We krijgen
hier geregeld vijf inheemse rode eekhoorns op bezoek”, wijst Eddy naar enkele van de
diertjes die hoog op de takken de gekste capriolen maken.

Top 10 provincie Antwerpen
1. Koolmees
2. Huismus
5.Pimpelmees
6. Vink
8Turkse Tortel
9. Roodborst

3.Houtduif
7. Merel
10.Ekster

4.Kauw

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

Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15
Te koop: 2x 1 persoonsbedden,
zwembadfilter + 6 wegkraan +
pomp, 2 pk tel 03.384.13.64 C1
Te koop: rolstoel met motor,
gekocht bij Vermeiren, slechts
enkele
malen
gebruikt,
vraagprijs 1.100 euro , te koop
knaufmixer met ton, tv-schotel
voor dak, prijs overeen te
komen tel 03.658.31.96
C2
Uw vakantie in Frankrijk?
w w w. n a t u u r h u i s j e . b e /
vakantiehuisje/31800
C3

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

Volg ons
op Facebook

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

Huis van het Kind vindt onderdak
op Sint-Cordulaplein
De leegstaande winkelpanden op het Sint-Cordulaplein in Schoten, waarin tot
voor kort een afslankcentrum en bankkantoor gevestigd waren, heropenen nog
voor de zomer als Huis van het Kind. Schepen van Gezin Iefke Hendrickx (N-VA)
is blij dat alle openbare diensten die zorgen voor de jonge Schotenaren - van in
de buik tot uit het thuis – nog voor de zomer samen onder één dak. De oppositie
heeft kritiek op de dure huurprijs.

Het Huis van Het Kind bundelt ambtenaren en specialisten die vragen
beantwoorden en diensten verlenen wat betreft kinderopvang, vrije tijd,
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RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

opvoeding en zoveel meer. “Een deel ervan zit nu al samen in het Gelmelenparkje.
Zo goed en kwaad als het kan hebben we een oud kaarterslokaal voor senioren
heringericht, maar ideaal is dit verre van”, aldus Iefke Hendrickx. “Uitbreiden daar
kan wel, maar alleen in de hoogte en zo’n drempel willen we bewust niet inbouwen.
En zo komt het dat bv. onze jeugddienst nog altijd ver verwijderd zit van de andere
diensten die zich om jonge jonge doelgroep bekommeren.”
Het was eigenlijk de bedoeling dat de gemeente op een nog te vinden locatie
elders een volledig nieuw Huis van Het Kind zou bouwen aan het einde van
deze legislatuur. Maar toen Hendrickx de winkelpanden in het bouwblok achter
het gemeentehuis vrij zag staan, smeedde ze het ijzer terwijl het heet was. De
gemeente regelde intussen een bestemmingswijziging van commerciële ruimte
naar gemeenschapsvoorziening. De verhuiswagens worden deze lente nog
besteld voor onder meer de gemeentelijke jeugddienst, dienst onthaalouders,
loket kinderopvang, opvoedingspunt en het consultatiebureau van Kind & Gezin,
vroeger gekend als Het Kinderheil of De Weeg.
“Ik ben heel blij dat het schepencollege en een meerderheid van de gemeenteraad
meegaat in dit verhaal”, aldus een gelukkige Iefke Hendrickx. “Deze locatie ligt
centraal, is voor iedereen toegankelijk, gemakkelijk bereikbaar te voet of met
auto, fiets of bus. Er is plaats genoeg voor het tiental mensen dat er dagelijks aan
de slag zal zijn en binnenin zit ook nog een tof binnenpleintje. We gaan hier mooie
dingen doen voor onze kleinsten en hun gezin.”

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

Zelfs bij vernieuwen kaaimuur
wordt op CO2-uitstoot gelet
De Vlaamse Waterweg zal dit voorjaar nog een kaaimuur van het Albertkanaal
en het bijhorend jaagpad vernieuwen. Aannemingsbedrijf BESIX, die eerder wat
verder in Merksem ook de kanaalbocht vernieuwde zal eveneens de werken
richting Schoten uitvoeren.
Een exacte startdatum is nog niet beschikbaar, maar het investeringsbedrag wel
en dat is aanzienlijk: 8,3 miljoen euro. “De nieuwe oeververdediging bestaat uit
een verankerde damwand, die deels voor, deels achter de bestaande constructie
zal gebouwd worden. Verder zal er ook een nieuw jaagpad aangelegd worden”,
vertelt Mark Beyst van BESIX.
Die wijst er op dat De Vlaamse Waterweg voor zijn bedrijf koos omwille van de
scherpe prijs, maar ook omdat BESIX
snel werkt en inspanningen levert
om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk
te houden. Het bedrijf denkt slechts
318 werkdagen of zeventien maanden
nodig te hebben om de complexe klus
te klaren. “De methodes om de CO2uitstoot zo laag mogelijk te houden,
omvatten een geoptimaliseerd
logistiek plan waarbij het gebruik
van de binnenwateren wordt
aangemoedigd en het opvolgen van
deze logistiek door middel van een
CO2-meetplan”, aldus Beyst.

geinst. Kkn met toest., nieuwe
badkamer, gr terras achteraan,
lift, gar, geen huisdieren info en
bezicht vrij tel 03.633.16.59 Z6
Te koop: propere golfballen,
50
euro
voor
100st
tel
03.658.10.88
Z12
Ik
ben
op
zoek
naar
ondernemende mensen, die van
thuis uit een eigen business in de
sport en gezondheid sector willen
opstarten. Zonder enig risico!
Voor meer info 0486.798.782 Z13
Te huur Merksem :app. Van
Praetlei 74; 1ste verd. Gebouw
met 6 app. Dubbel glas. ZonnigNiet gemeub.- 1 slpk + 1 berging.
Living- Keuken-Douchekamer mt
WC- Gasconvectors .Geschikt vr 1
pers (max 2) – 560 euro/maand +
42 euro kosten. 0476-43.61.10 Z14

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

Kort nieuws uit de regio
SCOUTS BOUWEN EIGEN BIER OM KAMP TE FINANCIEREN
Om hun kamp te financieren verkopen
de Scouts Wezel uit ’s-Gravenwezel
hun scoutsbier, het Wezelke. Dat kan
in geschenkverpakking (6 stuks) of in
bak (24 stuks) aangekocht worden.
Het Wezelke is een toegankelijk blond
speciaalbier van 6,9% met hergisting
op fles. De subtiel fruitige smaak en de
bittere afdronk zorgen ervoor dat dit
een ideale dorstlesser is. Het Wezelke
kan online besteld worden. Levering
volgt elke zondag na ontvangst van
betaling.
scoutswezel.be/wezelke

BUSSEN MPI STRAKS VLOTTER UIT MOERSTRAAT

Er geldt voortaan een parkeer- en stationeerverbod in de Moerstraat in de zone
voor het kruispunt met de Kerkstraat en De Kaak in ‘s-Gravenwezel. Schepen van
Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) liet de maatregel uitvaardigen na overleg met de

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

Kasteeldreef 36
2900 Schoten
T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Heilig Hart van Maria-school en de wijkvereniging. “Zo zal er geen hinder meer zijn van
geparkeerde auto’s en proberen we de veiligheid aan het kruispunt met de Kerkstraat
te verhogen”, aldus Verhulst.
Verhulst kondigt ook aan dat het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerslichten
aan hetzelfde kruispunt anders zal afstellen zodat de vele bussen van school MPI
Zonnebos kunnen wegrijden en er minder filevorming zal zijn.

QUILTS VEREEUWIGEN
TIJDPERK

CORONA-

Tal van dames uit Brecht en ruimere
regio hebben zich tijdens deze
coronatijden creatief uitgeleefd in
quilts. Het ontwerp, een huisje, was
van de Brechtse Nel Haest. Zo’n 24
huisjes kregen een corona-twist en
vormen samen één straat. Ze zijn nog
tot eind deze maand te zien in bib van
Brasschaat.
https://remmerycarine.blogspot.com/

Bezoekers gemeentehuis Wijnegem
krijgen warmer onthaal
In het gemeentehuis van Wijnegem werd flink getimmerd aan een nieuw
klantvriendelijker onthaal voor de bezoekers. Er is met een nieuwe website
ook een verbeterd virtueel onthaal op komst.
“Het lokaal bestuur timmert onder impuls van onze algemeen directeur Leen
Nagels letterlijk aan een betere dienstverlening. Op verschillende vlakken
worden veranderingen doorgevoerd om gemakkelijker en professioneler
aan de dagelijkse noden van onze inwoners te kunnen beantwoorden”, zegt
schepen van Communicatie en toekomstig burgemeester Leen Wouters
(N-VA).
De veranderingen zijn onder meer zichtbaar in de inkomhal. Daar werden
werken uitgevoerd om meer kantoorruimte te creëren en zijn nieuwe bureaus
op komst. Heel wat ruimtes kregen ook een likje verf. “Deze week wordt ook

nog knappe, nieuwe verlichting boven de onthaalbalie bevestigd en dan zijn
de werken aan het vernieuwde onthaal eigenlijk zo goed als afgerond”, aldus
Leen Wouters bij het mooie nieuwe meubel.

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

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

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

Tel. 0495 52 95 27

Man zoek werk: schilderen,
tuinwerk, schoonmaken, tel
0466,41,06,91 (particulier) Z26
Te
huur:
overdekte
autostaanplaats
55
euro,
Churchilllaan
258
Schoten
tel
0475,27,71,32
C21
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn.
Geen
geremde
tel
0492.263.118
Z25

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

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde

Handelslei
76
Zoersel
T 03 309 00 00
- 392
F•032980
30
63
Turnhoutsebaan
-309
2970
Schilde
03 309
- F-•info@immovdl.be
03
30 63
T.Twww.immovdl.be
03
30900
000000
F. 309
03 309
30 63
Ruime parking voor het
kantoor
www.immovdl.be
- info@immovdl.be

info@immovdl.be
Ruime parking voor het kantoor
www.immovdl.be
Eddy & Frederik
Van den Langenbergh.
gratis
EddyVrijblijvend
& Frederik Van
denschatting
Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

SINT-ANTONIUS
OCHT
VERK

TE KOOP - SINT-ANTONIUS
HALLE
TE KOOP
- SINT-ANTONIUS

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Handelslei
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
appartementen
met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
OCHT
- Lift tot in de kelder
VERK
Prachtige villa 260 m², gelegen op een mooi perceel - Zuiderterrassen
Luxe nieuwbouwapp. 98m2 in het centrum van Halle
voorzien
vloerverwarming,
2 slaapkamers
en gigantisch
1450 m² dat volledig is aangelegd, omheind en voorzien - Veilige
in- envanuitgang
garage
via Achterstraat
voorgevel
terras 50m2.
afwerking kan volledig zelf bepaald worden
van zwemvijver. De woning zelf heeft 3 slaapkamers, 2 - Vrije keuze
vanDeafwerking
adhv
ruime
budgetten.
Garage
e
26.500)
en
berging
badkamers
en
een
ruime
bureau.
Achteraan
de
tuin
voorgevel
- Ventilatie
type D
(e 7.500) verplicht mee aan te kopen.
bevindt zich nog een groot magazijn 80 m² met hoge - Standaard
vloerverwarming
inrijpoorten.

D 849.000

D 299.500

TE KOOP MALLE
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

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

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

D 370.000

D 349.000
Loodgieterij
LEO VERVOORT

Nieuw mobiliteitsplan streeft naar
vlotter verkeer op N12
Na een traject van meer dan anderhalf jaar werd het Zoersels mobiliteitsplan goedgekeurd
op de gemeenteraad van 19 januari. Het bestuur trekt resoluut de kaart van fietsers en
voetgangers, de hoofdwegen krijgen een betere doorstroming.
“Maatregelen om verplaatsingen te voet of met de fiets aan te moedigen staan centraal
in dit mobiliteitsplan”, zegt schepen voor mobiliteit Marc de Cordt (Groen). “Fietsers en
voetgangers komen op de eerste plaats. Zo willen we tot een ‘modal shift’ komen, waarbij
de helft van de verplaatsingen over korte afstand op een duurzame manier gebeurt.
Verplaatsingen met de wagen moeten zo veel mogelijk via de hoofdwegen gebeuren, waar
we voor een betere doorstroming willen zorgen. Zo wensen we de afslagstrook op de N12
aan de Andreas Vesaliuslaan, op de grens tussen Malle en Sint-Antonius, uit te breiden. Die
zorgt voor lange wachtrijen op de Handelslei richting Malle. In de woonstraten kiezen we voor
autoluwe wijken,
waaruit we het
sluipverkeer willen
weren.”
Nog een opvallende
actie
in
het
mobiliteitsplan is
om in het centrum
van Zoersel, na
de realisatie van
de omleidingsweg, een modale filter te plaatsen ter hoogte van het dorpsplein. Fietsers
en openbaar vervoer kunnen er dan nog langs, maar wagens niet meer. “Dat geeft de
gelegenheid om het dorpsplein om te toveren tot een echte ontmoetingsplaats”, aldus
schepen de Cordt. De Zoerselaars kunnen met de wagen wel nog van de ene naar de andere
kant van het dorp rijden, via zijwegen, maar hoe precies wordt nog bekeken.
Inwoners van Zoersel konden hun inbreng geven tijdens drie participatiemomenten. Een
projectstuurgroep, waarin heel wat betrokkenen zoals De Lijn, de Fietsersbond en alle
politieke partijen vertegenwoordigd waren, begeleidde het traject.

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en
warmwatertoestellen
Rioleringswerken

Te koop: elect. hakselaar
2800W, niet gebruikt, 60
euro tel 0477.47.68.01
C4
Te koop: Fiat Panda Lounge 1.2
benz, 70PK, euro 6, 57.000km +
… Buga Historiek bj 02/201702,
airco,
city
stuur,
graphit
metallic, stof, Grigio radio/cd/
usb, elek ram, groot reservewiel,
Molenstraat 9 Schilde 2970, prijs
6750 euro tel 0474.66.51.79 C5

Coronavrije
garageverkoop:
meubelen
aan
spotprijs,
bezichtigen
en
meenemen
op
vrijdag
12/2,
Kuiperstraat 72 Schoten
C6
Te koop: 4 koffers met
handvat
en
sluiting
40cmx32cmx5.5cm dikte prijs
9 euro/st tel 0478.46.56.45 C7

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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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.

Speelotheek verzekert speelplezier
ook in coronatijd
De vorige zomer door Tamara Smets en Gerlinde Van Geert geopende speelotheek
Foliant, onder de bogen van de Markt van Schoten, blijft ook in coronatijd geopend.
“We werken noodgedwongen wel alleen op bestelling nu en ook ter plaatse spelen
kan natuurlijk niet”, aldus Tamara.
Hoe werkt het? Surf naar de online catalogus met het volledige aanbod op de website
van Foliant. Bestel door vervolgens het online-formulier in te vullen. Tamara: “Mensen
kunnen hun bestelling doorgeven tot vrijdag tot 22u om de bestelling dan al zaterdag op
te halen in de speelotheek zelf van 9 tot 11.30 uur, of laten klaarzetten voor ophaling later
op een zelf te kiezen tijdstip in de Braembib wat verder op het Sint-Cordulaplein. Mama’s
en papa’s mogen het speelgoed vier weken houden en worden verondersteld om het
nadien zelf in goede staat terug te brengen.”

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

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

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

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

Spelen en kiezen in de speelotheek, zoals normaal wel voorzien is, gaan nu even niet.
Ondanks de moeilijke omstandigheden, hebben de initiatiefnemers van Foliant toch een
gezwinde start genomen. “We hebben nu 105 leden”, maakt Tamara de tussenbalans
info.dekeyser@gmail.com
op. “Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Je kan kiezen voor een abonnement van drie
Bel(5ofeuro).
mailTelkens
voor kan
eenjeGRATIS
prijsofferte
maanden (2,5 euro) of één van zes maanden
twee speelgoedjes
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
per keer ontlenen. Voor 15 euro blijf je een heel jaar lid en kan je meteen zes stuks per
Zaterdag
van 10 tot
15u
& Zoon
bvba
keer bestellen en meenemen. Bij het jaarabonnement mag je ook één verjaardagkoffer
gratis uitlenen per kind. Die kost normaal 15 euro.”
Algemene schilderwerken
Speelotheek Foliant is ook lid van de vrijetijdspas. Met de vrijetijdspas kan je als je aan
bepaalde voorwaarden voldoet een jaarabonnement kopen aan de helft van de prijs (7,5
euro).
Frank: 0477/96.16.49
Peter Benoitlei 68
Speelotheek Foliant, Gelmelenstraat 1 in Schoten. www.speelotheekfoliant.be laurijssen.frank@skynet.be
2930 Brasschaat
foliantspeelotheek@gmail.com
T: 03/651.71.82
Sven: 0474/69.14.53
F: 03/653.04.74
sven.laurijssen1@ telenet.be
RPR Antwerpen
en
buiten
door
Poolse
www.swlaurijssen.be
mannen, tel 0496.08.41.68 of

03/651 33 40

Laurijssen Frank

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

0496.63.79.78 (particulier) Z114

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

schilderwerken:

binnen

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Inbraak in De Kaekelaar
PRIJSLIJST

COCA COLA regular EU (blik) 24x33cl €10,00
COCA COLA regular B
(blik) 24x33cl €13,00
COCA COLA regular
(fles) 6x1,5l € 9,00
COCA COLA regular
(fles) 12x0,5l € 9,00
COCA COLA zero
(blik) 24x33cl €10,00
COCA COLA zero
(fles) 12x0,5l € 9,00
COCA COLA zero
(fles) 6x1,5l € 9,00
COCA COLA citron zero (blik) 24x33cl € 9,00
COCA COLA vanille
(blik) 24x33cl €14,00
COCA COLA cherry
(blik) 24x33cl €13,00
DR PEPPER
(blik) 24x33cl €13,00
FANTA orange
(blik) 24x33cl €10,00
FANTA orange
(fles) 12x0,5l € 9,00
FANTA orange
(fles) 6x1,5l € 9,00
FANTA cassis
(blik) 24x33cl €15,00
FANTA lemon,exotic
(blik) 24x33cl €10,00
FANTA kiwi/aardbei
(blik) 24x33cl €10,00
FANTA shokata
(fles) 12x0,5l €10,00
FANTA shokata
(fles) 6x1,5l €10,00
SPRITE
(fles) 12x0,5l € 9,00
SPRITE
(fles) 6x1,5l € 9,00
SPRITE
(blik) 24x33cl €10,00
LIPTON ICE TEA sparkling (blik) 24x33cl €12,00
LIPTON ICE TEA sparkling (fles) 12x0,5l €10,00
LIPTON ICE TEA sparkling (fles) 6x1,5l €11,00
LIPTON ICE TEA green
(blik) 24x33cl €12,00
LIPTON ICE TEA green
(fles) 6x1,5l €10,00
LIPTON ICE TEA peach (blik) 24x33cl €12,00
SCHWEPPES mojito/lemon (blik) 24x33cl €13,00
MINUTE MAID orange/pomme (blik) 24x33cl €18,50
TROPICO-POMS
(blik) 24x33cl €15,00
HAWAI - OASIS
(blik) 24x33cl €15,00
CAPRISUN multi-safari-mystic
20x20cl € 5,00
FRISTI - CECEMEL
(blik) 24x25cl €19,00
MONSTER green
(blik) 24x0,5l €22,00
MONSTER geel
(blik) 12x0,5l €11,00
SLAMMERS
(blik) 24x25cl € 8,00
REDBULL
(blik) 24x25cl €22,00
AA-DRINK
(fles) 24x33cl €14,50
Bestellen via WhatsApp/SMS of
www.anatolia-drankenchocolade.be
LEVERING AAN HUIS 5 EURO

ULUDAG FRUTTI peer
(fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI mandarijn (fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI tropic
(fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI bosvr.
(fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI limoen (fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI meloen (fles) 24x25cl €10,00
ULUDAG FRUTTI limoen (fles) 12x1l €11,00
ULUDAG FRUTTI mandarijn (fles) 12x1l €11,00
ULUDAG FRUTTI bosvr.
(fles) 12x1l €11,00
ULUDAG gazoz
(blik) 24x33cl €10,00
ULUDAG portakal (appelsien) (fles) 24x26cl €11,00
ULUDAG gazoz
(fles) 24x26cl € 8,50
DIDI peach bergamot
(blik) 24x25cl € 9,00
KIZILAY C vitamines
(fles) 24x20cl € 7,00
KIZILAY limon (citroen) (fles) 24x20cl € 7,00
KIZILAY elma (appel)
(fles) 24x20cl € 7,00
KIZILAY nar (granaatappel) (fles) 24x20cl € 8,00
KIZILAY visne (kersen) (fles) 24x20cl € 7,00
PINAR plat water
(fles) 6x1,5l € 3,00
KARACADAG plat water (fles) 24x0,5l € 4,00
KARACADAG plat water (fles) 6x1,5l € 3,00
KINDER BUENO
30X43gr
€17,00
KINDER BUENO WHITE 30X43gr
€17,00
MARS
24X51gr
€10,50
SNICKERS
24X50gr
€10,50
M&M’S CHOCO / peanut 24X45gr
€10,50
KIT-KAT / WHITE
24X45gr
€10,50
BOUNTY SINGLE
24X57gr
€10,50
LION SINGLE
24X42gr
€10,50
KIT-KAT CHUNKY / PEANUT 24X48gr
€11,00
NUTS
24X42gr
€10,50
SMARTIES SINGLE ROLL 36X38gr
€17,00
KINDERCHOCOLADE
10X8st 100gr €11,00
KINDERCHOCOLADE
20X4st 50gr €11,00
MILKA MILKINIS STICK 20X87,50gr €14,00

Schoten - Cultuurcentrum De Kaekelaar kreeg maandag inbrekers over de vloer. De politie
kreeg rond 18.30 uur melding dat er was ingebroken en gestolen. “De dader heeft zich via de
dakkoepel toegang verschaft tot het onthaal en de achtergelegen bureauruimtes”, aldus
Kristel Wouters van de politie.

De feiten gebeurden op een moment dat niemand aanwezig was in het cultuurcentrum, dat
omwille van de door corona geschrapte voorstellingen en veel thuiswerkende ambtenaren
sowieso vaak leeg staat de jongste weken. Er werd o.a. meer dan 800 euro aan baar geld,
twaalf laptops en een rugzak met inhoud gestolen. Het gerechtelijk labo komt ter plaats
voor een sporenonderzoek. Het onderzoek loopt.

0470 88 62 34
of paard, geremd, 6 personen,
prijs 450 euro tel 03.384.11.65
of
0476.23.72.24
C33
Te koop: 231 CD + 105 lp + 47 dvd
+ 7 video, normaal = 500 euro nu
ieder goed bod! Retro glasservies
Kristal 12 borrel en 12 wit wijn, 12
rode wijn gratis 11 waterglazen en
op voet tel 0479.89.55.51 C34
Te koop: droogkast Bauknecht
Tra5400, prima staat, 100
euro tel 03.383.17.64
C39
Te huur: appartement Schoten
A. Wolfsstrat 26, 2de v, lift, 3
slpk, vrij vanaf 1 mei, huurprijs:
700 euro/mnd + 100 euro
kosten tel 0476.53.68.69 Z28

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

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

Te
koop:
erot.
Romans
Nabokov Wolkers Reage ea,
5/8 euro/st, tel 0477.72.59.11
of
03.644.37.26
C30

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
verwijderen
van
planten, hagen, stronken tel
0487.715.534 (particulier) C36

Te koop: tinnen kruik 40
euro tel 03.658.95.03
C31

Ervaren
gemotiveerde
Taxichauffeur zoekt werk, dag,
v. ma-vrij (ook wk) evt. tel
0474.42.57.77 (particulier) C35

Te koop: metalen poort 2
stuks, 1mx1.20m, 60 euro
tel
0467.01.51.70
C32

Goedkoop verwijderen van bomen,
hagen, coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) C37

Te

Goedkoop

koop:

vierwielkoets

Pony

verwijderen

van

coniferen, hagen + afvoer tel
0487.715.534 (particulier) C38
Dame zoekt werk: strijken,
poetsen,
babysitten
tel
0465.75.44.71
Z27

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

Tel : 0494 429 439
E : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

PEETERS MARC

ALGEMENE
DAKWERKEN

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

Schotense bibliotheek-telefoon
antwoordt in verzen op Gedichtendag

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

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

Ook de jaarlijkse Gedichtendag, die in Schoten nooit onopgemerkt voorbijgaat,
had te kampen met corona-beperkingen. Luidop en gesticulerend voordragen
voor een live publiek zat er niet in. Maar de creatievelingen van de gemeentelijke
cultuurdienst hadden
er wat op gevonden.
Ze installeerden die
dag eind januari
een heuse poëzietelefooncentrale in de
Braembib. Die werd
bemand door jonge
woordkunstenaars
Lauren De BackerGauwloos, Laila Cuypers
en Matteo De Koster
waren de telefonisten
van dienst. Zij werden gecoacht door hun leerkracht Ann Leysen van de academie
Schoten. Liefst 62 bellers kregen na het vormen van enkele gelegenheidsnummers
van de bib hele fraaie verzen voorgelezen, inspelend op het jaarthema ‘Samen’. De
ene keer klonk dat hartverwarmend, dan weer intrigerend of grappig, maar altijd raak.

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Gezocht:
karweiman
voor
schilderwerk in Deurne, moet
zelfstandig
kunnen
werken, tel 03.383.37.53
Z18

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

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
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

Nathalie Duchateau volgt liberale nestor
Hugo Jacobs op in ‘OCMW’ Schilde

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Hugo Jacobs (75), gewezen gemeenteraadslid en OCMW-raadslid in Schilde, neemt afscheid
van de lokale politiek. Hij zetelde nog in het bijzonder comité voor de sociale dienst maar
geeft daar de fakkel door aan Nathalie Duchateau (35), eveneens van Open Vld.
Hugo Jacobs maakte liefst drie legislaturen vol in de OCMW-raad en was vorig jaar alweer
aan zijn vierde begonnen. Ook als professioneel trappenmaker en fervent duivenliefhebber
was Hugo geen onbekende in de lokale politiek.
“Vele jaren zette hij zich vol overtuiging in voor de inwoners van Schilde en ‘s-Gravenwezel”,
aldus liberaal afdelingsvoorzitter Kristof Droessaert. “Steeds met respect en doorgedreven
dossierkennis, kwam hij tussen op partijmeetings en de diverse raden waar hij stipt op
aanwezig was.”
Hugo Jacobs was een rots in de blauwe branding. Zijn thuis staat in Open Vld-kringen
bekend als het liberale fabriekje. ‘Als ambachtsman had de logistieke duizendpoot in
Hugo nooit enige moeite
om 150 verkiezingsborden
doorheen de gemeente op te
zetten en weer af te breken.
Als op verkiezingsnacht,
collega-partijen de borden
besmeurden, dan had Hugo ze
hersteld tegen de ochtend”,
lacht Droessaert.
Nathalie Duchateau zit in de
verkoop maar toonde eerder
al dat ze niet alleen rad van
tong is en veel dossierkennis opdeed, maar ook een goed hart heeft door als vrijwilliger te
helpen in rusthuis Sint-Lodewijk en dat in volle corona-lockdown.
Te koop: VW Polo, gr. met leder
zetels, 10.000km, winterbanden,
rek 2 fietsen tel 0474.82.08.13 C26
Te koop: winterbanden Pirelli
225/5017 met TPMS op velg
ET30,
5x120
stonden
op
BMW tel 0479.47.23.01
Z21
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

Te koop wegens verhuis:
kwaliteitsmeubilair:
salon,
eet-en slaapkamer (Auping),
tapijten, verlichting, diversen…
info
0475.64.46.21
C27
Te huur: De Panne mooi app.
2 terras, zeezicht parking, info
foto’s 0479.29.62.49
C28
Verzamelaar
zoekt
blikken,
hebt u er nog? Kijk op
blikken-en-brocante.
be
tel 0492.73.62.96
C29

Schilderen
tuinwerk,
ramen
poetsen
tel
0487.56.66.52
(particulier)
Z24
Te koop: garagebox 4.9D
2.45Br 1.9H, Kuiperstr Schoten,
gsm
0479.44.84.26
C23
Te huur: recent app., 2 slpk,
centrum Schoten (Binnenhof),
zeer rustig, glvl, ruime badk,
apart wc, tuin en terras,
berging, alle comfort, 925 euro/
mnd, info 0475.64.46.21 C22
Te koop: oude Berkel weegschaal,
tel
03.658.70.83
C24
Te koop: garagebox Kuiperstr
Schoten, L4m90 Br 2m45 H
1m90, gsm 0479.44.84.26 C25

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

TE HUUR APPARTEMENT
2de verd. bemeubeld
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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

UIT DE HAND TE KOOP

Zetelbedrijf

www.notarisdeferm.be
• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

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

BVS-2021-92x75Hoog-bezoek-website.indd 1

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

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

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Zie onze beschikbare woningen op

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

5/01/21 13:08

Appartement
te
Huur
in
De
Panne.
Modern,
luxe
hoekapp.120m2, terras 40 m2,
gans de dag zon en zeezicht !
Enkele stappen van de zee op
de Esplanade, verkeersvrij en
rustig ! Grote LV, open KK met
allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping,
max 6 pers. Vrij vanaf 20.2
tot 1.4 = 580e + verwarming ;
mei en tot 26 juni en vanaf 11
september 625 e. per week alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15
Te koop: electr scootmobiel 4
wiel, mandje & lader incl, in
zeer goede staat, gratis thuis
geleverd, nwpr 3.800 euro, weg v
1.600 euro tel 0478.037.516 Z165
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen
v
zolder,
Lp,
strips,
curiosa,
enz
…tel
03.663.65.70 (particulier) Z214
Ik doe uw strijk - gratis
ophalen
en
terugbrengen
in Schilde 0493 329 921

TE KOOP BMW 120i - Coupé
1995 cc - Benzine - 125 kW
CO2 : 152 g/km - EURO 5
In verkeer : 26.09.2011
Km : slechts 89.500 km !
Prijs : slechts 7.900 €UR !
Saphirzwart - stof Antracit Airco - Xenon Lichtpakket M sport opties - zomer &
winterbanden, …
TOP okkazie !!! (sterfgeval)
jfw@jfw.one - 0476 275353
BE-2960 St Job in’t Goor

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

T. 0474 71 53 97

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Auteurs werpen online blik
op hun boeken
Op zaterdag 20 februari organiseert de dienst cultuur en de bibliotheek van
Zoersel de laatste van een reeks culturele online lezingen. Lore Mutsaers,
geboren en getogen in Zoersel maar nu wonende in Antwerpen, geeft die
avond een inkijk in het groeiproces van haar debuutroman ‘Dwaal zacht’, een
psychologische roman die zich in de Koekenstad afspeelt. Ze neemt je mee
door de verschillende fasen van het creatieve proces. De lezing, die start om
20 uur, is gratis en duurt een uur inclusief vragenrondje. Vanaf 30 minuten voor
aanvang kan u inloggen via zoersel.be/live.
Zoerselaar Joris Peeters beet op zaterdag 23 januari de spits van deze reeks
af met de voorstelling van en lezing uit zijn boek ‘Ik kan vliegen’, over een
jongen die gepest wordt. Tijdens de voorstelling speelde Joris eigen liedjes op
akoestische gitaar. Op zaterdag 6 februari kwam de bekende dichteres Delphine
Lecomte digitaal langs.

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:

PLAATSERS

VERANDA DAGEN
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

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij
17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd 1

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

Gezocht!
Furnified.com zoekt een
GEPENSIONEERDE om in piekperiodes onze
customer service afdeling bij te staan.
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!
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Garagepoort Select-Line
GEZOCHT

ERVAREN
10 DESIGNS
PANEELDIKTE 40MM
INSTALLATEUR
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Goede
van
INCL.kennis
MOTOR
+ domeinpoorten,
2 ZENDERS
sectionaalpoorten, rolluiken,
automatisatie
en sturing
20
STANDAARDMATEN

€ 799
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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
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Tel.
03
03 644.22.89
644.22.89
Tel.
Tel.03
03 644.22.89
644.22.89

Brechtsebaan 40
2900 Schoten
info@m-doors.be

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

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: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn.
Geen
geremde
tel
0492.263.118
Z25

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

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

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

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je tuin
of kippenhok, ik geef een goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z189
De Poolse schilder biedt
zijn
diensten
aan
voor
binnen-en
buitenwerk,
tel
0493.61.99.33 (particulier) Z194
Te
koop
gevraagd:
2de
hands
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde
tel
0492.263.118
Heeft u nood aan (meer)
beweging, maar komt u er zelf
niet/moeilijk toe? Vraag raad aan
uw bewegingscoach. Persoonlijke
begeleiding op maat, 0473
313 982
(particulier)
Z108
Klusjesman
sanitair,
hout,
dakwerk, elektriciteit, zwembad,
tegelwerk, creatieve oplossingen,
met bestelwagen. 36 euro
+btw + 0,5euro/km Schilde, tel
0470.33.08.95 (particulier) Z111
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z1
Opruiming
inboedels
met
gratis taxatie en service voor
uw
waardevolle
spullen,
van kelder tot zolder en van
garage tot tuinhuis, voor
een gratis offerte bellen op
0474.325.213 (particulier) Z5
Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z7

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

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

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z113
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z114
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz, beste
prijs tel 0475.37.64.96 Z117

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

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

Wijnegem is een kleine maar bruisende gemeente. Het lokaal bestuur Wijnegem gaat samen met de inwoners voor een warme
samenleving met aandacht voor iedereen.
Een sterke, klantvriendelijke diensterlening voeren we hoog in het
vaandel. Om hieraan bij te dragen, leggen we een wervingsreserve aan voor:

Goed bestuur vraagt om een professionele, efficiënte en
toekomstgerichte organisatie. Om hieraan bij te dragen, leggen
we een wervingsreserve aan voor:

Medewerker algemeen onthaal
Deeltijds voor onbepaalde duur.

Medewerker bestuurszaken

Functie

Functie

Het onthaal is ons uithangbord. Jij bent immers het eerste
aanspreekpunt. Je representeert in feite het lokaal bestuur.
Je staat in voor het onthaal, je runt het telefoonverkeer en
beantwoordt vragen van inwoners en bezoekers zowel aan de
balie, telefonisch als per e-mail. Je ontvangt bezoekers, maakt
hen wegwijs en regelt een vlotte communicatie.
Verder verwerk je een erg gevarieerd takenpakket met
organisatorische, administratieve en inhoudelijke taken. Je
ondersteunt overkoepelend alle diensten.

Profiel
Je bent houder van een diploma secundair onderwijs of
gelijkwaardig diploma. Klantvriendelijk ben je ten voeten uit. Je
gaat vlot en respectvol om met elke klant. Je denkt praktisch
en probleemoplossend. Je kan goed plannen en organiseren
en je functioneert ook onder druk. Werk je bovendien vlot met
de gangbare softwaretoepassingen en ben je altijd in voor iets
nieuws, dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Voltijds of deeltijds voor onbepaalde duur.

Je biedt administratieve en praktisch organisatorische ondersteuning aan de lokale bestuursorganen en aan de algemeen
directeur.
Je verzorgt, samen met de deskundige bestuurszaken, de
administratieve voorbereiding en afhandeling van de verslagen
van colleges, raden e.d. Je hebt specifiek een secretariaatsfunctie voor de burgemeester en de algemeen directeur. Ook
het registreren van inkomende en uitgaande briefwisseling is
een belangrijke taak.

Profiel
Je bent houder van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig diploma.
Je werkt klant- en resultaatgericht. Je bent discreet en gaat
vriendelijk en respectvol om met klanten. Je denkt actief mee
over oplossingen. Je werkt vlot met de gangbare softwaretoepassingen. Ben je bovendien nauwkeurig en een kei in
administratie, dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Aanbod voor beide functies:
- Brutomaandloon op basis voltijds, volgens schaal C1-C3
min. 1.965,88 euro - max. 3.598,07 euro (volgens jaren
relevante ervaring)
- Maaltijdcheques € 8

-

Tweede pensioenpijler van 3%
Hospitalisatieverzekering
Fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer
Aanleg wervingsreserve van 2 jaar

Solliciteer uiterlijk op 1 maart 2021
Stuur je sollicitatiebrief per e-mail of per gewone post samen met je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een
recent uittreksel strafregister, uiterlijk op 1 maart 2021 (datum poststempel geldt) aan personeelsdienst@wijnegem.be of het
Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.
Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op www.wijnegem.be
Medewerker algemeen onthaal en medewerker bestuurszaken.indd 1

Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z7

Ik
zoek
werk:
poetsen,
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z16

1/02/2021 13:00:52

@verteren
doet renderen!

GOED NIEUWS voor
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

welzijnsvereniging

Als verpleegkundige heb je waarschijnlijk al een job gevonden. Dan is de stap om te veranderen soms groot. Maar
misschien ben je het beu om elke dag files te trotseren en ben je toch toe aan een nieuwe uitdaging?
Voor onze woonzorggroep zijn wij op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN
Een animatieve grondhouding is de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog
in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot
mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg.
Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische zorg van de bewoner
met de belevingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door je deelname aan het ‘naadloos zorgsysteem’ draag je bij tot een
aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners.
Interesse? Stel je kandidaat per e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be. Dan kan er een afspraak gemaakt worden voor
een sollicitatiegesprek.

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgingscentrum
’t Dorp te Schoten, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle
dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen. Ons streefdoel is om de ouderen een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat aan te bieden. Onze bewonersgerichte houding geven we mee vorm door een respectvolle houding en aandacht
voor het behoud van de waardigheid van de ouderen.
Voor de maanden juli, augustus en september is de woonzorggroep voor haar beide campussen op
zoek naar:

JOBSTUDENTEN IN DE ZORG, SCHOONMAAK OF
HOTELDIENST
Voor tewerkstelling als zorgkundige: Je bent minimum 18 jaar bij de start van je tewerkstelling en je volgt een opleiding
als zorgkundige of verpleegkundige.
Voor tewerkstelling in schoonmaak of hoteldienst: Je bent minimum 17 jaar op 31 december 2021
Interesse? Stel je kandidaat ten laatste op 31 maart 2021 per e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be (met in het
onderwerp kandidaat jobstudent)

Meer informatie nodig?
Contacteer de personeelsdienst op hetzelfde mailadres of bel naar 03/288.20.05 - 03/288.20.06 - 03/288.20.07

De Poolse schilder biedt zijn
diensten aan voor binnen-en
buitenwerk, tel 0493.61.99.33
(particulier)
Z194
Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder
in je tuin of kippenhok,
ik geef een goede prijs,
gsm 0479.70.91.58
Z189

Te koop gevraagd: 2de
hands
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118
Heeft u nood aan (meer)
beweging,
maar
komt
u
er
zelf
niet/moeilijk
toe? Vraag raad aan uw
bewegingscoach. Persoonlijke

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
begeleiding op maat, 0473
313 982 (particulier) Z108
Klusjesman sanitair, hout,
dakwerk,
elektriciteit,
zwembad, tegelwerk, creatieve
oplossingen, met bestelwagen.
36 euro +btw + 0,5euro/km
Schilde, tel 0470.33.08.95
(particulier)
Z111
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12
Z1
(particulier)
Opruiming inboedels met
gratis taxatie en service voor
uw
waardevolle
spullen,
van kelder tot zolder en van
garage tot tuinhuis, voor
een gratis offerte bellen op
0474.325.213 (particulier) Z5
Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z7
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
Ik doe alle renovatiewerken
of klusjes , onderhouden
van tuinen en ook auto
onderhoud tel 0489.388.355
(particulier)
Z17

Power (wo)man voor
fijne assemblage,
magazijnwerk en
administratie
Ben je op zoek naar een fijn, gezond bedrijf, waar je geen nummer bent
maar een belangrijke schakel in het team? Houd je van afwisseling en uitdaging?
Lees dan zeker verder...

Hoe ziet jouw dag eruit?
Assemblage:
- je monteert frontplaten op power supplies.
- in een stofarme ruimte clean je de producten met stofzuiger en doekjes.
- de producten krijgen specifieke labels en worden verpakt in speciale zakjes en dozen.
Magazijnwerk
- je ontvangt en controleert binnenkomende goederen.
- je verwerkt de documenten in het ERP systeem (SAP).
- je pickt en verpakt de producten.
- je zorgt voor de labels voor de transportfirma.
Administratie
Allerhande adminstratieve taken maken jouw takenpakket extra afwisselend en uitdagend.
Samen met je collega’s verdeel je de taken van de dag. Jullie vormen een hecht team.

Ben jij de ideale kandidaat?
- niemand is zo nauwkeurig als jij

- je houdt van afwisseling
- organisatie en communicatie is jouw talent
- ervaring met PC-werk is een must
- je houdt ervan om verschillende taken te combineren
- je kan zelfstandig werken en bent daarnaast een echte teamplayer
- je bent perfect Nederlandstalig

Wat biedt Elipse jou?
Je komt terecht in een gezonde, groeiende onderneming met een menselijke werksfeer.
Je kan rekenen op een marktconform salaris en extralegale voordelen.
Respect, professionaliteit, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en groei zitten in ons DNA.
Herken je je hierin?
Neem dan contact op met Natalie Meyer, n.meyer@elipse.eu - 03/292 30 09
Meer info? Kijk op www.elipse.eu

Groene Pluim past mooi op de
hoed van Sarah Ivens en
Buurderij Schoten

FASHION
EDITIE
23 FEBRUARI
16 FEBRUARI

De Groene Pluim, de jaarlijkse onderscheiding van de Schotense Groenen, gaat dit jaar
naar de Buurderij van Schoten, een versmarkt vol duurzame en in de buurt gemaakte
voedingsproducten. Trekker Sarah Ivens van Jeugdhuis Kaddish, nu al enkele jaren de
charmante gastvrouw van de lokale Boeren en hun Buren, nam het kunstwerkje dat
bij de onderscheiding hoort coronaveilig in ontvangst van plaatselijk Groen-voorzitter
Harald Gjertsen.
Sarah is dolgelukkig met de onderscheiding en maakt van de gelegenheid gebruik om
het aantal trouwe Buurderij-bezoekers, nog wat op te drijven.
“Elke dinsdag, van 18.30 tot 20u uur, vind je hier lekkere lokale kwaliteitsproducten
van boerderijen en ambachtelijke foodies uit de buurt”, roept ze als een echte
marktkramer. “Groenten, fruit, eieren, zuivel, brood, honing en jam: onze Buurderij
verkoopt het allemaal. Kom en ontmoet de lokale producenten en ontdek een nieuwe
manier van eten die ook de lokale landbouw ten goede komt. De lezers van Bode Van
Schoten moeten zeker ook eens langskomen. Ga best eerst eens op verkenning naar
het aanbod op onze website. De Buurderij blijft trouwens - geheel in regel met de
coronavoorschriften - gewoon elke week doorgaan trouwens.”
Een andere reden dat Groen dit jaar Sarah Ivens graag in de kijker zet, zijn de leuke
eco-workshops die ze geregeld organiseert in Jeugdhuis Kaddish. Dat leverde al mooie
momenten en producten op zonder het milieu te belasten.
Buurderij Schoten, Vordensteinstraat 50-52 in Schoten (JGH Kaddish). Website: https://
boerenenburen.be/nl/assemblies/8770

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.
A.V.

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

Klok stuk?
ALLE
BEUKENHAGEN
ALLE BEUKENHAGEN
EN
TUINPLANTEN
EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

NIEUW
ALLE BEUKENHAGEN

03 652 17 77

info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be
SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

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

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
TOT
250 CM
ALLE
SIERGRASSEN

Marcel en Anita De Hert - Berghmans
(†) Staf en Diane Knaepkens - Berghmans
Bruno Berghmans
Brenda Berghmans
danken u voor uw meeleven bij het overlijden van
ons moeke en bomma

Régina “Zina” Verbeeck
° 6-10-1934

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

† 15-1-2021

weduwe van

Georgius “Jos” Berghmans
Rouwadressen:
Marcel en Anita De Hert - Berghmans, Spoorwegbaan 35 - 2900 Schoten
Bruno Berghmans, Boekweitstraat 68 - 2900 Schoten
Brenda Berghmans, Tulpenlaan 57 - 2900 Schoten
online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

TANDARTS

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69

weekend feestdagen
ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

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

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Bekende torenwachter van
’s-Gravenwezel overleden
Eind januari is Jos Capenberghs uit ’s-Gravenwezel begraven, een
voormalige drukker en koster-organist van de Sint-Catharinakerk, maar
vooral bekend als de klokkenwachter die tussen 1949 en 2017 dagelijks
het uurwerk van de kerk opwond. Daarvoor moest hij 68 jaar lang elke
dag de trappen van de kerktoren op en af. In 2017 haalde hij daarmee het
nieuws, toen hij er tot zijn grote spijt om gezondheidsredenen mee moest
stoppen. Jos was toen nog maar moeilijk te been en zijn zicht was slecht.
Voor de orchideeën in zijn veranda, een hobby van Jos, kon hij gelukkig
nog wel zorgen. De negentigjarige torenwachter overleed op 19 januari in
RVT Sint-Lodewijk.

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

0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

Het stijgend aantal aanmeldingen voor problematisch alcoholgebruik is bij huisartsen
in de Voorkempen merkbaar bij zowel jongeren als volwassenen. Daarom maakten
allerlei zorgpartners actief in de Voorkempen twee filmpjes met bijhorende challenges.
In het eerste filmpje, te zien via TikTok, spoort Elias tieners en jongeren aan om mee te
doen aan Tournée Minérale. Het tweede filmpje, dat zich vooral richt op volwassenen
en via Instagram en Facebook verspreid zal worden, heeft de Slimste Mens ter Wereld
omgevormd tot de Nuchterste Mens ter Wereld. De filmpjes kan je vinden via de digitale
kanalen van de verschillende zorgpartners, zoals enkele Huizen van het Kind en de
Eerstelijnszone Voorkempen, die uit onder meer Brecht, Schilde, Wijnegem en Zoersel
bestaat.
Doel van beide filmpjes is om een uitdaging te lanceren, waarbij mensen in een
eigen video aangeven hoe ze meedoen aan Tournée Minérale, wat het voor hen
betekent of welke invloed het heeft op hun leven. De eigen video’s kunnen per mail
ingestuurd worden naar info@elzvoorkempen.be of op het eigen Tiktok-, Instagramof Facebookaccount gepubliceerd worden met #TourneeMinerale2021. Uit beide
leeftijdscategorieën wordt een winnaar gekozen, die een waardebon krijgt van 50 euro

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

Zorgpartners zetten met challenges
aan tot Tournée Minérale
Nu we collectief ‘in ons kot’ blijven, krijgen huisartsen uit de Voorkempen meer
signalen over de neiging naar problematisch alcoholgebruik. Verschillende
zorgpartners willen deze bevinding aangrijpen om het thema onder de aandacht te
brengen. Samen lanceren ze, in het kader van Tournée Minérale, challenges voor jong
en oud.

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

