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Met voorsprong snelst groeiende
gemeente
Iederéén wil bouwen en wonen in Wijnegem
Uit zopas vrijgegeven cijfers blijkt dat het inwonersaantal van Wijnegem
de voorbije tien jaar met ruim 7% is gestegen. De kanaalgemeente is
daarmee de snelst groeiende gemeente in de provincie Antwerpen.
De trend zal nog wel een poos aanhouden want er zijn nog heel wat
grote verkavelingen gepland. Toekomstig burgemeester Leen Wouters
(N-VA) ziet 11.000 Wijnegemnaren als de ideale bovengrens voor haar
‘dorp’.

Extra subsidies voor Jonk in Brecht

Ongeveer een jaar geleden mocht er nog lustig gefeest worden en haalde burgemeester
Ivo Wynants (N-VA) alle slingers uit de kast om Sam Cardinaels en zijn familie een warm
onthaal te geven. Het pasgeboren kindje werd bedolven onder knuffels en geschenken.
Niemand minder dan de grote tekenaar Jan Bosschaert fleurde het guldenboek op.
Waarom het ventje met zoveel egards ontvangen werd? Sam was de tienduizendste
inwoner ooit in Wijnegem. Toch wel een mijlpaal. Het bevolkingscijfer was lang blijven
hangen tussen de 8000 en 9000 om pas laatste tien jaar een flinke groeischeut te
krijgen. Sinds de blijde intrede van Sam kwamen er alweer 79 inwoners bij en het ziet er
niet naar uit dat die curve snel zal afvlakken.
En dan is er nog de nieuwe verkaveling Ertbrugge, waarvoor het openbaar onderzoek
momenteel loopt, tot en met 27 februari. Dit moet de laatste grote woonuitbreiding
voor Wijnegem worden. Er zijn liefst 290 woningen voorzien op de weiden tussen

Wijnegemse Broekstraat klaar voor Scheldeprijs

Paddentrek in Schilde

Tragisch verkeersongeval in Schoten

Houtlaan, Merksemsebaan en Ertbruggestraat. De gemeente probeert te waken
over de kwaliteit en wil de open ruimte niet zomaar banaal laten dichtbouwen. Ze
organiseerde eind 2019 in samenwerking met toenmalig Vlaams Bouwmeester Leo Van
Broeck een cocreatieweek. Omwonenden mochten mee aan de tekentafel zitten naast
urbanisten van allerlei slag, maar het wordt afwachten of bouwpromotoren Novus en
Matexi het laken toch niet te veel naar zich toe zullen trekken. Met de realisatie van
Ertbrugge, zullen er hoe dan ook opnieuw 600 Wijnegemnaren bijkomen.
Toekomstig burgemeester Leen Wouters (N-VA) is niet verrast door de trend. “De meeste
uitbreidingen waren voorzien op het gewestplan. Aangezien alle projecten samen een
mooie mix bieden van assistentiewoningen, sociale woningen, appartementen en
huizen voor diverse leeftijden kan Wijnegem iedereen tevreden stellen.”
Ze ziet een aantal redenen waarom Wijnegem zo gegeerd is om te wonen. “De ligging
is goed en we zijn goed voorzien van openbaar vervoer en andere diensten. De ligging
vlakbij Antwerpen geeft ons de voordelen van de nabije stad inzake werken en
winkelen, maar we proberen hier toch de uitstraling van een dorp te behouden. Ook
dat wordt gewaardeerd.”
Zijn de grenzen niet stilaan bereikt? Leen Wouters: “Met de nu nog voorziene
woonuitbreidingen, zullen we binnen tien jaar stilaan de kaap van 11.000 inwoners
bereiken. Dat lijkt me de ideale bovengrens. Voorlopig kunnen onze diensten en
voorzieningen de bevolkingsstijging zeker volgen. In de lopende projecten Ertbrugge
en De Werve Hoef hebben we bovendien ruimte om extra diensten in te plannen zoals
kinderopvang.”

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

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.

Jeugdraad verdeelt kaartje met
nuttige adressen onder jongeren
De jeugdraad en het gemeentebestuur van Zoersel hebben een kaartje
gemaakt met daarop de contactgegevens van belangrijke nationale
en lokale hulplijnen waar jongeren met hun problemen terecht kunnen.
Aanleiding is het beperkte sociale contact dat jongeren in deze
coronatijden hebben. “Jongeren kunnen hun gevoelens niet altijd kwijt
aan hun ouders of hun vrienden’, zegt Laura Vanduffel, voorzitster van de
jeugdraad. “De weg naar verschillende (online) platformen om over hun
gevoelens of problemen te praten, vinden ze nog steeds niet. Daarom leek
het ons een goed idee om ze die informatie persoonlijk aan te bieden.”
De kaartjes met daarop de slogan ‘Is’t oké?’ zijn klein genoeg om in de
portefeuille te passen. De afgelopen weken werden ze verdeeld onder de
Zoerselse jeugdverenigingen, maar ze zijn ook te krijgen aan het onthaal
van het administratief centrum en in de drie bibliotheekfilialen.

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren
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KTC Schoten springt
mee op padeltrein

aan de vanuit Zuid-Amerika overgewaaide racketsport.
Sportschepen Paul De Swaef (N-VA), zelf oud-voorzitter van KTC Schoten
(2014-2015), bevestigt dat de gemeente met gunstig advies van de
sportraad een omgevingsvergunning heeft verleend voor de omvorming
van het voetbalveldje naar tennis- en padelterreinen.

Nog dit voorjaar legt Tennisclub Schoten (KTC) één bijkomend
tennisterrein en twee padelkooien aan. “Al kunnen het ook vier
padelvelden worden, want die sport lijkt almaar populairder te
worden”, aldus voorzitter Johnny Wibo, die zijn bestuur en leden
dankt voor de inspanning om dit samen voor elkaar te krijgen.

“Padel kan je ook in de winter bijna doorlopend spelen”, wijst De Swaef op
één van de troeven van de nieuwe sporttak. “De club zal de investering
zelf dragen, maar wij komen graag tussen ten belope van één derde
van de investering met een maximum van 70.000 euro. De nieuwe
infrastructuur zal mee opgenomen worden in de nieuwe langdurige
concessieovereenkomst voor gebruik van ons park. Die wordt momenteel
voorbereid, maar vast staat dat de gevraagde vergoeding erg billijk zal
zijn, al steun van de Schotense sporters en clubs.”

“Onze tennisclub kent de laatste jaren een spectaculaire groei. We tellen
nu 650 leden of 250 meer dan drie jaar geleden. Dat is niet zozeer mijn
verdienste, maar die van het hele
bestuur. Onze petanquebanen,
speeltuin en kantine met
topuitbaters Mathias en Benjamin
De Schepper vormen extra
aantrekkingspolen. En straks komt
er ook nog het opleidingscentrum
B&G Tennis Sport van Glenn
Blockx bij. We kunnen die extra
speelruimte echt wel gebruiken.”
KTC Schoten maakt van de
gelegenheid gebruik om na Gym
en Peerdsbos als derde Schotense
tennisclub mee op de padeltrein
te springen. Padel is de snelst
groeiende sport van Vlaanderen
en voorzitter Johnny Wibo is niet
de enige die verslingerd is geraakt
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+ 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.

Ik
ben
op
zoek
naar
ondernemende mensen, die van
thuis uit een eigen business in de
sport en gezondheid sector willen
opstarten. Zonder enig risico!
Voor meer info 0486.798.782 Z13
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15
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

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77
TE KOOP GEVRAAGD
DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

0493 42 80 79

Gemeente Schilde redder in nood
voor Hertebos?
De gemeente Schilde toont interesse om het met sluiting met bedreigde
kleuterschooltje Hertebos over te nemen. Samen met de kleuters dreigen ook de
kindjes van buitenschoolse opvang ’t Wezelke en de leden van Tafeltennisclub
’s-Gravenwezel dakloos te worden. Bovendien zou een samenwerking de eigen
gemeentelijke lagere school De Wingerd goed uitkomen.
Vorige week kregen de ouders van het schoolbestuur KOBA Voorkempen te horen
dat het piepkleine Hertebos toch nog minstens een schooljaar langer openblijft. De
collectieve zucht van opluchting was tot ver buiten de deelgemeente te horen.
Maar de dreiging blijft want voorlopig gaat het maar om uitstel en geen afstel. En dus
wordt onder meer in de richting van de gemeente gekeken. De directie van De Wingerd,
de gemeentelijke basisschool in ’s-Gravenwezel, wil de kleuters van de Zusters van
Heilig Hart van Maria wat graag opvangen. Door een overname van Hertebos zou de
lagere school verzekerd blijven van een continue instroom want de gemeente heeft
momenteel geen eigen kleuterschool.
Schepen Kathleen Krekels (N-VA) bevestigt de interesse van het lokaal bestuur, maar
is voorzichtig. “Het uitstel van sluiting biedt ons de mogelijkheid om één en ander goed

te bekijken. Het gebouw is vooral interessant in functie van behoud en uitbreiding
van onze kinderopvang. In de combinatie Hertebos-De Wingerd zit mogelijk ook
muziek, maar we moeten rekening houden met de demografische ontwikkeling en het
kostenplaatje.”
N-VA zegt het belang van de buurtschool hoog in het vaandel te dragen, maar voor
Krekels mag het geen taboe zijn om de kleuters ook in De Wingerd onder te brengen.
“Er is een opportuniteit maar we moeten voordelen, nadelen en kosten nu goed
tegenover elkaar afwegen”, besluit Krekels.

Brecht – Politie zoekt dader en
getuigen van groot sluikstort
op De Merel
Politiezone Voorkempen is op zoek naar de dader van het grote sluikstort
dat afgelopen weekend in domein De Merel is achtergelaten. “Dit is ronduit
schandalig en tart elke verbeelding”, reageert burgemeester Sven Deckers (NVA) vol ongeloof. De dader wacht een GAS-boete van 350 euro en draait op voor
de opruimingskosten, algauw 1.000 euro.
Het was buurtbewoner Marc Morreel die alarm sloeg en de politie verwittigde.
“Ik was gezellig aan het wandelen in het natuurdomein en kwam dit tegen in een
zijstraatje van de Schippersdreef, op honderd meter van de centrale parking.
Iemand moet toch een wagen met een volle en daarna lege aanhangwagen
zien passeren hebben? Wie doet nu
zoiets?”, vraagt hij zich af. Hij is niet
de enige. “We zijn ter plaatse gegaan
en hebben zo’n 2.000 liter bouwafval
vastgesteld. We hebben gezocht naar
aanwijzingen over de identiteit van
de eigenaar van het afval, maar niet
gevonden. Er is een pv opgesteld en
de gemeentelijke diensten zijn op
de hoogte gebracht om het afval
verwijderen”, stelt woordvoerster
Greet Wouters van Politiezone
Voorkempen. Centraal onthaalpunt
politiezone Voorkempen: 03.210.40.00
(dienst Leefmilieu van Gerechtelijke
Operaties)

Sportkampen:
Sport, Spel,
Lasershooting
Springplezier

www.hoppasvzw.be

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Heilige Familie bouwt nestkastjes voor
mezen én voor Mamas for Africa
Om de organisatie Mamas for Africa te steunen, heeft meester Hans Meyfroodt met
wat hulp van vrienden en collega-leerkrachten van de vrije basisschool Heilige
Familie in Schoten Donk de voorbije weken liefst 56 nestkastjes in elkaar geknutseld
voor kool- en pimpelmezen.
“De nestkastjes zijn voor 100% gemaakt uit gerecycleerd hout”, toont meester Hans het
eindresultaat. “Op die manier steunen we Mamas for Africa, verkleinen we de afvalberg en
geven we de natuur van Schoten een duwtje in de rug. De nestkastjes worden verkocht aan
18 euro per stuk. De winst gaat volledig naar Mamas for Africa. Daarnaast verkopen we ook
keukenhanddoeken met daarop de ‘Big five’ een product dat Mamas for Africa zelf aanbiedt.”
Heilige Familie hoopt met dit mooie initiatief zo’n duizend euro in te zamelen voor Mamas For
Africa, waarover de leerlingen op school ook wat meer uitleg kregen van medewerkster Sandra.
Mamas for Africa is een vzw die Afrikaanse vrouwen en meisjes steunt in hun strijd tegen geweld
en uitbuiting. De organisatie vindt respect voor vrouwenrechten cruciaal. “We beschouwen

vrouwen als de hoeksteen van de samenleving. Respect voor hun waardigheid is de ultieme
voorwaarde voor het bereiken van vrede en duurzame ontwikkeling”, vertelt voorzitter Kati
Devos. “In onze projecten in Afrika hebben we in de eerste plaats oog voor de meest kwetsbare
vrouwen in de samenleving. Omdat zij het vaakst slachtoffer zijn van uitsluiting en seksueel of
ander geweld.”
Mamas for Africa is hoofdzakelijk actief in Oost-Congo. Ze werken vanuit twee grote centra:
Bukavu en Uvira. In elk van
deze steden hebben we een
Maison de la Femme. Ze zijn een
veilige haven voor vrouwen en
meisjes die bedreigd zijn door
geweld. Vanuit deze Maisons la
Femme nemen de medewerkers
allerhande initiatieven om in de
wijde omgeving slachtoffers van
verkrachting op te sporen en te
verzorgen.
Interesse in een nestkastje? Mail secretariaat@hfamilie.be of bel 03-658.51.95
.

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

T. 0474 71 53 97

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.

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

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

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

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde

Zetelbedrijf

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

• herstoffering
• maatwerk

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
SINT-ANTONIUS
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

De woning 120m2 met 2 slaapkamers, zeer rustig gelegen op een
perceel van 233m2 op wandelafstand van het centrum van SintAntonius. De woning is ook voorzien van zonnepanelen.

D 370.000

D 275.000

NIEUW
ALLE BEUKENHAGEN

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
TOT
250 CM
ALLE
SIERGRASSEN
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In Schilde wordt de nieuwe lijst met onderwijsinvesteringen die minister van
Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekendmaakte, op gejuich onthaald. “Blij dat de SintLudgardisschool in de prijzen valt nu het schoolfeest alweer niet kan doorgaan”,
aldus ouder en gemeenteraadslid Valerie Michel (N-VA).

Te huur: recent glvl app. centr
Schoten, zeer rustig (Binnenhof), 2 slpk, ruime badk, ligbad & douche, ruime open kkn
+ berging, tuin & terras, lift nr
kelderberging, rolluiken, alle
comfort, tel 0475.64.46.21 E10
Te
koop:
damesfiets
ford 4V, goede staat,
euro tel 03.354.01.82

“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

Sint-Ludgardis Schilde blij
met subsidies

Te koop: kantkloskussen, 218
klossen + houders, patronen, boeken, soorten draad,
molen, spelden, alles 260
euro tel 03.345.85.26
E9

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering
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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).

ALLE
BEUKENHAGEN
ALLE BEUKENHAGEN
EN
TUINPLANTEN
EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
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De ouders van de Sint Ludgardisschool kregen deze week een schrijven van directeur
Eddy Smedts dat het schoolfeest door de corona al voor de tweede opeenvolgende
jaar niet kan plaatsvinden.
“Om
vele
redenen
teleurstellend,
maar
zeker ook financieel”,
zegt Valerie Michel, N-VA
gemeenteraadslid
met
twee
schoolgaande
kleuters
op
de
openluchtschool.
“Het
schoolfeest
betekent
een enorme bron van
inkomsten voor de school.
Het is fijn dat de school nu
een extra steuntje in de rug krijgt van de Vlaamse overheid.”
Directeur Eddy Smedts knikt. “Met de toegekende budgetten kunnen straks de
noodzakelijke vervanging van rolluiken door vouwschuifwanden eindelijk uitvoeren.
Dat is toch een uitgave van 130.000 euro waar de minister nu voor 70% in tussenkomt.
Het zal de isolatie verbeteren en ook de veiligheid ten goede komen.”

Van de 2,6 miljoen euro die Ben Weyts heeft uitgetrokken gaat het leeuwendeel naar
scholen in de provincie Antwerpen. Naast
Sint-Ludgardis in Schilde mag College
Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver voor
843.000 euro werken uitvoeren aan een
pas aangekocht kerkgebouw. In Ravels
www.dirkvanlaerbvba.be
realiseert Gemeentelijke Basisschool
info@dirkvanlaerbvba.be
De Kleine Wereld mede dankzij de
toegekende 378.00 euro een volledig
nieuwbouwproject. Vrije Basisschool Lagere Oefenschool - Berthoutinstituut
- Klein Seminarie in Mechelen vernieuwen
met 235.000 euro de speelplaats en
de toegang, het schrijnwerk aan de
speelplaatskant, het sanitair en voeren
AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!
gevelwerken uit.

Geschenkmanden tvv mondiaal
beleid Schoten

Onder supervisie van de Hoge raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling
te Schoten worden nieuwe initiatieven genomen ter ondersteuning van milieu- en
ontwikkelingsprojecten.
Zo worden er geschenkmanden te koop aangeboden. Deze worden verkocht voor de
ingang van de Schotense markt op 20 en 27 maart. Je kan deze vooraf bestellen voor
afhaling op de markt. Thuislevering in Schoten kan ook na bestelling op 27 maart of 3
april, telkens in de namiddag. Er is keuze uit ontbijtmanden (1p of 2p), een paasmand
of een geschenkmand. Prijzen 15€, 20€ en 22€ (thuislevering +2€).
Dit initiatief werd genomen door en voor steun aan volgende projecten: Schoolen landbouwproject in Benin… - Kansarme kinderen en vrouwen in Zimbabwe &
Tanzania… - Alleenstaande moeders in Arequipa Peru… - Kinderen met spina bifida
(open rug) en hydrocefalie (waterhoofd) in ontwikkelingslanden.
Je kan het bestelformulier vinden op: https://www.facebook.com/Duurzame.
ontwikkeling.Schoten/. Voor meer informatie of aanvraag van het bestelformulier:
0475 56 77 56 of mondiaalbeleid.schoten@gmail.com.

TE KOOP
VOLKSWAGEN POLO

2002 - 124.000km
LEZ: auto toegelaten in elke
stedelijke agglomeratie.
Prijs: overeen te komen
Inl. ‘s avonds 0477 94 67 75
overdag 03 658 84 33

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

PARKET RENOVATIE
OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
JAN VERCAMMEN

0476 37 37 09

Hele vroege meikever landt in
Wijnegem
Frank Schoonvliet trof op de voorlaatste dag van februari een wel erg vroege meikever
aan in zijn tuin in Wijnegem. “Een waarneming in februari is erg uitzonderlijk”, aldus
Wim Verachtert van Natuurpunt, al verbindt hij er geen al te grote conclusies aan.
Toen Frank Schoonvliet, gewezen uitbater van traiteur Mélisse op de Turnhoutsebaan,
onlangs in zijn tuin aan de Kasteellei stapte, viel zijn oog op een kever. “Ik nam hem
vast en zette hem op de tuintafel om hem beter te kunnen bestuderen. Het was wel
degelijk een meikever. We wonen wel vlakbij het park, maar zo vroeg heb ik er nog
nooit één weten opduiken.”

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

0495 22 38 63

Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier) E24
Dakrenovatie van uw garage,
afvoer
asbestplaten,
plaatsen van nieuwe golfplaten, tel
0487.715.534 (particulier)
E25
Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) E26
Goedkoop
verwijderen
van bomen, hagen en coniferen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier)
E27
van

nieuwe

tel
E28

Ik zoek werk poetsen en strijken,
ik heb ervaring. tel. 0467 674 021
Gezocht werk: poetsen en strijken, tel 0465.18.18.40
Z52

Te koop: scootmobiel met nieuwe batterijen 750 euro, tel
voor info 0470.82.57.47
Z51

Zaaien

zons,
gratis
offerte,
0487.715.534 (particulier)

ga-

Verachtert wijst erop dat de meeste
meikevers nu nog als engerlingen in
de bovenlaag van de bodem zitten te
wachten tot ze meestal pas eind april
pas of begin mei na verpopping aan de
oppervlakte komen om de wereld te
verkennen. Misschien heeft deze man uit
Wijnegem ‘zijn’ kever ook wel per ongeluk
bovengehaald, al dan niet bij graafwerken
in de tuin.”

Brecht is op 1 na laatste gemeente
om Burgemeestersconvenant
2030 te ondertekenen
Naast Aartselaar heeft enkel Brecht het Burgemeestersconvenant 2030 nog
niet ondertekend in de provincie Antwerpen. “Een schande”, vindt Luc Torfs
(Groen). “We gaan voor een realistisch milieubeleid en van zodra de daarin
gestelde termijnen haalbaar zijn, zullen we tekenen”, reageert schepen van
Groen Kris Janssens (N-VA).
Oppositieraadslid Luc Torfs (Groen) stelde aan de gemeenteraad voor om het
Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen. “In Vlaanderen hebben
255 gemeenten, goed voor 85%, dit al gedaan. In de provincie Antwerpen
hebben slechts twee gemeenten, waaronder Brecht, dit echter nog niet
gedaan. De hele wereld is met het klimaat bezig en het lijkt wel alsof Brecht
er niet van wakker ligt. Alle gemeenten krijgen ook begeleiding van Igean.
Onze gemeente maakt een slechte beurt en zou zich moeten schamen. Is de
gemeente wel van plan om het convenant te ondertekenen”, vraagt Torfs
zich af.

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

“Het is niet omdat het Burgemeestersconvenant niet is ondertekend,
dat we geen milieubeleid voeren. Bij tal van nieuwe realisaties zoals het
gemeentehuis, de basisschool, de technische dienst en de noodwoningen,
de vernieuwing van de kinderopvang in Sint-Job en het woonzorgcentrum
in Brecht zullen we de beste keuzes maken qua kostenefficiënt milieubeleid.
Dat zal een enorme impact hebben op onze ecologische voetafdruk”, merkt
burgemeester Sven Deckers (N-VA) op.

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

INKOOP OUD GOUD EN
Glazenwasser
JUWELEN: Denys & C a info.dekeyser@gmail.com
CORT
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
BredabaanDE
410,
Brasschaat
Bredabaan 246
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Brasschaat 03/430 20 83
Zaterdag van 10 tot 15u
• Reinigen van ramen,omlijstingen,
www.denys-co.be

03/651 33 40

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81
“Het is zeker niet zo dat we daar principieel tegen zijn, maar het is wel
een erg ambitieus plan dat een vermindering van CO2-uitstoot met 40%
verwacht tegen 2030”, benadrukt groenschepen Kris Janssens (N-VA). “In al
onze beslissingen, zoals de aankoop van nieuwe gemeentevoertuigen en het
bouwen en verbouwen van gemeentegebouwen houden we rekening met
het milieu. Maar we gaan voor een haalbaar en realistisch milieubeleid.” Hij
stelde dan ook een amendement op het voorstel van raadslid Luc Torfs. “De
gemeente Brecht zal tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant
2030 overgaan van zodra de erin gestelde termijnen op een realistische en
haalbare manier in de gemeentelijke werking ingepast kunnen worden.
Conform de Beleidsnota 2019-2024, Actieplan Leefmilieu engageert de
gemeente zich nu reeds om in haar dagelijkse werking en bij het nemen
van toekomstgerichte beslissingen de nodige aandacht te besteden aan
duurzaamheid, milieubescherming en klimaatadaptatie.” Dit raakte wel
goedgekeurd.

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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be
Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

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

OPRUIMEN EN LEEGMAKEN van huizen, zolders,
kelders, appartementen, winkels, magazijnen.
Kleine en grote werken,
ook opkopen van inboedels partijen.
Bij de goedkoopste van de streek
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50
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TUINWEELDE
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Cordulaplein, ondergronds 70
euro/mnd tel 03.658.10.88 Z39

Heer 73j. zelfst. goed voorkomen, 1.77m, wenst ontmoeting
dame voor een leuke babbel,
terrasje, etentje in goed restaurant, wandeling aan zee, vrijblijvend sms naar 0465.09.77.69 E6
Overwinteren in Spanje nabij
Murcia, 800m van de zee, alles
aanwezig vanaf 200 euro/week
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int
inbegr) tel 0479.45.49.42 of mail
roxane.peeters@telenet.be Z38
Te huur: garage Schoten centr.

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 19 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij Laroche, 6p., wkn 120 euro, mx 120
euro, week 195 euro, buiten de
vakantieperiode, www.eventussenuit.be, email adres: lucderaedt@telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z41

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

Tel. 0495 52 95 27

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

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Minicarnaval in
Brecht
Toch nog wat carnavalssfeer
dankzij de leerlingen van GBS De
Sleutelbloem die allemaal verkleed
per klasbubbel en onder politie
begeleiding van de school naar
het woonzorgcentrum Sint-Maria
stapten om daar de bewoners te
verwarmen met een dansje. De
wafelenbak en de carnavalsparty op
school konden helaas niet doorgaan.
In Go! basisschool In ’t Groen
mochten de leerlingen zich dan weer
een hele week verkleden en ook dat
leverde leuke momenten op.

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Provincie
selecteert Brecht
om te starten met
verkeerstraject
Verkeersveilige
Gemeente

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN
compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN

Hoewel Brecht al in 2014 het SAVE-charter
- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
ondertekende en zich in 2018 kandidaat
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
stelde om een Verkeersveilige Gemeente
ACTIE
te worden, heeft de provincie nu toch
- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE
BIJ ONDERHOUD
het startschot gegeven. Intussen werkte
GRATIS 2L
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR
het bestuur al wel aan onder meer
SCREENWASH
verkeersveilige schoolomgevingen.
De gemeente heeft niet gewacht op
de start van het Verkeerstraject om al
op verkeersveiligheid in te zetten. “Dit
gebeurt nog te veel ad hoc en dankzij het
Brechtsebaan 447-449 - 2900 Schoten - T: 03 651.84.60 Email: willyput@skynet.be
verkeerstraject willen we dit structureel
verankeren. Het moet bij alle diensten, bij elke verkeersinrichting en project een
centrum Schoten, gebouw 12j
reflex worden om aan verkeersveiligheid te denken. Zo zijn we al begonnen met het
Uurwerken, batterijen
uitst staat, living/open kkn met
verkeersveiliger maken van onze schoolomgevingen”, benadrukt schepen van Mobiliteit
2 terrassen z&n, 3 slpk incl
en bandjes: Denys & Ca
en Ruimtelijke Ordening Eline Peeters (N-VA).
gr dakterras (38m), voll airco,
Bredabaan
246
Sinds deze week is de Leopoldstraat een fietsstraat geworden. De verkeersborden zijn nog
indiv. grote kelder, vrpr 385.000
Brasschaat 03 430 20 83
maar pas geplaatst. Het moet het verkeer van en naar de basisschool Go! Daltonschool
euro, gar optioneel te koop/
in ‘t Groen, maar ook het verkeer richting dorpscentrum, op een veel veiliger manier
www.denys-co.be
huur, tel 0476.46.60.06
E22
kanaliseren dan via de Dorpsstraat, de centrale en drukke as. Sinds 18 januari is in SintJob voor het eerst een schoolstraat ingericht in de Toekomstlaan aan basisschool Maria
Te koop: rec. woning op
Zilverstrand Mol, mogelijk ook om
Middelares. Deze doodlopende straat zonder voetpad vormde een potentieel gevaarlijke
te huren tel 0495.37.50.37 E23
cocktail van verkeer
voor scholiertjes die
de school verlaten en
ouders die er kriskras
Te koop: cassette platenspeler,
versterker,
fiets,
cdspeler,
wagens parkeren en
elpees tel 0474.37.30.40 E19
allemaal via dezelfde
toegangsweg
weer
Gezocht:
foto’s
van
• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
uit moeten rijden.
dorpskermissen
en/of
• PLAATSEN/HERSTELLEN
Bovendien wordt zo ook
films
jr
’60-’70-’80
verg.
SEPTISCHE PUTTEN
vermeden dat te veel
tel
0484.22.60.50
E20
leerlingen, de school
• PLAATSEN REGENPUTTEN
Te huur: 2 slpk app. Lindenlei
telt 600 kleuters en
• CAMERA INSPECTIE
4 Schoten, vrij vanaf 1/5/2021,
leerlingen, langs de
• ONTSTOPPINGSDIENST
895 euro/mnd (is inclusief vaste
Hogebaan de school
kosten
en
autostaanplaats,
te
moeten verlaten. Die is te smal voor alle aan- en afrijdende ouders en een zijstraat van
Tel : 0494 429 439
bevragen 0476.50.40.64
E21
de drukke Brugstraat.
E : info@riolering-service.be
Afgelopen zomer werd ook de toegangsweg van de gemeentelijke basisschool De Schakel
Te koop: duplex dakappt.
www.riolering-service.be
heraangelegd. De beschikbare ruimte naast de school werd verbreed en opgesplitst in

WWW.GARAGEDEVOORKEMPEN.BE

een strook voor voetgangers en fietsers en een voor auto’s, waarvoor wat verderop
nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd. De historische gegroeide situatie, waarbij al het
verkeer voor zowel de achterliggende schuttersgilde, het Rode Kruis en kinderopvang
Stekelbees diezelfde weg gebruikte, is nu met deze ingreep rechtgezet. Als het weer
het toelaat wordt er dit voorjaar nog een rode loper aangelegd in Sint-Job tussen de
Go! basisschool De Brug en de vrije basisschool Maria Middelares. De Edith Cavellaan en
de Alfons De Clerckstraat worden fietsstraten tot de Kapelweg aan de Vaart. Dit creëert
een veiliger doortocht voor alle kleuters en leerlingen, samen bijna 1.200, naar de twee
scholen dan via de zeer drukke en dichtgeslibde Brugstraat. Voor alle schooltoegangen
volgen dit jaar nog wegmarkeringen met de letters SCHOOL in het groen en wit, zelfs op
elke rijstrook. Alle gemachtigde opzichters kregen al verplaatsbare knipperlichten die
ze plaatsen op de locatie waar ze schoolgaande kinderen veilig de weg overlaten. Dat is
onder meer het geval in de Lessiusstraat en de Vaartstraat in Brecht.
Het verkeerstraject zal ook een belangrijke rol spelen in de opmaak van het
gemeentelijke mobiliteitsplan. De doelstellingen moeten nog worden bepaald. De
gemeente en politiezone Voorkempen hebben al een eerste vergadering hierover
gehad. Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale
Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van
Verongelukte Kinderen.

Woonerf Neerhoeve 25, 140m2,

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

High-Five wil leerlingen
Campus Kajee en Sint-Ludgardis
op de fiets krijgen
Bitcoins voor meer duurzaam vervoer
Een ritje naar school op de fiets, zelf trappend of achterop bij mama of papa,
is niet alleen veiliger en gezonder, maar levert leerlingen van Sint-Ludgardis
en Campus Kajee in Schoten Koningshof voortaan ook een beloning op. “Toch
minstens de helft van onze zowat duizend kinderen willen we op de fiets krijgen”,
aldus initiatiefnemer en ouder Mieke Rens.

Loodgieterij
LEO VERVOORT

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en
warmwatertoestellen
Rioleringswerken

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

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

Aan de schoolpoort van zowel Sint-Ludgardis als Campus Kajee staat sinds kort
een scanpaal. Die heeft voor één keer niks met corona te maken, maar alles met
de weg naar een meer duurzame mobiliteit die beide vlakbij elkaar gelegen vrije
basisscholen zijn ingeslagen. Mieke Rens, oud-leerling van en nu zelf ouder van
twee leerlingen op Sint-Ludgardis, betreurt het dat ondanks de mooie ligging in
het groen, vandaag zo weinig kinderen met de fiets naar school komen.
“We vonden een partner in de West-Vlaamse organisatie High-Five. Die bedacht
een slim en gebruiksvriendelijk systeem om kinderen en ouders te stimuleren
de auto vaker te laten staan. De scanpaal herkent elke ‘getagde’ fietser
die ’s morgens passeert. Zo kunnen kinderen ‘muntjes’ verzamelen op een
digitale spaarkaart. Die zijn vervolgens in te ruilen voor beloningen als gratis
zwembadtickets, ijsjes en fietsspullen.”
Na de jolige start met veel handjeklap, wordt het straks menens want cijfers
kunnen confronterend zijn. “De laatste telling van fietsers op onze school dateert
van 2015. Toen kwamen 30% van de leerlingen met de fiets, als het mooi weer was
tenminste”, aldus Mieke Rens, die zelf elke dag van Schoten naar haar werkplek
Berchem trapt. “De laatste vijf jaar merken we gelukkig al een verschuiving naar
meer fietsvervoer. We hopen het aantal tweewielers de komende maanden te
kunnen verdubbelen in aantal. Voor wie minder dan 3 km van de school woont, zou
de fiets het basisvervoermiddel moeten worden. Een aandeel van 50% fietsende
leerlingen lijkt me een ambitieus, maar haalbaar streefdoel. Maar ook al kiezen
leerlingen die van wat verder moeten komen zelfs maar één keer per week voor
de fiets, dan nog zal dit winst opleveren.”

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

Geen publiek voor overzet
amfibieën, al meer dan
2.000 dieren geholpen
De overzet van amfibieën aan het park van Schilde gebeurt dit jaar zonder publiek.
Dat zegt coördinator Lode Rubberecht van Natuurpunt. “Omwille van corona zetten we
veel minder mensen in: meestal één, of soms enkele mensen binnen dezelfde bubbel.”
Een heel verschil met andere jaren, wanneer de overzet veel kinderen met (groot)
ouders lokt. “Vooral ’s avonds en in het weekend kon er wel meer dan dertig man
aanwezig zijn.”
Wanneer amfibieën ontwaken uit hun winterslaap trekken ze massaal naar beken
en poelen om zich voort te planten.
Vrijwilligers helpen sinds begin februari
de kikkers, padden en salamanders in
Schilde oversteken bij De Pont en de
Rode Dreef. Op een maand tijd zijn er
al meer dan 2.100 dieren gepasseerd,
van de gemiddeld 5.000 die er jaarlijks
passeren. “Voorlopig zien we dat de
kleine watersalamander het echt
goed doet in De Pont, terwijl er veel
alpenwatersalamanders zijn in de Rode
Dreef”, zegt Lode. De extremen van
februari, waarbij een sneeuwweek vrij
snel gevolgd werd tot temperatuur tegen
20 graden Celsius, zouden voor de dieren
geen probleem moeten zijn. “Zolang de
temperaturen niet te frequent op en
neer dansen, kan het geen kwaad.”

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

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

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

euro

Te koop: St. Job., BMW 318
GT 20/5 77.000km, motor D
1995cc 143pk, vele opties, zoals
nieuw, 4 nw banden, 1ste eig.
19.900 euro, geen opkopers, bel
voor info tel 0486.188.187 E1
Dringend gezocht: app St.
Antonius om te huren, met
3 slpk, tel 03.384.00.83
E2
Betrouwbare dame 26 jaar
zoekt
werk:
schoonmaken,
strijken,
ik
heb
ervaring
met
kinderen,
ik
spreek
Engels tel 0465.46.79.53
E3
Te
koop:
aktentas
Gucci,
z.g.a.
nieuw
,
prijs
70

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

tel

03.658.95.03

E4

Ik zoek een lieve dame om
mijn kindjes van 9 en. 11jr,
s’ ochtends naar school te
brengen met de wagen, soms
ook na school op te halen.
Eventueel aanvullen met licht
huishoudelijk werk/ eventueel
desgewenst kan poetsen ook.
Regio Schilde. 0479.486.182 E5
Heer 73j. zelfst. goed voorkomen,
1.77m, wenst ontmoeting dame
voor een leuke babbel, terrasje,
etentje in goed restaurant,
wandeling aan zee, vrijblijvend
sms naar 0465.09.77.69
E6
Te huur: garage Schoten centr.
Cordulaplein, ondergronds 70
euro/mnd tel 03.658.10.88 Z39

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

0493 42 80 79

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

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

Lokale handelaars werken samen
Zwanger of net ouder geworden? Vijftien ondernemers uit Schoten,
Schilde, Zoersel en Malle bieden sinds kort een Lokale Babybag aan, vol
promo’s.
Het idee van de Lokale Babybag komt van fotografe Greet Rombouts,
die onder de naam Gracestorys een studio heeft in Schilde. “Tijdens de
coronaperiode begon ik meer lokaal te kopen om de plaatselijke handelaars
te steunen. Door mijn job als fotograaf kwamen er ook leuke samenwerkingen
uit met andere ondernemers. Dat gaf me het idee om samen te werken met
lokale ondernemers die dezelfde doelgroep hebben, namelijk zwangere
vrouwen en kersverse ouders.” Het resultaat daarvan is sinds kort gratis te
verkrijgen in de deelnemende zaken: de Lokale Babybag, vol aanbiedingen,
kortingen en informatie bij en over de ondernemers.
Er werken vijftien zaken uit de regio aan mee. “Daar zitten ook veel dingen
tussen waar ik niet direct aan dacht”, zegt Greet. “Naast een babywinkel
en verkoper van doopsuiker heb je ook veel ondernemers die diensten
aanbieden, zoals een babyspa of een kinesist die je samen met je kindje
laat bewegen.” Greet kiest bewust voor één handelaar per branche, omdat
ze geen concurrentie wil veroorzaken tussen pakweg de speelgoedwinkels
in de regio. Van de klanten heeft Greet al fijne reacties gekregen. “Mensen
komen mij zeggen dat ze via de babybag zaken hebben leren kennen
waarvan ze helemaal niet wisten dat die in onze regio bestonden.”
De verschillende ondernemers worden voorgesteld op de Facebook- en
Instagrampagina ‘De Lokale Babybag’. De zak kan je gratis bij één van hen
ophalen. En voor unieke en blijvende
geboortekaartjes raadpleeg je
uiteraard www.bodevanschoten.be.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Te koop: traplift 2018, elektrische
boxspring Velda , 2 nachtkkastjes en ovale tafel Kerselaar, 4
stoelen tel 0478.73.94.07 E12
Te huur: garagebox Kuiperstr
te 2900 Schoten, H 1.9 D 4.2
Br 2.5 gsm 0479.44.84.26 E13
Te koop: zeilboot Vaurien 4m,
500 euro, strand, baankar, 2
zwemv, tel 03.353.38.43 E14
Te koop: pc-desktop Medion in-

telcore i5-8400 86B DDR4 HDD
1000GB 5SD 1286B Akoya P62009
vraagprijs 300 euro, aankoop
750 euro, volledig nagezien door
Medion tel 0497.875.166 E15
Gezocht: te huur of te koop,
magazijn, werkplaats ideaal
30 à 50m2 voor hobbyist omgeving Wijnegem, mag werk
aan zijn tel 0489.800.750 E16
Te koop: eetkamer licht gepatineerd in uitzonderlijke staat,
bestaat uit tafel, 6 stoelen,
barkast, dressoir met spiegel, TV kast en salontafel prijs
o.t.k. tel 0474.62.16.89
E17

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.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
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 huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia, enz.. tel 03.663.65.70 Z116

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.D.

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

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

Opstapje naar een betere toekomst
De lange rij mensen die zich elke zaterdagmiddag vormt langs de Krijgsbaan
in Wijnegem, heeft niks te maken met een promoactie in het vlakbij gelegen
shoppingcenter. Het zijn klanten - initiatiefnemer Ghariba Campo spreekt liever van
familieleden - die voedselpakketten komen halen bij Trapkenoep. Het contrast tussen
arm en rijk is in Antwerpen nergens zo zichtbaar als langs deze drukke baan.
De garage van Ghariba (37) lijkt wel de versafdeling van een supermarkt. Sla, kolen,
aardappelen en tal van andere soorten groenten en fruit liggen netjes geordend in bakken.
“Dat is het werk van mijn vrijwilligers die deze morgen al vroeg aan begonnen zijn. De
producten zijn Stefaan Maes en andere chauffeurs van mijn team de voorbije dagen gaan
ophalen bij Colruyt, Carrefour en enkele landbouwers in het Waasland”, vertelt Ghariba.
De naam Trapkenoep
had
Ghariba,
dochter van een
Deurnese moeder en
Marokkaanse vader, al
lang in het achterhoofd.
“Ik groeide op in
Deurne en kende
een problematische
thuissituatie
vol
misbruik, mishandeling
en al wat verder nog kan
misgaan”, legt ze uit.
“Het enige lichtpuntje
kwam ik elke dag tegen
op weg naar school: een vriendelijke oude dame die een snoepwinkeltje uitbaatte, juist ja
met de naam Trapkenoep. Zij gaf ons wel eens een snoepje, want geld hadden mijn zusje
en ik niet. De lieve vrouw had snel in de gaten dat we verwaarloosd werden en stopte ons
elke dag ook een appel, drankje en ander voedsel toe. Die goede fee op jaren is me altijd
bijgebleven. Dankzij haar wist ik: ooit ga ik zelf ook goed doen voor kinderen in nood.”
Ghariba is dus ervaringsdeskundige, maar kwam niet onbeslagen op het ijs toen ze vier
jaar geleden in Wijnegem met haar eigen Trapkenoep begon. Op het Technicum Noord
Antwerpen verdiepte ze zich in de armoedeproblematiek en momenteel volgt ze een
graduaat maatschappelijk werk aan de Karel de Grote Hogeschool. Want ze heeft nog
plannen met haar vzw.
“Deze erkende voedselbank komt tegemoet aan een reële behoefte”, wijst Ghariba naar de
steeds langer wordende wachtrij. “Mensen moeten kunnen aantonen dat ze deze hulp echt
nodig hebben: via een document of intakegesprek. Ze betalen vervolgens 5 euro per gezin
per beurt. Iedereen voelt zich daar beter bij dan wanneer we het gratis zouden weggeven,
hebben we gemerkt. Veel draait hier om het herwinnen van zelfvertrouwen en respect.”
Een samenwerking met grote buur Wijnegem shoppingcenter is er (nog) niet. “Ik ben wel
geïnteresseerd, maar bij de winkels daar die ik aanschreef, ving ik tot dusver bo”, vertelt
Ghariba. “Ook de Albert Heijn wil geen voedsel doneren. Maar dankzij onze vrijwillige
medewerkers, redden we het voorlopig en kunnen we de door de coronacrisis nog gegroeide
doelgroep van behoeftigen helpen. Je wilt niet weten hoeveel mensen door de rechter een
collectieve schuldenregeling opgelegd krijgen. En die komen zeker niet alleen uit de stad,
maar ook uit de Voorkempen.”
De groep van zo’n twaalf vrijwilligers is erg verscheiden. Er zijn een aantal vrouwen
en mannen die vroeger zelf in de penarie hebben gezeten, er dankzij Trapkenoep zijn
uitgeraakt en nu uit dankbaarheid Ghariba een handje toesteken. John Van Camp uit
Oelegem is een geval apart. De man is professor aan de Universiteit Gent, waar hij zich ook
met voedselveiligheid en gezondheid bezighoudt, maar dan op wetenschappelijk gebied.
“Mijn beroep heeft niks met mijn engagement hier te maken”, benadrukt John, terwijl
hij weer een bak sla op z’n plaats zet. “De coronacrisis bracht me tot inzicht dat ik iets
wilde betekenen voor wie het niet breed heeft in onze maatschappij. Via de databank
vrijwilligerswerk ben ik bij Ghariba uitgekomen. Ik kom hier nu al sinds de zomer elke
zaterdag met plezier een volledige dag meedraaien. Ik stel met eigen ogen vast dat
Trapkenoep voor veel mensen essentieel is. Maar het is een win-win. Dit werk heeft ook van
mij als medewerker een completer mens gemaakt. Ik ben hier helemaal opengebloeid en zie
rondom mij mooie dingen ontstaan. Echt hoopgevend.”
Trapkenoep, vzw en voedselbank, Krijgsbaan 21 in Wijnegem, trapkenoep@gmail.com /
tel 0493 936532.

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

Wijndomein zoekt voor haar B&B
te Wijnegem een

INWONENDE CONCIËRGE

Aanleg van graszoden, inzaaien,
alle snoeiwerken, verticuteren,
vellen van bomen, frezen van
stroken,
aanplantingen
tel
0498.144.085 (particulier) Z30
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

Taakomschrijving gastvrouw: Ontvangst gasten, ontbijt
(diner), kamers poetsen en huishoudelijk werk (wassen/
strijken/onderhoud), meewerken in de wijngaard.

Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35

Talen: Nederlands en Engels, andere talen zijn een pluspunt.

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

Wij zoeken: m/v Vlot in omgang en goed voorkomen.

Voordelen: Beschikking over nieuwe woonst in B&B op
prachtige ligging. De woning is bestemd voor een koppel
zonder inwonende kinderen.
Aanvang: 1 april 2021
Voor info: Contacteer Alexandra Montauban 03 346 00 72
of schrijf naar info@vignawijn.be

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 (particulier) Z46

Gevraagd

POETSER m/v
Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Ochtenduren
Vervoer: auto
DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94
tussen 13.00-17.00u

Ik zoek werk voor in
tuin: onderhoud, enz..
0465.71.30.86 (particulier)

Ik
zoek
werk:
alle
tuinonderhoud,
kleine
reparaties, kan helpen met alle
landbouwactiviteiten, enz.. tel
0465.74.05.91 (particulier) Z47

de
tel
E7

Ik zoek werk: schilderen,
bezetten, huis onderhouden tel
0465.74.74.76 (particulier) E8

Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z50
Grondwerken met minigraver,
omspitten van tuinen, gratis
offerte,
tel
0487.715.534
(particulier)
E26
Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen
en
coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) E27

Opruimen
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) Z48

Zaaien van nieuwe gazons,
gratis offerte, tel 0487.715.534
(particulier)
E28

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig, gratis offerte,
referenties, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z49

Gezocht werk: poetsen en
strijken, tel 0465.18.18.40 Z52

Leegruimen van inboedels,
woning, appartement, garage, tel
0487.715.534 (particulier) E29

Professionele strijkster met
15 jr erv., zeer flex. uren
om zelf strijk of te halen/
brengen, regio Schoten, 1

dienstencheque per uur tel
0487.400.403 (particulier) Z53

Tuinman met ervaring: tuin
onderhouden
snoeien,
en
verticuteren, gras, zaaien en
vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z54
Dakrenovatie van uw garage,
afvoer asbestplaten, plaatsen
van nieuwe golfplaten, tel
0487.715.534 (particulier) E25

Een jong, groeiende en dynamische bouwﬁrma
Omwille van verdere groei zijn wij op zoek naar:

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)

Proﬁel:
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Ervaring in de bouwsector is een pluspunt
• In bezit van rijbewijs B
• Nederlandstalig
Wij bieden:
• een aantrekkelijk loon
• een ﬂexibele werkomgeving
• een zeer uiteenlopend takenpakket
• de mogelijkheid om zelfstandig projecten op te volgen

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

Gemotiveerde
medewerker bouw

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

 U geeft meubeladvies aan onze klanten in onze toonzaal
 U bent om te werken tijdens het weekend in een
beurtrolsysteem
 U bent vlot in omgang met klanten
 U bent een echte teamplayer en verkopen zit in je bloed
 Wij bieden een interessante verloning en een
aangename werksfeer met toffe collega’s

Contact
Tom Rademakers – 0475/85.73.35
Borgeindstraat 24 – 2900 Schoten
info@rademakersbvba.be
www.rademakersbvba.be

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

BANKETBAKKER
dagwerk - vrijdag en zondag vrij

tel. 03 353 66 91

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:

VERANDA DAGEN

Emergency
Emergency repair
repair &
& Port
Port Services
Services
Emergency
Emergency repair
repair &
& Port
Port Services
Services

PLAATSERS
PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

Dynamisch
Dynamisch las
las -en
-en constructie
constructie bedrijf,
bedrijf,
• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
• op
Je plaatst
ramen, deuren
of veranda’s in zowel PVC als aluminium op
onze particuliere
werven.
Dynamisch
Dynamisch
las
-en
-en constructie
constructie
bedrijf,
bedrijf,
actief
actief in
in de
delas
Antwerpse
Antwerpse
havenindustrie
havenindustrie
onze
particuliere
werven
• Je
hebt
bij voorkeur
ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
actief
actief in
in de
deAntwerpse
Antwerpse havenindustrie
havenindustrie
telkens van 10u
- 17u
Jekan
hebtzelfstandig
bij voorkeur
ervaring
als plaatser
van buitenschrijnwerk.
•• Je
werken
echter
zijn gemotiveerde
starters
ook
welkom.
Om
Om onze
onze groei
groei te
te ondersteunen
ondersteunen zijn
zijn wij
wij op
op zoek
zoek naar:
naar:
Speciale
voo
rwaar
den
Jebent
kan zelfstandig
werken echter
zijnengemotiveerde
starters
•• Je
een klantvriendelijk
persoon
houdt van proper
en ook welkom
Om
Om
onze
onze
groei
groei
te
te
ondersteunen
ondersteunen
zijn
zijn
wij
wij
op
op
zoek
zoek
naar:
naar:
• nauwkeurig
Je bent een werk.
klantvriendelijk
en houdt van dat
proper
enmeer dan
Bruynseels-Vochten
NV is eenpersoon
stabiel familiebedrijf
reeds
• 30
Je
werkt
professioneel
enincommuniceert
jaar
buitenschrijnwerk
aluminium envlot.
PVC fabriceert en plaatst voor
nauwkeurig
werk.
LASSER-BRANDER-MONTEUR
LASSER-BRANDER-MONTEUR
zowel de particuliere
als professionele
markt.
• Je werkt professioneel
en communiceert
vlot
LASSER-BRANDER-MONTEUR
LASSER-BRANDER-MONTEUR
PIPE
PIPE WELDER
WELDER –– PIPE
PIPE FITTER
FITTER
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
PIPE
PIPE WELDER
WELDER
–– PIPE
PIPE
FITTER
FITTER
ZELFSTANDIGE
ZELFSTANDIGE
LASSERS
LASSERS
EN
EN
MONTEURS
MONTEURS
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:
• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
ZELFSTANDIGE
ZELFSTANDIGE
LASSERS
LASSERS
EN
EN
MONTEURS
MONTEURS
MEKANIEKERS
MEKANIEKERS
onze offerte.
MEKANIEKERS
MEKANIEKERS
• PRODUCTIEMEDEWERKER
Je bestelt de nodige materialen voor deATELIER
uitvoering van het project.
• PLAATSERS
Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
Profi
Profiel:
el:
• Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.
Profi
Profi
el:
el:
Zin
Zin voor
voor initiatief,
initiatief,
dienstvaardig
dienstvaardig
en
en flflexibel
exibel
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Kalmthout.
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VCA
VCABBgetuigschrift
getuigschrift
••• Onmiddellijk
vast
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stabiel
bouwbedrijf!
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- 17u
Je kan zelfstandig
werken echter
starters
ook
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TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen
op uit architectuurplannen en
in ALUMINIUM & PVC
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• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie
• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.
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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

17:18

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

8/10/17 17:18

Ik zoek werk voor in
tuin: onderhoud, enz..
0465.71.30.86 (particulier)

de
tel
E7

Ik zoek werk: schilderen,
bezetten, huis onderhouden tel
0465.74.74.76 (particulier) E8
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 (particulier) Z46
Ik
zoek
werk:
alle
tuinonderhoud,
kleine
reparaties, kan helpen met alle
landbouwactiviteiten, enz.. tel
0465.74.05.91 (particulier) Z47
Opruimen
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) Z48
Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z50

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

metropool@vdbbouw.be
www.vdbbouw.be

BALIEMEDEWERKER/MAGAZIJNIER

Bouwmaterialen L. Van den Broeck (deel van de familiale bedrijvengroep Van Den Braembussche) zoekt voor haar vestiging
DAK & GEVEL te SCHOTEN een gedreven medewerker voor de balie en het magazijn.
Functieomschrijving:
De functie betreft een mix van balie-werk en magazijnwerk.

1.

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
De Poolse schilder biedt
zijn
diensten
aan
voor
binnen-en
buitenwerk,
tel
0493.61.99.33 (particulier) Z194

BALIEMEDEWERKER

Klanten melden zich bij je aan de onthaalbalie om materialen te bestellen/af te halen.
Je luistert naar de klant en helpt hem om het juiste gewenste product te bepalen.
Je checkt de beschikbaarheid in de voorraad en maakt een bestelbon op in het computersysteem.
De bestelbon gaat naar de magazijnier.

2.

MAGAZIJNIER

Naast baliewerk help je ook mee in het magazijn samen met je collega’s om materialen klaar te zetten voor de klanten,
het laden van de vrachtwagens/camionetten, het lossen van vrachtwagens van leveranciers, het mee opvolgen van de
voorraden.

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

Jouw kwaliteiten:
Je bent klantvriendelijk en goed georganiseerd
Je hebt aandacht voor orde en netheid
Je beschikt over een vorkliftattest

Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11

Aanbod:
-

Ik
zoek
werk:
poetsen,
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z16
Dame zoekt werk: strijken,
poetsen,
babysitten
tel
0465.75.44.71
Z27
Medisch pedicure en manicure
Elena aan huis, gezichtsontharing
ook mogelijk in combinatie met
pedicure of manicure, gsm
0491.40.48.87 (particulier) Z37
Ik doe uw strijk, gratis ophalen
en terugbrengen in Schilde tel
0493.32.99.21 (particulier) Z28
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

-

Je komt terecht in een dynamisch, sterk groeiend familiebedrijf. We voorzien een grondige interne opleiding
door ons ervaren team.
Onze aanpak is no-nonsense.
Tegenover jouw fantastische inzet staat een mooie verloning en een contract van onbepaalde duur.

Sollicitaties met uw cv graag richten aan : marc.hannes@vdbbouw.be

Metropoolstraat 13 ■ 2900 Schoten ■ Tel. 03 641 94 10 ■ Fax 03 641 94 11
Aanleg van graszoden, inzaaien,
alle snoeiwerken, verticuteren,
vellen van bomen, frezen van
stroken,
aanplantingen
tel
0498.144.085 (particulier) Z30
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

@verteren
doet renderen!
Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Gevraagd: gepensioneerde tuinman, tel na 20u 0496.12.56.43 Z42
Te huur:
Bisschoppenhofl
300 Deurne, 3de verd, geen
lift, vrij te zien zondag van
10u tot 12u, 550+40 euro/
mnd tel 03.658.04.55
Z43

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

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

Conform maken van uw installatie
Domotica
Domotica

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.

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
Tel
03/275.14.54
GSM:
0484.83.52.73
Tel
03/275.14.54
GSM:
0484.83.52.73
Van Beethovenlei
46 bus 3
GSM:
0484.83.52.73
Beethovenlei
46 bus 3
2900Van
Schoten

Van Beethovenlei
46 bus 3
2900
Schoten
2900 Schoten

Te huur: dakapp. centrum Schilde, 2 slpk, 2 badk, bergpl, kkn
met alle toestellen, living, carport
auto, gr terras 35m2, kl gebouw,
1350 euro/mnd, alle kosten inbegrepen, tel 03.324.76.68 Z44
Gevraagd tuinman met ervaring: 1 dag in de week, gevarieerd werk tel 03.658.35.25 Z45
Ik zoek werk voor in
tuin: onderhoud, enz..
0465.71.30.86 (particulier)

de
tel
E7

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

Brecht – Ruim 36.000 euro
Vlaamse steun voor jeugd uit
de Noorderkempen
Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kent een jaarlijkse subsidie
van 36.150 euro toe aan de Projectvereniging Jeugdregio Noorderkempen,
kortweg JoNK. Die organiseert onder meer het tienerfestival T-Day en de djwedstrijd Kamp Noord.
De jeugddiensten van Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek,
Kapellen en Wuustwezel verenigden zich in 2015 in de Interlokale Vereniging
Jeugdregio Noorderkempen (ILV JoNK). Opzet was om hun jeugdbeleid te
stimuleren en op elkaar af te
stemmen, intergemeentelijk overleg
te creëren en jeugdactiviteiten
en projecten op te zetten, en
de beschikbare middelen voor
jeugdbeleid efficiënt in te zetten.
Onlangs werd de ILV omgevormd in
een projectvereniging. Kapellen trad
niet meer toe. In die hoedanigheid
konden ze aanspraak maken op
projectsubsidies.
“Het bedrag komt overeen met
wat de gemeenten elk jaar samen
investeren. Dankzij de subsidie
hebben we nu dubbel zoveel middelen
ter beschikking. Die kunnen we
investeren in het intergemeentelijke

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

tieneraanbod en het jeugdbeleid verder ontwikkelen over de gemeentegrenzen
heen. Door samen te werken delen we expertise en kunnen we een uitdagend
tieneraanbod realiseren. Vooral die groep viel in het verleden al wel eens uit de
boot. Zo denken we eraan om het tienerfestival jaarlijks in plaats van elke twee
jaar te organiseren. Zo kan T-Day meer een begrip worden voor de tieners in
de regio. Ook de dj-wedstrijd Kamp Noord, dat intussen al heel wat bekendheid
geniet, kan met deze subsidie een duwtje in de rug krijgen. De komende
maanden zal duidelijk worden hoe de extra middelen concreet zullen worden
ingezet”, benadrukt Brechts jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V).

Omstreden ‘flatgebouw’ vlak
naast nieuwe brug

PAASVAKANTIE
EDITIE
23 MAART
16 MAART

“Er is geen visie meer op het bouwen in onze gemeente”. Dirk Verhaert
(Vlaams Belang) trekt die conclusie nadat het schepencollege zopas een
omgevingsvergunning verleende voor de bouw van een appartementsgebouw van
… drie verdiepingen. Naar Wijnegemse normen is dat een wolkenkrabber. Bizar is
de ligging: vlak naast de nieuwe brug.
Om zijn bezorgdheid te uiten over de vermeende bouwwoede, etaleerde de
fractieleider van de grootste oppositiepartij in Wijnegem tijdens de jongste
gemeenteraad zelfs zijn beperkte zangkwaliteiten. Vrij naar de klassieker van
wijlen Louis Neefs klonk het zo: “Laat ons een bloem en wat gras wat nog groen
is, laat ons een boom en het zicht op het kanaal in deze, vergeet voor één keer
hoeveel geld 1 miljoen is…”
Concreet gaat het om de intentie van een Limburgse projectontwikkelaar om een
eeuwenoude woning in hoevestijl langs de Kanaalstraat vlakbij het Albertkanaal
te slopen en te vervangen door een appartementsgebouw met vier bouwlagen,
een eengezinswoning en twee halfopen woningen. Dirk Verhaert vindt dat er in
de dorpskern alleen eengezinswoningen thuishoren en wijst ook op het bijzonder
karakter van de te slopen ‘hoeve’.
Een hit zal de lyrische interpellatie van Verhaert niet worden en ook schepen
van Ruimtelijke Ordening Maarten Janssens (N-VA) is niet onder de indruk.
Hij vindt de kritiek overdreven. “Ik geef toe: we laten in principe geen hoge
appartementsgebouwen toe, maar dit is een bijzonder geval”, verdedigt de
schepen de weloverwogen beslissing om na twee jaar onderhandelen toch een
vergunning te verlenen aan Urban Real Estate uit Hasselt.

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

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

Te 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, specialiteit dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Heden neemt de familie met
droefheid afscheid maar ook met
vreugde om haar rijk gevuld leven.

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

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM
03- 383 23 85

25

VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018. UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Geboren in Ekeren op 6 augustus 1924 en
overleden te Schoten op 18 februari 2021.

GELDIG TOT 31/12/2018. ENKEL IN BELGIE.
VOORWAARDEN VIA SITE.NAMAAK VERBODEN.

Paule Roggen
Weduwe van Dokter August Van de Mosselaer

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

W W W. A R T I S H I S T O R I A . B E

Dit melden u :
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Annick Van de Mosselaer
Nathalie Van Kerckhoven
Alain en Cathy Van Hoylandt - Van Kerckhoven
Thibault en Julie
Olivier en Christelle Van Kerckhoven - Collard
Kristof en Magali Nollekens - Van Kerckhoven
Lizette en Justine
Eric Van Kerckhoven
Géo en Nadine † Blondé - Van de Mosselaer
Dieter Blondé
Javor en Marilyn Malehounov - Blondé
Monti, Joë en Milèn
Dirk en Chris van Bogaert - Van de Mosselaer
Matthias en Marie-Anne Leunckens - van Bogaert
Stan en Oscar
Aline van Bogaert
Pim en Kathlyn Peters - van Bogaert
Harry
Karin Van de Mosselaer
Laure-Ann Verbruggen en Dominique Olieslagers
Reinhilde Gonnissen, haar petekind
Omwille van de huidige coronamaatregelen
hebben wij afscheid genomen in beperkte kring.
Rouwadres:

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

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

AL-ANON

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

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Corona heeft zware impact op
gemeentefinanciën
De plannen voor herinrichting van het gemeentehuis van Schilde worden weliswaar
aangepast, maar dat heeft niet met minder-inkomsten door de coronacrisis, maar wel
met meer efficiëntie te maken.
“We hebben onze meer-, maar ook onze minderuitgaven, goed gemonitord en de
vinger aan de knip gehouden. De extra steunmaatregelen voor o.m. lokale handelaars,
cadeaucheques en sociale doelgroepen hebben we budgettair volledig ondervangen”,
preken schepen van Financiën Olivier Verhulst (Open Vld) en burgemeester Dirk
Bauwens (N-VA) rust en kalmte in Schilde. Van een belastingverhoging is hoegenaamd
geen sprake.
Voor het meerjarenplan hebben ze het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd.
“Onze jaarlijkse uitgaven voor de politie- en brandweerzone, die traditioneel ruim
bemeten waren, hebben we realistischer
proberen in te schatten voor 2022 en 2023.
De plannen voor herinrichting van het
gemeentehuis worden nu gekoppeld aan
een noodzakelijke efficiëntiewinst, maar dat
komt vooral omdat wij daar als Open Vld op
aangedrongen hebben”, nuanceert Olivier
Verhulst. “En de verkoop van vastgoed zoals
het OCMW-gebouw blijft ook een prioriteit.
Onze vastgoedportefeuille weegt nu veel te
zwaar. We willen tegen 2025 voor minstens
1,5 miljoen gebouwen en gronden verkopen.”
Bauwens en Verhulst benadrukken dat zowel
de sporthal, uitbreiding en renovatie van
de Molenakker-site van voetbalclub KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde en de bouw van de
Chirolokalen zeker doorgaan. Deze coalitie wil nog deze legislatuur zelfs een nieuwe
brandweerkazerne bouwen, al staat die voorlopig niet in het meerjarenplan.

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

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

Vlaams Belang Jongeren houden
mondmaskerschoonmaakactie
Op zondag 28 februari hielden de Vlaams Belang Jongeren uit Schoten een
schoonmaakactie in de mondmaskerzone Paalstraat en in de wijk Deuzeld. Met
pikkers en vuilniszakken in de hand ontdeden zij de Schotense straten van gebruikte
mondmaskers die nog al te vaak zichtbaar zijn in het straatbeeld.
“Schoten is een prachtige gemeente, toch vinden we al te vaak gebruikte mondmaskers
terug in het straatbeeld. Het heeft altijd iets viezig wanneer je dat aantreft. Via deze
actie willen we dan ook de aandacht vestigen op deze overlastproblematiek én de
Schotenaren oproepen om gebruikte mondmaskers in de vuilnisbak te deponeren of
een herbruikbaar exemplaar te gebruiken”, aldus voorzitter Jonathan Diels.

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

