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Senioren en brandweerlieden gaan
co-housen in Sint-Wijbrecht
Na de zomer al wil bouwonderneming DCA de oude jongensschool SintWijbrecht in Schilde – later gekend als Wonderwijzer – volledig slopen. Er
ligt een bouwaanvraag voor om in de plaats van de eeuwenoude klassen
54 assistentiewoningen én een gloednieuwe brandweerkazerne te bouwen.
“Een win-winoperatie”, zegt DCA-bestuurder Francis Vrancken, al benadrukt
burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) een beetje bizar dat er nog geen
overeenkomst bestaat.

Wonderwijzer gul voor Pegode in Schilde

Precies drie jaar geleden kon DCA de oude en leegstaande parochiale
jongensschool aan de Schoolstraat net voor de neus van het
gemeentebestuur wegkapen. Francis Vrancken, gedelegeerd bestuurder van
DCA en ook bekend als voorzitter van voetbalclub Beerschot, had goed in
de gaten dat de bestemmingskleur op het gewestplan ook de uitbating van
assistentiewoningen zou mogelijk maken.
“Het grootste deel van de nieuwbouw wordt ingedeeld in 54 assistentiewoningen
met bijhorend dienstencentrum”, licht Vrancken toe. “Maar we komen de
gemeente tegemoet door ook een brandweerkazerne te integreren in het
ontwerp. Die zal zowat 600 vierkante meter groot worden en 30% van de
totale bebouwde oppervlakte innemen. Zo is er plaats genoeg om alle wagens
en materieel deftig te stallen en dankzij de poort van 4,5 meter hoog kunnen
ze ook vlot uitrijden, via de Schoolstraat. Dat zal de bewoners niet storen.
De tijd dat de brandweer met loeiende sirenes vertrok, behoort al lang tot

Oldtimerrally in Wijnegem op til

het verleden. En de bewoners zullen zich zeker veilig weten met die stoere
brandweervrijwilligers als buren.” (lacht)

Schoten krijgt BMX-terrein

Iedereen tevreden zou je denken, maar burgemeester Dirk Bauwens maakt
bizar genoeg voorbehoud. “DCA is wel erg snel met deze bouwaanvraag”,
trapt hij op de rem. “Wij zijn verplicht om de wet op de overheidsopdrachten
te volgen. Ook andere bouwbedrijven moeten de kans krijgen om voorstellen
in te dienen. Ik heb nog niks getekend, niet op en zeker niet onder tafel”,
benadrukt Bauwens, die wel bevestigt dat er overleg is geweest tussen de
brandweer en M2, de architect van DCA.
Bauwens wil zijn ambtenaren de tijd geven om een aanbestedingsdossier voor
te bereiden, maar Francis Vrancken is een hoger tempo gewend. Hij gaat er
duidelijk vanuit dat ‘zijn’ brandweerkazerne een aanbod is dat de gemeente
niet kan laten liggen. “Na de vakantie willen we slopen en twee jaar later
kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen”, spiegelt hij voor. “We
hebben een overeenkomst met Zorgbedrijf Vlaanderen, dat vanuit Antwerpen
heel wat expertise meebrengt inzake het beheer van assistentiewoningen. Dit
wordt een aanwinst voor heel Schilde.”

Après wandelbar in St-Job

Het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag liep tot en met 4 april. In
principe zal het schepencollege op 8 juni beslissen over de vergunning.

Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem
03 320 80 80 - dir@adrconstruct.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
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
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 gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn.
Geen
geremde
tel
0492.263.118
Z25
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Te koop: propere golfballen,
prijs 50 euro per 100st
tel
03.658.10.88
Z55

SPORTKAMPEN IN
SINT-ANTONIUS & WIJNEGEM
ZWEMLESSEN
www.dynamx.be- Patrick Lievens

0475/357 807

Sint-Job – Geen Caterstocht, maar
wel gratis wandelen met 4
Het is lente, het weer wordt zachter en de natuur komt opnieuw tot leven. Ideale
ingrediënten om er op uit te trekken. Wandelclub Sint-Michielstappers mogen
dan wel tot en met 31 mei geen wandeltochten voor clubs organiseren, het houdt
hen niet tegen om de wandelaar te blijven bedienen met tijdelijke parcoursen.
De Caterstocht in maart was dan wel afgelast, maar voor wie wil hebben de SintMichielstappers een alternatieve tocht uitgestippeld. Die kan je volgen met je eigen
bubbel of maximaal vier personen. Rustposten zijn er dus niet, dus neem zelf je eten
en drinken mee voor onderweg. WW’s zijn er ook niet, voor vrouwen verwijzen de
stappers naar de website van Wandelsport Vlaanderen waar je mee uitleg vindt over
de plastuit. Alle tijdelijke parcoursen blijven tot en met 31 mei online staan op de blog
van De Sint-Michielstappers.
http://st-michielstappers.weebly.com/corona-wandelingen.html

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
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
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 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

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

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

TE KOOP

Wegens coronamaatregelen op afspraak.

Prachtig onderhouden Mercedes C200 CDI
Avantgarde break diesel, 1ste inschrijving
2011, automaat.190.000km met trekhaak.
De wagen is in optimale staat. Alle
documenten aanwezig.
Mijn garage biedt er nog 9.000€ voor en
elk bod hoger dan 9.500€ wordt aanvaard.
Testrit mogelijk.

Gsm 0479 35 46 46

Mountainbikeparcours krijgt
kindvriendelijk label
De blauwe lus van de mountainbikeroute in Zoersel heeft het label ‘kindvriendelijk’
gekregen. Sport Vlaanderen heeft alle 183 Vlaamse mountainbikeroutes tegen
het licht gehouden en iets meer dan honderd ervan dat kindvriendelijke label
gegeven. Criteria waren onder andere een afstand van maximaal 20 kilometer en
de aanwezigheid van extra beleving. De blauwe lus in Zoersel is 12 kilometer lang,
waarvan zo’n 85 procent offroad, en passeert onder meer het gemeentepark
Halle Hof.
Zoersel heeft ook nog een groene mountainbikeroute. Die laatste loopt 21
kilometer lang door de hele gemeente. Meer info op www.sport.vlaanderen/
kindvriendelijkeroutes en www.toerismezoersel.be.

Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers, zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, Tv Vl, wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z56
Te huur: grote garagebox 42m2,
Kalstraat Schoten, bellen na
18u, tel 0476.41.96.88
Z57
Te huur: Spanje Benissa, bij
Calpe, direct v. eig., mooi, moderne, ruime Spaanse vakantievilla met 4slpk/8 pers., en 3
badk, volledig privé met zwembad, zeezicht 700m van strand,
hele jaar door beschikbaar, in
de winter ook mogelijk voor
langere periodes, foto’s op verzoek tel 0495.52.19.13
Z58

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
“De
mensen
mogen
terug
buitenkomen met hun paradepaardje.
Maar altijd diezelfde toer rond de
kerk rijden, zijn ze inmiddels wel beu.”
Vandaar dat het bestuur de handen
uit de mouwen stak, en een piekfijn
verzorgd roadbook in mekaar bokste.
“Daarmee willen we de weekends voor
liefhebbers van oude wagens weer
wat meer kleur geven.”

tStraat zet in op coronaproof
oldtimerrijden
Eigenaars van oldtimers snakken ook naar een zomer vol evenementen. Helaas
zijn we daar nog niet, en dat weet de Wijnegemse oldtimervereniging tStraat ook.
Daarom boksten ze een rondrit in een die je vrij kan rijden, die ze prompt “Blitz
voorjaarsrally” doopten.
In deze tijd van corona zou je haast vergeten dat je naast wandelen met je bubbel
en coronaproof afspreken in je tuin, je nog steeds probleemloos in je oldtimer kan
stappen voor een toertje. Omdat de temperaturen van de afgelopen dagen al heel
wat oldtimervrienden naar buiten lokten, begon het ook bij tStraat te kriebelen.
“In afwachting van een nieuwe Blitz-rally, willen we oldtimerliefhebbers nu al
laten genieten van een fijne rit van ongeveer 110 kilometer die je vrij kan rijden,”
zegt Geert Van Doninck, voorzitter van tStraat.

Meer info vind je op de Facebookpagina van tStraat. Je kan ook een mail te sturen
naar tstraat@outlook.com

Waterzak geeft jonge laanboom
meer overlevingskansen
Oplettende Schotenaren hebben ze vast al opgemerkt: de grote zakken
die schijnbaar achteloos werden achtergelaten bij jonge laanbomen in
diverse straten. “Het zijn waterzakken die pas aangeplante bomen meer
overlevingskansen bieden”, verklaart schepen voor Groenvoorziening Walter
Brat (N-VA) het mysterie.
De gemeente heeft de voorbije maanden 320 nieuwe laanbomen geplant
verspreid over 65 verschillende locaties. Van het Ruusbroeckplein tot de
Lodewijk Verheynstraat en van de Marsstraat in de wijk Deuzeld tot de
Zilvervosdreef op De Zeurt. De groendienst had er de handen flink vol mee.
Samen met de nieuwe bomen, verschenen evenveel groene waterzakken
in het straatbeeld. Ze omringen de stammen onderaan. Een opvallende
nieuwigheid. “Een nieuw aangeplante boom moet tot drie jaar na aanplanting
water krijgen. Om gewapend te zijn tegen de huidige droge zomers moeten we
ervoor zorgen dat hij eerst voldoende wortels aanmaakt zodat hij zelf water
kan opnemen”, verklaart groendeskundige Katrijn Van Renterghem.
De groendienst geeft al die bomen één keer per week water. “Ook de waterzak
moet één keer per week gevuld worden, maar het grote verschil is dat ene
waterzak zorgt voor een trage druppelsgewijze waterafgifte zodat de boom
bijna al het water kan opnemen en er zo goed als geen water verloren gaat”,
legt Van Renterghem uit.
“De waterproblematiek is een zeer belangrijk thema waar onze milieudienst
heel hard mee bezig is zijn en op verschillende vlakken naar oplossingen
zoekt. Dit is er een van. Water is schaars in Vlaanderen en we zullen hiermee
goed doordacht moeten omspringen. In Schoten doen we alvast ons best”,
aldus schepen Brat.

Wijnegem dankt vrijwilligers
Met onder meer een zelfgemaakte versie van het sketchprogramma ‘Wat als’
en een ronde van Wijnegem heeft het gemeentebestuur ook dit jaar haar 360
vrijwilligers en 77 verenigingen bedankt.
Vorig jaar was het nog net gelukt, maar dit keer kon de traditionele dankreceptie
voor de vrijwilligers uiteraard niet doorgaan. De dienst vrije tijd toonde zich samen
met schepen Leen Wouters (N-VA) en de andere gemeentebestuurders echter van
hun meest creatieve kant om de vele vrouwen en mannen die zich het hele jaar
door belangeloos inzetten voor de gemeenschap, te huldigen.
De medewerkers van de dienst vrije tijd maakten een ronde door Wijnegem en
belden thuis aan bij alle vrijwilligers en alle voorzitters van de lokale verenigingen
om hen een hart onder de riem te steken. “Ze hadden een omslag bij met een
uitnodiging om samen te kijken naar ons ludiek kortfilmpje alsook een echt
cinematicket voor een film in ’t Gasthuis van zodra het terug kan. De voorzitters
van de verenigingen kregen 10 cinematickets om te verdelen onder hun
bestuursleden”, legt initiatiefnemer en coördinator vrije tijd Livina Van Opstal uit.

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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69
Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede
staat, mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

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

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

0493 42 80 79

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

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

Leerlingen Wonderwijzer en bewoners
Pegode leren elkaar beter kennen
De leerlingen van basisschool Wonderwijzer in Schilde dragen de opbrengst van hun
succesvolle vastenactie integraal over aan drie lokale sociale organisaties. De 2400
zakjes werden verzendklaar gemaakt door bewoners van Pegode, één van de drie
goede doelen.
In Pegode Schilde wonen zestien personen met een motorische beperking. Pegode
zocht en vond nog voor corona toenadering tot Wonderwijzer om bij de kinderen
heersende taboes rond mensen met een beperking weg te werken en een nood
aan ondersteuning. Think Out of The Box en Het Open Poortje, ook allebei in Schilde
gevestigd, werden bij het project betrokken.
“Heel wat leuke initiatieven en creatieve ideeën zijn naar boven gekomen, maar
omwille van corona nog niet aan uitvoering toegekomen”, vertelt Geert Verlinden,
leidinggevende van Pegode. “Maar we zijn aangenaam verrast met de inzet van de
kinderen voor de vastenactie. 2400 verkochte zakjes met koekjes – goed voor ene
opbrengst van 6000 euro – is een heel mooi bedrag.”

“Onze bewoners en die van Think Out of The Box hebben graag geholpen met het
verpakken, daarbij geassisteerd door onze medewerkers. Via kennismakingsfilmpjes,
die in de klassen vertoond werden, zijn we er ondanks alle beperkingen toch ook in
geslaagd elkaar nu al een beetje beter te leren kennen.”

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

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

T. 0474 71 53 97
SCHILDER-EN KLEINE
RENOVATIEWERKEN
0488 15 33 80
primaschilder@hotmail.com
BE0765.434.621

Brecht – Een van de laatste
oorlogsveteranen wordt 100, maar
zonder feestje
De op een na laatste Brechtse oorlogsveteraan, Frans Van Looveren, mocht op zondag 28
maart 100 kaarsjes uitblazen. Een groot feest kon het niet worden vanwege corona. De
kranige eeuweling blikte wel terug, waarbij vooral de oorlogsdeportatie naar het Duitse
Eberswalde nog vers in het geheugen ligt.
Frans Van Looveren groeide op in de buurt Den Hoek op een melkveeboerderij. Een stiel
die hij tot aan zijn pensioen en zelfs daarna nog zou uitoefenen. Op zijn 91ste hielp hij nog
mee kalveren op de boerderij van zijn zoon in de Molenstraat. “Een goedkope werkman”,
zegt hij al lachend. Humor heeft deze eeuweling zeker nog wel, al was zijn leven niet altijd
een lachertje. De zwaarste periode uit zijn leven startte op 25 februari 1944. “Vier mannen
met revolver kwamen me thuis ophalen omdat ik een zogenaamde ‘werkweigeraar’ was”,
weet hij nog erg goed. Hij had geen gevolg gegeven aan een oproepingsbrief, net als zijn
neef Jef Van Looveren. “Ik moest nog twee weigeraars ‘verraden’. Onder dwang moesten
we te voet naar een opstapplaats in de Hoekstraat en met vier werden we met de auto
naar Antwerpen gevoerd. De deur ging er open en meteen weer dicht. Acht dagen zaten
we er opgesloten.” Van daar ging het per trein naar Eberswalde, in de Duitse deelstaat
Brandenburg, op de grens met Polen.
Een jaar lang moest hij er werken in een wapenfabriek. “We waren met zevenduizend
arbeiders. Onze ploeg moest elke dag 137 bommen van 45kg maken. Gaan lopen zat
er niet in, want om de zoveel meter stond er een bewaker met grote hond. Het was
overleven op soep, allé ja, gekookt water met een stuk koude raap erin. Maar je nam
alles aan wat je kreeg.” Op 25 maart 1945 werd Eberswalde door de Russen bevrijd. “We
moesten allemaal tegen en muur gaan staan. Wie ‘ne goeie’ was, kreeg een sigaar. Dat
betekende ‘kameraden’. Ik kreeg een sigaar.”
Maar de tocht naar huis werd opnieuw een zware beproeving. Samen met Jef Van
Looveren vatte hij de tocht te voet aan. Onderweg konden ze af en toe mee met
geallieerden op de truck, en geraakten zo van kamp naar kamp, nu eens een Russisch,
dan weer een Amerikaans. Daar kregen ze eten en een slaapplaats. Een maand waren ze
onderweg van Eberswalde naar Brecht. “De hele weg aten we wat we vonden of konden
stelen. Zo hebben we drie dagen op suiker geleefd. Met de kolen van een stilstaande

trein, die eerder mensen deporteerde naar de kampen, konden we aardappelen van een
veld garen. Ons wassen en kleren verversen was er nooit bij. We hebben nooit in een bed
geslapen, vaak zelfs langs de sloot. Een keer liet een boer ons binnen en kregen we een
beddenbak zonder matras.” Daar redde Frans de man nog van de Russen. “Ze wilden hem
meenemen. In het kamp had ik enkele woorden Russisch geleerd en kon hen ompraten
zodat ze hem niet meenamen. In een oorlog moet je veel geluk hebben, anders ga je
eraan.”
In Brecht hadden ze hem
opgegeven. Een jaar lang hadden
ze niets van hem gehoord, de
geallieerde Amerikanen hadden
de briefwisseling stilgelegd, van
maart 1944 tot april 1945. “Ik weet
nog goed toen ik thuis aankwam
en ik, zoals het mijn gewoonte
was, op het vensterluik klopte.
Ik hoorde mijn moeder roepen:
‘Onze Frans is thuis!’. Ik heb me
uitgekleed en gewassen, want had
natuurlijk luizen bij, en voor het
eerst opnieuw in een bed geslapen.
Mijn moeder zei tegen mijn vader:
‘Nu kunnen we slapen, nu is hij
thuis’.” De volgende ochtend is hij
meteen de koeien gaan melken,
zoals voorheen. “Er was toch geen
werk, de boeren konden nog hun
kost verdienen.”
Op 15 oktober 1945 moest hij zijn legerdienst vervullen, twee jaar in Duitsland! “Ik werd
ingelijfd in de houtvesterij en moest het gekapte hout met de vrachtwagen naar België
brengen.” In 1948 huwde hij met Maria Fraters. Zij was zijn vriendin, nog voor hij werd
gedeporteerd. “Ze had gezegd, ‘Ik wacht op jou’ en ze heeft het ook gedaan. Ook al zei
iedereen tegen haar dat ik niet meer zou terugkomen.” Ze zijn 67 jaar getrouwd geweest
en hadden samen vijf kinderen, zestien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen.
Normaal zouden ze allemaal aanschuiven aan de feestdis op zondag 28 maart. “Dat kan
nu niet, maar van zodra het kan, halen we dat in”, bevestigt zijn oudste dochter Maria bij
wie hij inwoont in Loenhout.

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE
WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
SCHOTEN
Hoogmolendijk
Hoogmolendijk2,2,2900
2900Schoten
Schoten
03/658.00.14
03/658.00.14
kantoor.fidelia@verz.kbc.be
kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
SINT-JOB
Brechtsebaan
Sint-Job-In’t-Goor
Brechtsebaan 6A,
6A, 2960
2960 Sint-Job-In’t-Goor
03/636.02.20
03/636.02.20

Steeds meer prikjes in door
kindertekeningen opgefleurd
vaccinatiecentrum
De vaccinaties beginnen steeds sneller te lopen in het vaccinatiecentrum
van de Eerstelijnszone Voorkempen, waar de inwoners van Schilde,
Wijnegem, Brecht, Zoersel, Malle en Zandhoven hun prikje moeten laten
zetten. Op een dikke maand tijd, sinds de opening op 23 februari tot en met
28 maart, zijn er 5.063 vaccinaties toegediend. Maar niet iedereen kreeg
een vaccin in het vaccinatiepunt in het Provinciaal Vormingscentrum in
Oostmalle. In totaal werden in die periode al 13.017 mensen gevaccineerd
in hele zone.

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

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

In de twee weken van dinsdag 30 maart tot en met zondag 11 april staan
er nog eens 7.350 vaccinaties
ingepland. Ondertussen hebben zo
goed als alle inwoners ouder dan
80 jaar hun uitnodiging gekregen.
De
bezoekers
van
het
vaccinatiecentrum
moeten
overigens niet naar een grijze
muur staren terwijl ze wachten.
Tekeningen van alle scholen uit
de eerstelijnszone fleuren het
vaccinatiecentrum op. Kinderen
brachten op papier in beeld hoe zij
deze coronaperiode beleven.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

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

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
Volg ons
op Facebook

EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u

Geen schoolvakantie zonder een zoektocht van kleuterjuf Melanie De Meyer, zou je haast zeggen.
Op ‘algemene aanvraag’ kroop ze opnieuw in haar creatieve zelf met een paaseierenzoektocht als
resultaat. Ook nu weer mogen de kinderen een lekkere verrassing van de drie bakkers in het centrum
verwachten, tot en met zondag 18 april.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be

Brecht – Paaseieren zoeken het
Gemeentepark

JUWELEN EN MUNTEN.

03 430 20 83

samengesteld met lekkers van de drie bakkers”, verduidelijkt De Meyer.
Voor de kleuterjuf van leefgroep de Blauwe Wolk in basisschool Sint-Filippus in Schoten was het nog
een klein gelukje dat de paasvakantie met een week werd vervroegd. “Eigenlijk is deze zoektocht er
gekomen op algemene aanvraag en zo had ik er ook de tijd voor om het uit te werken. Ik kreeg heel wat
positieve reacties op de vorige zoektochten. Bij het Sinterklaasspel bijvoorbeeld werden er bij de drie
bakkers in totaal 251 formulieren ingediend, toch wel een succes.”

Tot groot jolijt van alle Brechtse kinderen strooien paashaas Melanie De Meyer en bakkers Meeussen,
Augustyns en Van Opstal-Van Boxel tijdens de paasvakantie paaseieren in het rond. Nog tot en met
zondag 18 april kan je in het Gemeentepark op zoek naar twaalf grote paaseieren. “Het is dit keer een
zoekspel voor de kleuters, zonder QR-codes. Het is de bedoeling om telkens paaseiduo’s te zoeken. Op
de eieren staan een aantal zwarte eitjes getekend. Opzet is om die telkens te tellen en in te vullen op het
invulblad. Dat vind je online op mijn Facebookpagina of Instagram Creatieve Mie”, legt de kleuterjuf uit.
Ook dit keer vond ze de bakker bereid om van de paaseierenzocktocht een lekker belevenis van te
maken. “Voor de kinderen werken we graag mee. Het is ook een heel leuk initiatief”, reageren ze in koor.
Ook dit keer kan je dus je ingevuld blad bij de bakkers indienen en krijg je er een verrassing voor in de
plaats. “Uit alle inzendingen wordt na 18 april één grote winnaar gekozen. Die wint dan een paasmand,

Facebook Melanie De Meyer en www.instagram.com/creatieve.mie/

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

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

0493 42 80 79

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Aspi’s van Chiro Sint-Job openen
Après-Wandelbar
Vooraleer de Aspi’s van Chiro Sint-Job deze zomer hun grote tenten kunnen opzetten,
zetten ze in maart alvast hun kleine tentje van de Après-Wandelbar op. Je kon ze elke
zaterdag vinden in hun Après-Wandelbar op de parking van het bos De Poppelaar
-Noenheuvel (Klein Zwitserland).
Wandelaars konden het initiatief wel
waarderen. Na hun tocht konden ze
zich verheugen op diverse warme en
koude non-alcoholische en alcoholische
dranken zoals meerdere jenevers,
glühwein, warme chocolademelk,
frisdranken en water. Het was wel een
drankje ‘on the go’ natuurlijk, maar
lege bekertjes kon je alvast kwijt in
een van de vuilnisbakken waarin de
aspi’s hadden voorzien om het bos
netjes te houden. De opbrengst van de
Après-Wandelbar dient om superleuke
activiteiten op hun kamp te kunnen
financieren. Hopelijk hadden heel veel
wandelaars veel dorst.

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

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

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

SCHILDE
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
Residentieel gelegen hoekperceel van 1.840m2 met - Zuiderterrassen
Luxe nieuwbouwapp. 98m2 in het centrum van Halle
voorzien
vloerverwarming,
2 slaapkamers
en gigantisch
een mooie perceelbreedte van bijna 30 m en geeft de - Veilige
in- envanuitgang
garage
via Achterstraat
voorgevel
terras 50m2.
afwerking kan volledig zelf bepaald worden
mogelijkheid om langs de zijstraat een ingang te creëren. - Vrije keuze
vanDeafwerking
adhv
ruime
budgetten.
Garage
e
26.500)
en
berging
De
grond
is
volledig
bouwrijp.
voorgevel
- Ventilatie
type D
(e 7.500) verplicht mee aan te kopen.
- Standaard vloerverwarming

D 349.000

D 299.500

TE KOOP
SINT-ANTONIUS
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).

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 269.000
0487.715.534 (particulier)

Wie heeft er nog oude foto’s van
Redoute Villerslei of Wizard Heikantstraat tel 0475.76.81.88 G1
Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen,
tel 0487.715.534 (particulier) G9
Alle
tuinaanleg,
aanplantingen, renovatie van tuinen,
steeds de goedkoopste! tel

G16

Te
koop:
broekjes
voor
liposuctie, nieuw, 70 euro
voor 2st tel 03.658.95.03 G2

Ook buurt in verzet tegen
assistentiewoningen en
brandweerkazerne
De kritiek op de 54 assistentiewoningen met dienstencentrum én brandweerkazerne die
DCA op de site Sint-Wijbrecht in Schilde dorp wil bouwen, zwelt aan. Ook de directe buren
uit de Petrus Bogaerts- en Leopold Gabriëlslaan roeren zich. “Hier vlakbij een muur van
bijna twaalf meter hoog optrekken. Ze lijken letterlijk het noorden kwijt”, stelt Liesbet
Suykens van het zopas opgerichte DNA-buurtcomité tegen het nieuwbouwproject.
Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) was verrast door de bouwaanvraag van DCA voor ‘zijn’
brandweerkazerne en dus hoeft het niet te verbazen dat ook heel wat toekomstige buren
van het project schrokken toen ze tussen de vier linden voor de oude Sint-Wijbrechtschool
plots de gele bouwaanvraag zagen opduiken.
“Sinds bekend werd dat het terrein verkocht was aan DCA, lag ik nochtans op vinkenslag”,
vertelt ‘achterbuur’ Liesbet Suykens uit de Petrus Bogaertslaan. Zij heeft al langer een hoge
watertoren in de achtertuin. Daar hebben zij en haar gezin geen problemen mee. Maar ook
nog eens 54 assistentiewoningen, een dienstencentrum en brandweerkazerne erbij, is van
het goede te veel.
93% verharding
Dat Suykens vindt dat de projectontwikkelaar het noorden kwijt is, haalt ze letterlijk uit de
ontwerpen. “Op de plannen valt de schaduw van de nieuwe gebouwen alsof de zon inderdaad
uit het noorden komt. Dat boezemt weinig vertrouwen in. Heel het bouwdossier leest trouwens
als een nachtmerrie voor deze rustige woonbuurt, die lang niet alleen zonlicht verliest als de
megalomane gebouwen er komen. Al blijft die bijna twaalf meter hoge scheidingsmuur op
amper vier meter van de dichtstbijzijnde buur echt wel dé steen des aanstoots.”
Liesbet Suykens van comité ‘Ons DNA’ wijst nog op een ander detail in het ontwerp. “Liefst
93% van het bijna vierduizend vierkante meter grote terrein wordt verhard. En dan moet je
weten dat één van de buren onlangs geen vergunning kreeg van de gemeente omdat hij een
oprit wilde aanleggen in zijn voortuin met als argumentatie dat dit voor te veel verharding
zou zorgen. Nog zoiets grotesk: om de toekomstige bewoners van de assistentiewoningen
op te fleuren voorziet men ‘groene accenten’ zoals bomen in bakken. In een landelijke
gemeente als Schilde behoren bomen in de vaste grond te staan.”
Sociaal weefsel
Hans Hanssen (CD&V), die van 1976 tot 1982 zelf nog op Sint-Wijbrecht zat, begrijpt de
afkeer van de buurt tegen de huidige plannen. “Ik vraag mij af of er nood is aan zoveel
assistentiewoningen? Werkt dit de vergrijzing niet in de hand? Ik denk dat Schilde nood

Te huur: gr mod gemeub studio, n Palfijnz, vrij, 640 euro/
per mnd water inbegr., 1ste
verd. tel 0495.21.40.41
G3
Te koop: relaxzetel, merk Jori, type
Yoga, zetel en voet in cognackleur,
nieuwprijs 2.500 euro, vraagprijs
450 euro, gsm 0474.11.49.26 G4

heeft aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Deze site biedt tal van mogelijkheden,
sociale ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Locaties waar tal van activiteiten kunnen
georganiseerd worden. Locaties waar onze verenigingen gebruik van kunnen maken. Waar
mensen elkaar ontmoeten. Dit is noodzakelijk om het sociale weefsel binnen onze gemeente
te versterken.”
Schepen voor Ruimtelijke Ordening Marian Van Alphen (Open Vld) wacht het openbaar
onderzoek af, dat loopt tot en met 4 april. “Ik weet wel dat de brandweer al lang vervagende
partij is voor een betere locatie, aangepast aan de hedendaagse noden. Ook het idee
van serviceflats in onze dorpskernen ben ik niet geheel ongenegen. Ze zouden daar, in
combinatie met een dagopvang voor bejaarden, niet zo slecht liggen vlakbij de dorpskern
en onze Werf 44.”

Eerste buurtfietsenstalling
meteen volzet
De gemeente Schoten wil werk maken van buurtfietsenstallingen.
De primeur is voor de wijk Sint-Filippus waar twaalf tweewielers
van omwonenden die zelf over te weinig plaats beschikken toch
afgesloten, droog en veilig achtergelaten kunnen worden.
De stallingen verrezen zopas in een mooie houten constructie en mét
bouwvergunning naast de populaire bakkerij De Wit op het pleintje aan
de Alfons Heulensstraat. “Blij dat deze fietsenstalling wordt gerealiseerd.
Het vormt eigenlijk één geheel met mijn voorstel om beperkte individuele
fietsenstallingen mogelijk te maken in voortuinstroken”, claimt voormalig
Mobiliteitsschepen Erik Block (CD&V) het vaderschap van deze nieuwigheid
in het straatbeeld.
“Niet iedereen heeft immers een voortuin. Het kan het gebruik van de fiets
stimuleren. Maar hopelijk wordt er ook werk gemaakt van een effectief
fietsbeleidsplan, zoals opgenomen in het herziene mobiliteitsplan tijdens
vorige legislatuur.”
Schepen Walter Brat (N-VA), die de eerste buurtfietsenstalling effectief
‘up and running’ kreeg, is even trots en dankt ook buurtbewoner Paul
Lathouwers, die bleef aandringen op de realisatie van de buurtfietsstalling
en één van de dankbare gebruikers zal zijn. Want ze staat er amper of er is al
geen plek meer vrij. “
We hebben intussen al aanvragen voor wel twintig bijkomende buurtstallingen
voor fietsen, maar we zullen goed moeten selecteren want deze oplossing is
duur (20.000 euro) en het is niet evident om op openbaar domein voldoende
plaats te vinden om er één te plaatsen”, weet Walter Brat, zelf ook een
verwoed fietser.
Hij erkent het probleem dat veel mensen ondervinden in dichtbevolkte
buurten. “Het is niet prettig wanneer mensen hun dure fiets noodgedwongen
aan een laanboom of lantaarnpaal moeten vastmaken. Het levert ook een
slordig straatbeeld op. Ik doe dus een oproep naar mensen die zelf nog
ergens een klein magazijn of garage op overschot hebben om zich te melden.
Wij willen de kosten en het engagement op ons nemen om ook zulke privébergplaatsen om te vormen tot fietsenstalling, tegen vergoeding zelfs”,
aldus Brat.

S.V.S. bv.
Levering, herstelling verwarmingsketels
gas en mazout
Levering, herstelling en onderhoud gaskachels
Onderhoud verwarmingsketels gas met
reinigings/ verbrandingsattest
Onderhoud verwarmingsketels mazout
Levering, herstelling en onderhoud pelletkachels
Zelfwerkende patronen met erkenningsnummer

Patrick Verspagen 0475-67.34.43
Gianni Verspagen 0474-37.75.88
Molenbaan, 4 -2900 Schoten
Tel/fax: 03-653.26.70
Email: s.v.s.bvba@telenet.be

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

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

ALBOS

Het gebruik maken van de buurtfietsparking is overigens niet gratis, al houdt
de gemeente de huurgelden wel erg democratisch: 60 euro per fiets per jaar.

Tuinverzorging
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18 (particulier) Z225
Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia, enz.. tel 03.663.65.70 Z116
Dierenopvang tijdens uw vakantie bij u thuis? Ik verzorg
uw dier en waak over uw huis
en tuin, tel 0477.286.439 Z65

Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

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

Te huur of te koop: app.
Spanje, 145.000 euro,
tel
0473.73.02.24 of email : diana.maene@telenet.be
Z66
Gratis
leeghalen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) Z67
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia (Los Alcazares) 500m van
zee vanaf 200 euro/wk of 500
euro/mnd (el+wa+tv+int+zwembad+bed/badlinnen all-in) verhuur
kort-lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Te koop gevraagd: schilderijen,
oude postkaarten, strips, klokken,
beelden, enz tel 03.663.65.70 Z71

Zetelbedrijf

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

“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

Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
VS-2021-92x75Hoog-bezoek-website.indd
1
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

Natuurpunt-vrijwilligers doen
‘t Asbroek ook in coronatijd bloeien
Conservator Kris Van den Eede zag tot zijn aangename verrassing negen
vrijwilligers opdagen voor de voorjaarswerkdag in natuurgebied ’t Asbroek
in Schoten. De coronaregels stonden een flinke ‘onderhoudsbeurt’ niet in de
weg zodat onder meer de slanke sleutelbloem er mooi kan blijven bloeien.
De werkploeg verwijderde met steelscharen nieuwe scheuten Rhododendron. Deze
exoot werd al enkele jaren geleden verwijderd door Natuurpunt, vnl in het centrale
gedeelte van ‘t Asbroek, maar schiet terug uit.
Verder werd de grote poel vrijgemaakt zodat die meer licht krijgt en gemakkelijker
toegankelijk is voor de aanwezige amfibieën zoals kikkers, padden en verschillende
soorten salamanders. Concreet werd een strook van +/- twee meter rond de poel
manueel gemaaid met een zeis.
“We hebben ook enkele wegwijzers en infoborden herplaatst die niet meer goed
verankerd zaten in de grond”, vertelt Kris. Die stelde vast dat door de hogere
temperaturen van de laatste dagen, heel wat lentebloeiers, waarvoor ‘t Asbroek
gekend is, nu al staan te bloeien: slanke sleutelbloem, speenkruid, bosanemoon,
13:08
pinksterbloem.

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in
Schoten en omgeving 5/01/21
e 125 per vracht. Beperkt
aanbod; tel 0495/237801
“Jammer genoeg hebben we de lentewandeling in ‘t Asbroek moeten afgelasten, maar
voor verdere informatie
iedereen kan natuurlijk op bubbelbasis zelf deze lentepareltjes komen bewonderen.
en /of bestelling

Gezien het broedseizoen al volop bezig is, moeten de wandelaars zoals steeds op het
bewegwijzerde pad blijven.”

Vorige week zijn twee studenten
(masterstudent en doctoraatstudent)
van de Universiteit Antwerpen, sensoren
komen plaatsen in ‘t Asbroek in het
kader van “CurieuzeNeuzen” : dit project
wil metingen doen om de invloed van
groen en bos op de temperatuur en
de vochtigheid van de leefomgeving
te meten. Dit project loopt al enige
tijd, vnl in tuinen, maar heeft dus nu
ook zijn uitbreiding gekregen in enkele
natuurgebieden van Natuurpunt,
waaronder ‘t Asbroek in Schoten.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

EN ANDERE PLAATSEN

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

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

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

Wijnegem last alles af

GRATIS
MOTOR

Het voorjaar wordt stil in Wijnegem. De gemeente en organisatoren
hebben een streep door de jaarmarkt, bijhorende kermis, de
wielertoeristentocht Wijnegemse Pijl en Wijnegem Zapt getrokken.
“De coronatoestand maakt het helaas onmogelijk om hét publieksevenement
van Wijnegem, onze jaarmarkt op de Turnhoutsebaan, te laten
plaatsvinden”, aldus Leen Wouters (N-VA), schepen van Communicatie.
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
“Het zou onverantwoord zijn duizenden
mensen in dichte drommen langs de
kraampjes te laten passeren.”

03/651 33 40

Wouters zegt dat het schepencollege de organisatie van de bijhorende
paaskermis lang open heeft gehouden maar dat de knoop om ook die af
te gelasten inmiddels is doorgehakt. Dat deden de organisatoren van de
populaire muzikale kroegentocht Wijnegem Zapt eerder ook al zelf voor
hun evenement. Dat gebeuren, met jaarlijks normaal 1.500 deelnemers,
had op 30 april toe geweest aan de
21ste editie. Maar ook in 2021 zal er
dus niet gemusiceerd worden in de
overigens nog gesloten cafés.
“Voor het najaar brainstormen
we nog over een alternatief
evenement met live muziek, maar
dat zal afhangen van wat er tegen
dan mag en kan in Wijnegem”, laat
het Wijnegem Zapt-team weten.
Ook André Van Honsté, voorzitter
van de Wijnegem Bicycle Club laat
met spijt in het hart weten dat
er ook dit jaar geen Wijnegemse
Pijl zal plaatsvinden. De 28ste
editie was voorzien op 18 april. De
wielertoeristen hebben hun zinnen
nu gezet op 12 september, wanneer
de Kanalenrit hopelijk wel kan
doorgaan.

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

EPC ENERGIE- info.dekeyser@gmail.com
Projectgronden, afbraakpanden,
Bredabaan 410, Brasschaat
PRESTATIEopbrengsteigendommen,
etc.
Open van ma t/m vrij van 9 tot
12u en van 13 tot 17u
CERTIFICAAT
Zaterdag
van ons
10 op
tot 15u
Contacteer
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

0472/98.33.10
of info@8c8vastgoed.be,

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Boek nu uw afspraak
en ontvang

op uw juweel naar keuze!
50
jaar

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

Paul Van der Auwera

Augustijnslei 10, Brasschaat - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Dame zoekt alleenstaand iemand om gezelschap te houden
op vr/za-zo mits kleine vergoeding, goede ref. tel 03.454.14.62
of
0470.27.96.42
Z62
Ik
zoek
werk
voor
in
de
tuin,
onderhoud
tel
0465.71.30.86 (particulier) Z63
Zorg/gezelschapsdame voor bejaarden dgn/uren overeen te komen, ook weekends met ref. en eigen vervoer, Ned. –en Franstalig,
zone 03 tel 0477.28.64.39 Z64
Dierenopvang tijdens uw vakantie bij u thuis? Ik verzorg
uw dier en waak over uw huis
en tuin, tel 0477.286.439 Z65

voedsel, verdwijnt. De bouwheren konden met alle eigenaars een overeenkomst
sluiten en mogen zich nu eigenaar noemen van de volledige strook. Daar moet
binnen afzienbare tijd Residentie Schildevelden verrijzen. Het gaat om 29 ruime
appartementen en penthouses verdeeld over drie afzonderlijke gebouwen en
voorzien van een grote ondergrondse parking.”
De eigenaars van de verkochte oude villa’s tellen hun centen, maar de bewoners
van de overblijvende eengezinswoningen zien met lede ogen en ongeloof aan
hoe hun straat evolueert naar ‘Laan van de Grote Werven”, zoals ‘overbuur’ Alain
Schotte de Van de Wervelaan herdoopt heeft.

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Van de Wervelaan in verzet tegen
29 luxeflats
Het schepencollege van Schilde heeft een vergunning verleend voor de bouw van
29 appartementen verspreid over drie gebouwen op een strook van ruim honderd
meter aan de Van de Wervelaan. Schildevelden, zo gaat de luxe-residentie heten.
De buren begrijpen niet hoe de gemeente haar eigen bouwregels zo met voeten
durft treden en gaan in beroep bij de provincie.
De Van de Wervelaan, bij de inkom van Schilde en bekend van elektrowinkel
Vrelust op de hoek, was ooit een mooie dreef met alleenstaande woningen,
tuinen en statige eikenbomen. De bomen zijn al lang verdwenen en vervangen
door kleinere exemplaren. Intussen hebben ook al heel wat huizen plaatsgemaakt
voor gebouwen met villa-appartementen, die meestal zes wooneenheden tellen.
“Betreurenswaardig, maar bouwonderneming Van Wellen en haar
vastgoedpartner Steen maken het nu echt te bont. Hun drie grote gebouwen,
voorzien tussen huisnummers 8 en 20, dreigt onze laan voor goed te verminken”,
wijzen ‘overburen’ Alain Schotte en Isabelle Vanderheyde naar de overkant van
hun straat. Daar staan nu nog enkele oude bewoonde villa’s met daartussen hier
en daar een ongerept perceel met opgeschoten groen.
In juli vorig jaar dienden de projectontwikkelaars een bouwaanvraag in voor
de sloop van die vier eengezinswoningen. Ook de BioShop, pionier in biologisch

“De gecoro stelt zich voorts terecht vragen bij de mobiliteit en de parkeerdruk
in de straat en bij de verenigbaarheid van de aanvraag met de beleidsnota
dorpskernen”, vervolgt Schotte. “Die nota werd door burgemeester Dirk Bauwens
(N-VA) en schepen van ruimtelijke ordening Marian Van Alphen (Open Vld) nog
maar vorig jaar met veel tromgeroffel voorgesteld als hét instrument om de
bouwwoede in Schilde en ‘s-Gravenwezel in de hand te houden. Toch werden al
onze argumenten en die van de gecoro van tafel geveegd.”
De bewoners zijn kwaad en teleurgesteld in het gemeentebestuur dat volgens hen
duidelijk de kant van de projectontwikkelaars kiest en de eigen inwoners negeert.
“Prestige en geld nemen blijkbaar opnieuw de bovenhand in Schilde, ondanks alle
mooie beloftes van een nieuwe aanpak. Wij gaan tegen deze bouwvergunning in
beroep bij de provincie”, klinkt het strijdbaar.

‘Gekende’ Schotenaren gezicht van
vaccinatiecampagne

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Leerkracht Marissa Kersmaekers, schoonheidsspecialiste Charris Meirte en
senior-atleet Marc Persoons duiken plots op in het straatbeeld met ontblote
arm en gebalde vuist. “We hebben voor onze vaccinatiecampagne bewust voor
‘gekende’ in de plaats van ‘bekende’ Schotenaren gekozen”, aldus Dominiek
Diliën van de gemeentelijke communicatiedienst.
Die deed voor de opvallende campagne geen beroep op een duur reclamebureau, maar
bundelde zelf de creatieve krachten. Zo werden de foto’s genomen door medewerkster
Kelly Coucheir. De rest van het team zorgt nu voor een wijde verspreiding onder meer
via het gemeentelijke infoblad en Bode Van Schoten, maar ook op de reclamezuilen
verspreid in de gemeente en sociale media hebben de pro-vaxxers intussen de status
van BS’er bereikt waarbij BS staat voor Bekende Schotenaar.
Schoten telt flink wat nationaal bekende inwoners, maar die werden dit keer bewust
met rust gelaten. “We kozen voor mensen die door hun job of engagement in onze
lokale samenleving toch ook goed gekend en graag gezien zijn. Ze delen elk hun eigen
motivatie waarom ze zich straks zeker zullen laten vaccineren. We hebben niet alle
kruit in een keer verschoten. In mei volgen onder meer enkele rolmodellen uit de
medische sector waaronder kinderarts Marijke Depraetere”, verklapt Dominiek Diliën.

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Wijnegems nieuwe website maakt
bezoek aan gemeentehuis
overbodig

TUINWEELDE
TUINWEELDE

Tuinhuisjes
onderhoge
hogedruk
druk
Tuinhuisje3m3mx x2m
2m++ vloer
vloer ++onder
geïnpregneerd
BTWinbegrepen
inbegrepen
1025e
geïnpregneerd ++BTW
1025
e
Wordt
Wordtook
ookopopmaat
maat gemaakt,
gemaakt,
garages,
dierenhokken,
tuinschermen,
garages, dierenhokken, tuinschermen,
eiken
eikentonnen,
tonnen,enz...
enz.
Molensteeg
27,
Putte-Stabroek.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek.
DeDebaan
baanvan
vanKapellen,
Kapellen,richting
richting Putte
Putte dan
dan
het straatje
schuin
tegenover
sporthal.
het straatje
schuin
over de de
sporthal.
Tel.
Tel.03/665
03/665 09
09 32
32
Open:
tot 19u.
19u.
Open:week
week++zat.
zat. van
van 9 tot
gesloten
opop
woensdag,
feestdagen.
Gesloten
woensdag,zondag
zondag en feestdagen.

Te koop: relaxzetel, merk Jori, type
Yoga, zetel en voet in cognackleur,
nieuwprijs 2.500 euro, vraagprijs
450 euro, gsm 0474.11.49.26 G4

Dakrenovatie van uw garage,
afvoer,
asbestplaten,
plaatsen van nieuwe golfplaten, tel
0487.715.534 (particulier) G10

Te koop: koffie- en eetservies (nieuw) 60 euro, bellen
na 18u tel 03.658.26.29
G5

Te huur: Spanje, Vilafortuny
(Cambrils), voll.vern.app., 6p.,
3 slpk, 2 badk, gr liv met tv,
wifi, balkon en privétuin, 50m v
strand, vrij: 1-15/juli & 1-15 aug,
980 euro/15dg, tel 03.651.63.57
gsm
0474.40.94.35
G7

Te huur: garage Deuzeldlaan
te Schoten, vrij vanaf 1 april,
tel 0472.45.00.55 na 16u G6

Grondwerken met minigraver, omspitten van tuinen, gratis offerte,
tel 0487.715.534 (particulier) G11

ALGEMENE
DAKWERKEN

Nog voor de nieuwe blaadjes aan de bomen zijn verschenen, kunnen de Wijnegemnaren
al de kleuren en het gebruiksgemak van ‘hun’ nieuwe website bewonderen. Die werd
zopas door schepen van Communicatie Leen Wouters (N-VA) gelanceerd.
“Vooral in het voorbije jaar hebben we het belang van snelle, laagdrempelige en
accurate informatie nog eens extra ondervonden”, motiveert de toekomstige
burgemeester de nieuwe boreling van haar bestuur. Daarvoor werd beroep gedaan
op LCP, de West-Vlaamse marktleider in gemeentelijke websites. Maar achter de
schermen van het gemeentehuis werd veel werk verricht door Sofie Nelen. Sinds haar
komst is er eindelijk sprake van een communicatiebeleid in Wijnegem.
Het e-loket van het lokaal bestuur werd flink uitgebreid waardoor je heel wat
aanvragen digitaal in orde kunt brengen. Ook attesten en aktes opvragen kan vlot
digitaal worden afgehandeld, waardoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken vaak
niet meer nodig is.
Een slimme zoekbalk werkt al even snel en doel treffend als grote broer Google. Hoewel
er nog niet veel activiteiten mogen plaatsvinden op dit moment, kijkt het lokaal bestuur
er toch al naar uit om het bruisende Wijnegemse verenigingsleven opnieuw te zien
openbloeien. Een uitgebreide verenigingengids bundelt alle Wijnegemse verenigingen
op één plek op de website. Als Wijnegemnaar kom je ook in één oogopslag te weten wat
er te doen is in de gemeente.
De lancering van de website is volgens Leen Wouters geen eindpunt maar een
nieuw begin. De komende maanden en jaren werkt het lokaal bestuur verder aan de
modernisering van al haar communicatiekanalen. Zo zal er naast de verenigingengids
ook gewerkt worden aan een bedrijvengids op de website en zal je in de toekomst
digitaal afspraken kunnen maken. Daarnaast worden binnenkort ook de digitale
nieuwsbrieven opnieuw gelanceerd.

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

Firgun Ensemble
zet punt achter
reeks virtuele
aperitiefconcerten

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN
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

Zopas werd het derde en voorlopig
laatste
aperitiefconcert
online
vertoond door Cultuurcentrum Schoten.
Drie zondagochtenden werden deze
klassieke ochtendconcerten vanuit
telkens meer dan 200 huiskamers
bekeken. De coronaprogramma loopt
door onder meer met een PAK-KETMEE-PAKKET voor families en een online
theatervoorstelling van Skagen.

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

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

Tuin
onderhouden,
gras
afdoen
enz…
tel
0466.36.65.57 (particulier) Z68
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14
euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69
Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen
en
coniferen, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) G12

Tijdens de laatste online vertoning van
een klassiek aperitiefconcert kon je de
vijf jonge muzikanten van het Firgun Ensemble aan het werk zien. Vanuit het Salon van
het Kasteel van Schoten speelden ze een beklijvende set met muziek van Glazunov,
Mozart en Piazzolla. Om af te sluiten met een bijzondere instrumentale versie van
Englishman in New York van Sting. Cultuurcentrum Schoten kijkt er al naar uit om in
het nieuwe cultuurseizoen weer een mooie reeks aperitiefconcerten aan de luisteraar
te presenteren, hopelijk live vanuit het kasteel.
Is uw cultuurhonger nog niet gestild? Voor families biedt Cultuurcentrum Schoten
vanaf de start van de paasvakantie het PAK-KET-MEE-PAKKET aan. “Met dit creatieve
wereldreparatiepakket ga je samen binnen en buiten aan de slag en bouw je mee
aan zorgzame wereld”, legt projectmedewerker Nouni Van Arnhem uit. “Het pakket
bestaat uit 10 verschillende opdrachten die in je straat of ergens in onze gemeente
uitvoerbaar zijn. Koop het PAK-KET-MEE-PAKKET online via www.ccschoten.be of ter
plaatse aan de vrijetijdsbalie. Schotenaren betalen slechts vijf euro en maken zo de
wereld een stukje mooier! Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.”

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier) G13
Te koop: verticuteermachine
splinternieuw nog verpakt in
doos merk AL-KO elektrisch
1300 watt. Vraagprijs : 75
euro .Tel. 0495.700.502
G14

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

“Maar we hebben nog meer moois in petto”, zegt Nouni Van Arnhem. “Op 21 april gaat
een nieuwe online voorstelling van start: IMKE. Via de SKGN-app op je smartphone
volg je twee en halve week lang deze spannende familiethriller, waarin de familie
Vercauteren het heft in eigen handen neemt om een verdwenen familielid terug te
vinden. Een race tegen de klok in een wereld vol desinformatie, onfrisse praktijken
en bedrog. Even fascinerend als LIVE televisie, Even verleidelijk als binnenkijken
bij de buren, Even verslavend als bingewatchen. Een verhaal van Peter De Graef,
geregisseerd door Mathijs F Scheepers en gespeeld door een schare topacteurs zoals
Filip Peeters en Barbara Sarafian.”
•

www.ccschoten.be

Schotense zeilster Anouk Geurts
naar Olympische Spelen in Tokyo
21 jaar na Sofie Goffin zal er opnieuw een Schotense deelnemen
aan de Olympische Spelen. Zeilster Anouk Geurts (20), een studente
psychologie, plaatste zich zopas voor Tokyo 2021 met haar
teamgenote Isaura Maenhout (23) dankzij sterke prestaties tijdens de
kwalificatiewedstrijden op Lanzarote.
In Lanzarote werd van 21 tot en met 26 maart de Olympische selectiewedstrijd
gevaren voor de categorieën 49er en 49erFX. Voor Afrika en Europa waren hier
de laatste continentale tickets te verdienen. Anouk en Isaura voeren met een
49erFC. Dat is een tweemans zwaardboot. Beide opvarenden maken hierbij
gebruik van een trapeze om de boot overeind te houden.
Het Belgische 49erFX-team was al voor de start van de medal race zeker van hun
Olympische kwalificatie. Met een voorsprong van 32 punten, kon het Kroatische
team hen niet meer inhalen. Met een 4de plaats in de medal race en werden
Isaura en Anouk 7de in de eindstand. Het goud was voor Brazilië.

A-Z
DAK DEURNE
FIRMA GESPECIALISEERD
IN PLATTE DAKEN
Offerte:
12cm iko enertherm
74 euro/m2
isolatie-expert.be
0489 568 959

Zaaien
van
nieuwe
gazons,
gratis
offerte,
tel
0487.715.534 (particulier) G14

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

De twee meisjes mikten eigenlijk op Parijs 2024, maar mogen deze zomer dus
Leegruimen van inboedels, woal hun koffers pakken naar Tokio, waar de Spelen met ene jaar vertraging
ning, appartement, garage, tel
georganiseerd worden van 23 juli tot 8 augustus. Het jonge zeilteam begon pas
0487.715.534 (particulier) G15
eind 2018 samen in de 49erFX te varen. Hiervoor maakten ze deel uit van twee
Tuinaanleg
Nacra17 teams.
Goedkoop leegruimen van tuinen,
Ronny
Kanora
planten, stronken, bomen, hagen,
“Ik denk dat we de hele wedstrijd erg regelmatig hebben gezeild zonder te grote
Aanleg - onderhoud - renovatie
tel
0487.715.534
(particulier)
G9
fouten te maken en dat heeft ons een goed resultaat opgeleverd. We hadden ook
van tuinen - ontmossen gazon
tot de voorlaatste dag nog geen aftrek van punten waardoor we niet bang waren
Vrijblijvende prijsofferte
Alle
tuinaanleg,
aanplantinom risico’s te nemen of ons gevoel te volgen. Ik denk dat de mentale rust de basis
gen, renovatie van tuinen,
Tel. 0477 30 64 23
was van de overwinning”, aldus een erg gelukkige Anouk.
Ronny.kanora@telenet.be
steeds de goedkoopste! tel
“Isaura en ik varen 2,5 jaar samen in de 49’er FX. Het is een boot voor twee die
0487.715.534 (particulier) G16
een snelheid kan halen van ongeveer
veertig kilometer per uur. Een super
coole en spectaculaire boot om te
varen. De FX in de naam staat voor
‘female extreme’.”
www.dirkvanlaerbvba.be
“Het is het ideale scenario om nu
info@dirkvanlaerbvba.be
naar de Olympische Spelen te kunnen
gaan en om heel veel ervaring op
te doen. Ons doel is om in 2024 in
Parijs een knalprestatie te leveren.
Dan zouden we op onze top moeten
zijn. In de zeilsport zijn de Spelen het
belangrijkste evenement waar alle
teams naar streven. We zijn superblij.”
AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Brecht – Zorgverleners
Sint-Lenaartshof zingen en dansen
op Dag van de Zorg
Ook in woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof weerklonk ‘Ik hou van u’ door de
boxen ter ere van de Dag van de Zorg. Hiermee werd de Week van de Zorg
afgesloten. “Een must na een zwaar coronajaar”, meent ergotherapeute Evy
Mestdach (32).
Zeker in deze pandemie wilde
woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof
de Week van de Zorg niet zomaar
voorbij laten gaan. De feestdag begon
met een ontbijtbuffetje, dansen op
de tonen van ‘Ik hou van u’ en ’s
middags een broodjesfestijn. Alle
zorgkundigen en vrijwilligers werden
ook getrakteerd op een film waarin
alle bewoners en ander personeel
van het Sint-Lenaartshof het lied
hadden ingezongen. “Intussen is
iedereen hier gevaccineerd, maar
net als in andere woonzorgcentra
zijn het zeer moeilijke tijden geweest.
Het was zwaar voor de bezoekers die
plots geen bezoek meer mochten
ontvangen, maar ook voor het zorgen keukenpersoneel”, zegt Dirk Van
Troyen van de Senior Living Group
waartoe het wzc behoort. Daarom

wilden we dit jaar extra aandacht besteden aan deze Week van de Zorg. Elke
dag zorgt het animatieteam wel voor iets speciaals en wordt het personeel
verwend met lekkers. De hele pandemie eigenlijk al, op woensdag werd het
personeel getrakteerd op frietjes en elke vijftiende dag van de maand mochten
ze zich verwachten aan een verrassing van de Senior Living Group. De ene keer
was dat cava, dan weer smoothies of een ontbijt.” Daarnaast werden ook het
keukenpersoneel, de vrijwilligers en mantelzorgers mee in de watten gelegd.
“We hebben een geweldig team van 28 vrijwilligers. Ze helpen bij de animatie
van de bewoners, gaan er mee wandelen, helpen bij het eten geven. Ook het
Rode Kruis springt hier bij voor de maaltijdbedeling. Het is dan ook niet meer
dan logisch dat zij ook een feestje krijgen, weliswaar coronaproof”, benadrukt
directeur Luc Griep.

Donderdag 8 april
20.00 uur

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

Online zoomlezing “GRATIS”

“Medische mythes”
Spreker:
prof. dr. Dirk Devroey

Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde
aan de VUB en gekend van zijn
boeiende interventies bij
De Madammen op Radio 2,
leert ons door het bos de bomen te zien
wat betreft gezondheidstips.
Wat is waarheid, wat is mythe en hoe kunnen
we o.m. onze kans op kanker verminderen?

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

Inschrijvingen (gratis maar verplicht):
hvschijnvallei@gmail.com. I.s.m. UPV

Org: Humanistisch Verbond

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

GEBED AAN HET HEILIG HART
Kasteeldreef 36
2900 Schoten
T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

VERMIST Tijgerkatje MILO
omgeving Wilgendaalstraat - Schoten sinds 31/3
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Conform maken van uw installatie
Domotica
Domotica

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

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

ALLE DAKWERKEN

indien iemand hem heeft gezien of gevonden, zou u mij dan
AUB direct willen bellen? 0479 448 811
Milo heeft ook een chip. Hij is tam, maar ook éénkennig

Van Beethovenlei
46 bus 3
2900
Schoten
2900 Schoten

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

Notarissen Tristan SEBRECHTS
& Inès QUIRYNEN
Churchilllaan 122 - 2900 Schoten
Tel.: 03 658 44 33
info@sqnot.be - www.sqnot.be

ONLINE VERKOOP VIA

VRIJSTAANDE ÉÉNGEZINSWONING MET TUIN
te 2980 Zoersel, Kwikaard 109

GEMEENTE ZOERSEL, derde afdeling, tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te 2980
Zoersel, Kwikaard 109, gekadastreerd sectie I, thans ten kadaster gekend
onder nummer 0277YP0000, met een oppervlakte van zeshonderd vijfendertig
vierkante meter (635,00 m²). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend
driehonderd vijfenzeventig euro (€ 1.375,00).
BIDDIT – code 194287

Indeling: inkomruimte met trap, apart toilet, twee (slaap)kamers, bergruimte,

badkamer op het gelijkvloers, en twee kamers op de eerste verdieping,
losstaande dubbele garage achteraan in de tuin.

Genot: vrij
Stedenbouw: Vg 05/10/1987 “bouwen woning” + 22/08/1988 “bouwen dubbele
garage”, Woongebied, Verkavelingsvergunning dd. 25/06/1976, bouwmisdrijf: plaatsen
rieten matten met rechterbuur over lengte van 13m. Garage werd gebouw op 0,50 m
van de achterperceelsgrens, siermuurtje van 1,45m lang en 2m hoog vooraan rechts
aan garage aangebouwd
EPC: dd. 04/01/2021 – code 20210104-0002355775-RES-1 - score 1508 kWh/m².jaar
Bodemattest: dd. 04/11/2020 geen risicogrond
PV elektrische keuring: dd. 14/01/2021 vzw ACEG – voldoet niet (herkeuring binnen 12
maanden, zijnde uiterlijk 14/01/2022)
Stookolietank: geen
Bijzondere voorwaarden: geen
INSTELPRIJS: € 250.000,00
BEZICHTIGINGEN
Ter plaatse, zonder afspraak: elke zaterdag van 14-16u, vanaf zat.13/03
t.e.m. zat.10/04

Beter een dichte buur dan
een verre vriend
‘In De Buurt’. Dat is de naam van een regionaal televisieprogramma waarbij
mensen, die anderen een dienst hebben bewezen, worden bedankt met een
mooie taart. Zopas kregen Jens Luchies en zijn vrouw Inne Wyckmans, uit de Henri
Dunantlaan in Schoten, die lekkernij aangeboden omdat zij hun buren, het gezin
Diels-Van der Vliet, uit de penarie hadden geholpen.
“Op 11 december donderde mijn dochter, Lore (12), van een speeltuig”, vertelt
Kaat Van der Vliet. “Daar hield zij een gebroken voet aan over die uiteraard een
gipsverband nodig had. Enkele dagen later kwam ook zoontje Seppe (6), na een
voetbalongelukje, met zijn been in het gips terecht.”
Alsof dit lichamelijk leed nog niet volstond, kwam ook dochter Lisse (11) een
weekje later uit de turnles met een pijnlijke pols.
“En inderdaad, al gauw bleek dat haar hand in het gips moest”, aldus de moeder.
“Dit alles betekent dat, op amper twee weken tijd, onze 3 kinderen in het gips
zaten! Nog afgezien van het helpen bij alle daardoor veroorzaakte extra taken,
zoals aankleden, eten versnijden, enz., voor onze hulpbehoevenden, hadden mijn
man, Bob, en ik een groot logistiek probleem. Want hoe konden we Lore, Seppe en
Lisse dagelijks tijdig
op school krijgen,
terwijl wij beiden
in het onderwijs
werken en ook tijdig
op ons werk moeten
geraken? Bovendien
fietsen we ook nog
eens alle vijf van en
naar school.”
Wanneer de nood het
hoogst is
Inderdaad, wanneer
de nood het hoogst
is, is redding nabij.
Want
spontaan
boden buren Jens
Luchies en Inne
Wyckmans
hun
hulp aan om de
onfortuinlijke
kinderen naar Sint-Eduardus Schoten te rijden, samen met hun eigen kinderen
die ook daar school lopen.
Kaat: “Zo moesten wij enkel nog Lore naar het Sint-Michielscollege rijden en
vervolgens zelf naar ons eigen werk; Sint-Eduardus (Merksem) voor mijn man en
het Vita et Pax-college in Schoten voor mezelf. Wekenlang hebben we op onze
buren een beroep mogen doen. Spontaan, niets was te veel en zo veel waard! Inne
en Jens hebben tijdens die periode echt het verschil voor ons gezinnetje gemaakt
en hun hulp is die taart zeker waard.”

AANVANG-SLUITING BIEDINGEN:
woensdag 07 april 2021 – donderdag 15 april 2021, telkens om 10.00 uur

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

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

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
TOT
250 CM
ALLE
SIERGRASSEN

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40

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

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

NIEUW
ALLE BEUKENHAGEN

Vernieuwing doek van uw
zonnetent of markies, ook voor
nieuwe markiezen, vliegenramen
en
plisséhordeuren,
vraag vrijblijvend info of
prijsofferte, Frano B, mail:
frano002@outlook.com
tel
0621124391 (particulier) Z59
Ik zoek werk: schilderen,
bezetten,
onderhoud
tel
0465.74.74.76 (particulier) Z60
Alle
elektriciteitswerken:
renovatie,
tuiverlichting,
schema’s,
bouwpakketten
op maat, herstellingen tel
0474.13.78.74 (particulier) Z61
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 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
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
Te
koop:
propere
golfballen, prijs 50 euro per
100st tel 03.658.10.88
Z55
Lieve zorgzame Nederlandstalige
oppas gezocht voor ons zoontje
van 4,5 en dochtertje van 1 jaar
die ons wil helpen 3 tal dagen
per week. Dagen en uren te
bespreken. Lichte huishoudelijke
taken zoals strijken en opruimen
zijn te combineren. Een rijbewijs
is noodzakelijk. We kijken
uit naar uw reactie. Locatie:
Schoten 0477/66.96.82
G15

portemonnee, er zat geen geld
of sleutels in, verloren rond eind
januari Schoten, terug tegen
beloning tel 0497.875.912 G18

Te koop: fiets Mepanee cd/
speler, boormachine, versterker
met radio en nog meer grill
Iegerach tel 0474.37.30.40 G16

Te koop: vismateriaal voor op
zoet water, weg wegens sterfgeval
ook vispak in twee delen XL
tel na 19u 0498.41.93.49 Z70

Te koop: tafel + 6 stoelen,
dressoir,
wandkast,
merk
Cadoro,
samen
of
apart
tel
0475.644.621
G17

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z71

Verloren handtas: zwart met roze

JDC / www.jdc-ambachts-dakwerken.be (Antwerpen) is een
zusteronderneming van www.jvkdaken.be
(Breda net over de grens aan de E19/A16 en Ossendrecht)
Een snelgroeiend jong ambitieus krachtig en
hoogstaand kwalitatief gespecialiseerd bedrijf op het gebied
van zink-koper-lood-en leidekkerswerken,
Alsmede verdere platte-en hellende daken. Van de kleinere werken tot aan
grotere gespecialiseerde schitterende werken in en om groot Antwerpen.

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

PLAATSERS
PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Voor deze filialen/ bedrijven zijn wij met spoed op zoek naar:

za. 21 & zo. 22 oktober

ASS. CALCULATIE -WERKVOORBEREIDING
Ambachts dakwerken.
Taken:
Materialen uittrekken, prijsstellingen en prijzenbeheer, uitwerken offertes,
inkopen materialen, marketing en verkoop, commerciële vaardigheden in
woord en taal is een pré.

• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
op onze particuliere werven.
Jehebt
plaatst
deuren
of veranda’s
in zowel
PVC als aluminium op
•• Je
bij ramen,
voorkeur
ervaring
als plaatser
van buitenschrijnwerk.
telkens van 10u
- 17u
onze
• Je
kanparticuliere
zelfstandig werven
werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Speciale voo
Jebent
hebteen
bij voorkeur
ervaring
als plaatser
van buitenschrijnwerk.
•• Je
klantvriendelijk
persoon
en houdt
van proper
enrwaarden
• nauwkeurig
Je kan zelfstandig
werk. werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Jewerkt
bent een
klantvriendelijk
persoon en houdt
•• Je
professioneel
en communiceert
vlot. van proper en
nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw
• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
onze offerte.
• Je bestelt
de nodige materialen
voor de uitvoering van het project.
CALCULATOR
BUITENSCHRIJNWERK
M/V
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•Voor
Je rapporteert
het diensthoofd
of wij
zijnop
assistent.
ons externeaan
calculatieafdeling
zijn
zoek naar een gemotiveerde
calculator.

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

Onvoorstelbaar!
Zo veel... Zo mooi...
Wij bieden u:
Een goed loon en secundaire voorwaarden
De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
De allermooiste dakwerken

Aanbod

•• Onmiddellijk
contract
binnen
een
bouwbedrijf!
Je bent actiefvast
in het
domein
van alu
enstabiel
pvc buitenschrijnwerk.
•• Aantrekkelijk
aangevuld
extralegale voordelen.
Je bestudeert loon
en analyseert
demet
offerteaanvragen,
latenboeken ,
meetstaten, …
Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie,
constructie en plaatsing
ontvangen
wij uw
en sollicitatiebrief
op
• Je staat inGraag
voor de
opmaak van
eenCV
passende
offerte met
bijhorende
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be
u kan
ons
steeds contacteren
03/666.57.86
detaillering
in overlegofmet
onze
commercieel
verantwoordelijke
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
projectbouw. voor verdere vragen of aanbiedingen.
• Technische opleidingRAMEN
hout/bouw
of gelijkwaardig door ervaring.
• DEUREN & VERANDA’S
• Bruynseels-Vochten
Kennis Ramasoft of NV
Reynapro
is een &
pluspunt
dochdat
geen
vereiste.
ALUMINIUM
PVC
isineen
stabiel
familiebedrijf
reeds
meer dan
• 30
Technisch
inzicht en goedinplan
kunnenen
lezen
een vereiste.
jaar buitenschrijnwerk
aluminium
PVC is
fabriceert
en plaatst voor

Interesse: stuur een email met uw gegevens naar
info@jdc-ambachts-dakwerken.be.
Wij nemen dan contact met u op voor een uitgebreide toelichting
of bel naar 0031 6 1264 6899

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens
uitbreiding van ons
EEN MOOI GROEN GAZON
assortiment
hebben
we plaats
ZONDER KALE
PLEKKEN?
STARTvoor
NU!
een

Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je
inwerkperiode.
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze

Bent u de juiste persoon die graag
deskundig advies geeft, beschaafd
en verzorgd voorkomen en
voldoende ervaring heeft ?

•• Je
in of
deveranders
montageafdeling
eigen
Je wordt
plaatstingeschakeld
ramen, deuren
in zowel van
PVC onze
als aluminium
productievestiging
Kalmthout.
op onze particuliereinwerven.
• Je werkt
hier
mee
aan
de assemblage
vanvan
hetbuitenschrijnwerk.
aluminium
hebt bij
voorkeur
ervaring
als plaatser
17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd 1
telkens van 10u
- 17u
• buitenschrijnwerk
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Speciale deze
voo
den
Je bent een klantvriendelijk
persoon
vanbinnen
proper
enrwaar
• Afhankelijk
van je capaciteiten
worden
je houdt
een taak
productie

Suite 201, Fort Dunlop, Fort Parkway
Birmingham B24 9FD, United Kingdom
Contact: +44(0)121 740 0247
www.makemarks.co.uk

Date: 23.05.18

Client: SCOTTS (Substral)
Project: Substral Logo
Type: Spot & CMYK Colours

onmiddellijke indiensttreding:

Colours
C

M

Y

VERANDA DAGEN

K

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER
PLAATSERS

© This document and all contents are the intellectual property of Marks.

ERVAREN VERKOPER M/V

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

za. 21 & zo. 22 oktober

nauwkeurig werk.
toevertrouwd.
Je kan
werkt
professioneel
en communiceert
vlot.
•• Je
zelfstandig
werken
echter zijn gemotiveerde
starters ook welkom
• On the job opleiding door onze ervaren techniekers
• TECHNISCH
Je werkt professioneel
en communiceert vlot
MEDEWERKER
RAAMAFDELING

Tevens zoeken we een
ERVAREN BLOEMIST,
met kennis en ervaring van
snijbloemen en kamerplanten.

WIST JE DAT EEN MOOI GAZON OOK
GOED IS VOOR HET KLIMAAT?

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en

Inderdaad, want je gazon haalt CO2 uit de lucht
en slaat vervolgens koolstof op in de bodem.
Zorg dus voor een levendig gazon dankzij
Substral en deze slimme tips:

Aanbod
onze offerte.

•• Je
komt terecht
in een
familiebedrijf
opuitvoering
mensenmaat
de
Je bestelt
de nodige
materialen
voor de
van waar
het project.
een positieve
centraal
staat en
u geen
• werknemer
Binnen dezeen
functie
werk je ingroepssfeer
teamverband
met ervaren
collega’s.
bent maar
eendiensthoofd
teamlid. of zijn assistent.
• nummer
Je rapporteert
aan het
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

• Mulchen is beter dan maaien.
• Té frequent maaien kan je beter vermijden.
• Vermijd een kale bodem.

OOK INDIRECTE
WERKING TEGEN
MOS EN ONKRUID

Richt uw sollicitatie ,met foto en
referenties
Volg ons
op ilovemygarden.be aan:
- of via
WEG MET
KALE PLEKKEN

o

8.00

00 -1

k

u (oo

• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

c.rodenburg@skynet.be

n! Of adresseer uw brief aan:
e
p
o
Rodenburg Home & Garden
p7
f nu:
Vana

Planten hebben liefde nodig. En Substral.

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

g)

sda
op din

Waar anders?!

Substral_Advert_202x267_NL.indd 1

Brechtsebaan 591 2900 Schoten

8/10/17

10/02/20 11:18

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

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten
Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een

Meubelmonteur
Functie:

Profiel:

Je staat voornamelijk in voor de
montage van meubelen bij onze
klanten en in onze toonzaal
Voltijds contract of zelfstandig
medewerker
Goed technisch inzicht
Oog voor detail & vindt een perfecte
montage belangrijk
Ervaring in meubelsector en / of in
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten

ADMINISTRATIEVE NACHT MEDEWERKER
Voltijds – M/V NL/FR/E
Hou je van afwisseling ? Je werkt graag in een vast
7-daags werkrooster. Je hebt gezond verstand en
een sterk inlevingsvermogen. Je helpt graag mensen
en zoekt snel oplossingen op een professionele en
correcte manier. Je presteert in een werkrooster
van 22u ’s avonds tot 7u ’s morgens, 7 dagen van
donderdagavond tot donderdagmorgen de week
erop. Vervolgens ben je 7 dagen vrij.
Je bent uiteraard computer– en klaviervaardig en het
Windows Office pakket is voor jou geen onbekende.

Afwisselende job
4-daagse werkweek
Correcte verloning

Wij bieden vast werk (onbepaalde duur in een 31,5u
stelsel = gelijkgesteld met het 38u stelsel) in een
gezonde onderneming, met een job die perfect
combineerbaar is met je gezin / vrije tijd / beroep.

Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar
info@meubleta.be of meld U aan na telefonische
afspraak op het nr. 03/313.00.90.

Correcte loon voorwaarden, aangevuld met
maaltijdcheques na 6 maanden in dienst + extra
vergoeding voor nachtwerk + bedrijfswagen +
tankkaart + parkeerplaats.

Aanbod:

0496.08.41.68 (particulier) Z49

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
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
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig, gratis offerte,
referenties, tel 0496.63.79.78 of

Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z50
Gezocht werk: poetsen en
strijken, tel 0465.18.18.40 Z52

Tuinman met ervaring: tuin
onderhouden
snoeien,
en
verticuteren, gras, zaaien en
vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z54
Vernieuwing doek van uw
zonnetent of markies, ook voor
nieuwe markiezen, vliegenramen
en
plisséhordeuren,
vraag vrijblijvend info of
prijsofferte, Frano B, mail:
frano002@outlook.com
tel
0621124391 (particulier) Z59

Aangename werkomgeving met zicht op de
Antwerpse skyline.
Een opleiding wordt tijdens
kantooruren voorzien maw ervaring is geen must
Lijkt dit geknipt voor je, stuur dan je cv naar :
mijnjob@aac.be tav Dirk Vanhaecht

AAC nv - Always There !
www.aac.be

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
DE WIT
vraagt voor zondagnamiddag

EEN POETSHULP
(afwas en onderhoud bakkerij)

Schoten - 03 658 58 69

volledige beheerboekhouding
 Ǣ
ȋȌbalansenƬresultaatrekeningenǢ
fiscale aangiftesǢ
ȋȌaanspreekpuntklanten.

•
•
•
•

Profiel

economische richting
Ǣ
• ͵

Accountantskantoor te Schilde zoekt
• klantgerichtflexibelǢ
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring :
• leergierig Ǣ
•  Ƭgestructureerd.
Accountantskantoor
te Schilde zoekt
 familiale
waarden
Accountantskantoor
te
Schilde
zoekt
goede
collegiale
sfeer.
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring :
•

boekhoudkundig medewerker (m/v/x)
met ervaring:
Aanbod

Gevraagd

POETSER m/v

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring
:
Ochtenduren
Functieomschrijving




familiale
waarden
Vervoer: auto
langetermijnsamenwerking
goede collegiale sfeer.
 familiale waarden
DE VOGELENZANG
• volledige beheerboekhouding
zelfontplooiing.

Ǥ
goede collegiale
sfeer.
Solliciteren
op nummer
 Ǣ

Ǥ
Functieomschrijving
0473
13
82 94
• ȋȌbalansenƬresultaatrekeningenǢ
Functieomschrijving
tussen
13.00-17.00u
• fiscale aangiftesǢ

ǫ 
• volledige beheerboekhouding
• ȋȌaanspreekpuntklanten.
̷Ǥ
 • volledige beheerboekhouding
 Ǣ

• ȋȌbalansenƬresultaatrekeningenǢ
 Ǣ
Gezocht
Profiel

• fiscale •aangiftesǢ
ȋȌbalansenƬresultaatrekeningenǢ
• ȋȌaanspreekpuntklanten.
• fiscale aangiftesǢ
• economische richting
• ȋȌaanspreekpuntklanten.
Ǣ
Profiel
• ͵ 
voor
Profiel
• klantgerichtflexibelǢ
AFSPANNING KEYSERSHOF
• economische richting
• leergierig Ǣ
te ‘s-Gravenwezel
Ǣ
• economische richting
•  Ƭgestructureerd.
Tel na 15u
• ͵
Ǣ 

KEUKEN/
ZAALHULP

0476 23 75 75
klantgerichtflexibelǢ
• ͵ 
Aanbod
leergierig
Ǣ
• klantgerichtflexibelǢ
 Ƭgestructureerd.
• leergierig Ǣ
 

•  Ƭgestructureerd.
GOED NIEUWS voor
langetermijnsamenwerking
Aanbod
zelfontplooiing.  ǤGEPENSIONEERDEN
Aanbod
 Ǥ
  
en ZELFSTANDIGEN:
langetermijnsamenwerking
  
 ǫ 
zelfontplooiing.
 Ǥ
langetermijnsamenwerking
U kunt bij ons aan de slag
̷Ǥ 
 Ǥ
zelfontplooiing.  Ǥ
in de bouw als stielman,

 Ǥ
helper ...

 ǫ 
Er is
tevens een wettelijke
̷Ǥ 
 ǫ
in
ordestelling.
Uren en

̷Ǥ 
dagen naar keuze.



•
•
•

Bel ons op 0486 39 34 68
of mail naar
info@ba-dreno.be

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

@verteren
doet renderen!

Gezocht werk: poetsen en
strijken, tel 0465.18.18.40 Z52
Tuinman met ervaring: tuin
onderhouden
snoeien,
en
verticuteren, gras, zaaien en
vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z54
Vernieuwing doek van uw
zonnetent of markies, ook voor
nieuwe markiezen, vliegenramen

en
plisséhordeuren,
vraag vrijblijvend info of
prijsofferte, Frano B, mail:
frano002@outlook.com
tel
0621124391 (particulier) Z59
Ik zoek werk: schilderen,
bezetten,
onderhoud
tel
0465.74.74.76 (particulier) Z60
Alle
elektriciteitswerken:
renovatie,
tuiverlichting,
schema’s,
bouwpakketten
op maat, herstellingen tel
0474.13.78.74 (particulier) Z61

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

schoonmaken en strijken tel
0466.248.476 (particulier) Z32

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Medisch pedicure en manicure
Elena aan huis, gezichtsontharing
ook mogelijk in combinatie met
pedicure of manicure, gsm
0491.40.48.87 (particulier) Z37
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
Jonge vrouw opzoek naar werk:

Alle snoeiwerken: aanleg van
rolgazon & gazon, vellen van
bomen, frezen van stronken,
verticuteren, aanplantingen, tel
0498.144.085 (particulier) Z34
Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z36

Slagerij
PATRICK
Brugstraat - St-Job
zoekt

VERKOOPSTER
03 636 11 53
0472 46 38 89

SOMAD FOODBAR
is op zoek naar een

ENTHOUSIASTE
ZAALMEDEWERKER
Flexi/extra/student
Werk je graag in de
horeca
en heb je interesse?
Stuur dan je CV naar
hello@somad-foodbar.be

Sterke uitdunning park van
kasteeldomein Pulhof
verontrust buurt

LENTE
EDITIE

Houthakkers gingen de voorbije weken flink tekeer in kasteeldomein
Pulhof. Ze maakten er komaf met vele tientallen eeuwenoude beuken.
“Er schiet haast niks meer over van het park”, stelt buurtbewoner Jos
Dufraing bezorgd vast. “Een noodzakelijke ingreep mét vergunning. En
we planten evenveel nieuwe bomen terug”, sust kasteelvrouw Andrée
Beerens.
Pulhof – ook bekend onder de volksnaam Verbrandhof - is een verborgen groene
parel op de grens van Wijnegem en ’s-Gravenwezel. Sinds begin veertiende eeuw
is het de woning of het buitenverblijf geweest van diverse Antwerpse patriciërs,
kooplieden en andere heren van stand. Ruim honderd jaar geleden kocht de rijke
zakenman Henrik Willem Akkermans Pulhof. Hij liet het huidige kasteel bouwen.
Zijn zuster Christina, tevens echtgenote van Akkermans’ compagnon Nicolaas
Van Haaren, heeft tot haar dood in 2003 op het domein gewoond.

20 APRIL
13 APRIL

“Het was haar wil dat de 27 hectare, met prachtige vijver en park, na haar dood
een culturele bestemming kreeg en zo kwam het in handen van het Antwerpse
provinciebestuur”, weet Jos Dufraing (68). Hij woont al meer dan veertig jaar in
de Broekstraat en kent de buurt goed. “Aanvankelijk leek de provincie vol goede
intenties. Het park werd actief beheerd en het domein werd eindelijk opengesteld
voor het grote publiek. We zijn er met onze familie geregeld gaan picknicken.”
Er ontgaat Dufraing weinig in de Broekstraat, maar deze nochtans ingrijpende
verminking van Pulhof had hij nooit weten aankondigen. “Geen aanplakbord gezien,
geen brief gekregen en ik heb me ook gek gezocht op websites van de overheid,
maar nergens wat te vinden”, aldus ‘buurtwatcher’ Dufraing. “Toch zijn deze
werken netjes op tijd aangevraagd en vergund”, wijst Andrée Beerens naar een
piepklein document dat naast de kasteelpoort aan de ’s-Gravenwezelsteenweg
hangt.

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

0495 22 38 63

PVC

hobby of werktafel

1,40m x 90-verstelbaar in hoogte

03 658 84 33

Ze legt vervolgens uit dat de vele beuken moesten sneuvelen omdat ze ziek waren
en net als vele ‘soortgenoten’ dreigden om te vallen. “We doen dit niet zomaar
hé. Dit is een beschermd dorpsgezicht en we doen alles in nauw overleg en met
toestemming van de administraties Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed. Ook
mijn hart bloedt als ik die bomen zie omzagen. Maar ik weet me getroost in het
vooruitzicht van minstens evenveel nieuwe loofbomen en ene gezonder park. Er
komen niet alleen beuken in de plaats, maar ook soorten die beter tegen deze
ondergrond bestand zijn”, aldus kasteelvrouw Beerens.
Ze durft het bedrag nauwelijks uitspreken, maar volgens haar investeert het
echtpaar de komende maanden wel 100.000 euro in parkbeheer. “Dat we plaats
zouden maken voor een manege is klinkklare onzin. Alles gebeurt volgens een
door specialisten opgesteld natuurbeheerplan en onder overheidstoezicht. We
planten ook geen twijgjes, maar flink
uit de kluiten gewassen jonge bomen
met dikke stam die 250 euro per stuk
kosten. We moesten snel optreden om
het broedseizoen van de vogels niet
te verstoren. Voor 1 april moeten alle
werken gedaan.”
Jos
Dufraing
lijkt
enigszins
gerustgesteld, al blijft hij de
vernietiging van zoveel oude hoge
bomen doodzonde vinden. “En ik
blijf er ook bij dat zulke ingrijpende
interventie duidelijker aangekondigd
en op zijn minst controleerbaar moet
zijn”, besluit de ‘burgemeester’ van de
Broekstraat.

Sint-Job, Zoersel – Vroedvrouw
Isabelle : “We hebben alle mama’s
kunnen helpen in deze pandemie”

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
ANTIGIFCENTRUM
03- 383 23 85
ANTIGIFCENTRUM
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Zwanger zijn en bevallen in coronatijden, het is een veel minder sociale belevenis. Voor
de kersverse ouders werd de vroedvrouw de allerbelangrijkste hulplijn, heeft Isabelle
Brosens uit Sint-Job ervaren. “Ze is onze enige houvast als we met vragen zitten over
ons zoontje Oscar”, bevestigen Sofie en Niels uit Zoersel.

Wachtdienst
dierenartsen

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

AL-ANON

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

Isabelle Brosens begeleidt jaarlijks meer dan honderd jonge gezinnen. “Ook tijdens
deze pandemie hebben we alle mama’s kunnen helpen. We zijn met vijftig zelfstandige
vroedvrouwen verbonden aan de eerstelijnszones Voorkempen en Noorderkempen.
We kunnen altijd op elkaar rekenen en het vertrouwen van de ziekenhuizen AZ Malle
en AZ Klina in ons is nog sterker gegroeid. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen
dat we nog voor de bevalling contact konden leggen met de ouders. Dat was zeer
belangrijk in de eerste golf, want toen moesten de mama’s al één dag na de bevalling
naar huis, drie dagen na een keizersnede. We moesten meteen voor hen klaarstaan
als ze thuiskwamen. Zo hebben wij de hielprik afgenomen bij de baby’tjes, want dat
moet tussen de 72 en 96 u na de geboorte. Toen Kind&Gezin moest sluiten tijdens
de lockdown zijn wij de kindjes blijven wegen. Ook de aanstaande papa’s hebben we
opgevangen toen ze niet meer mee op controle mochten bij de gynaecoloog. Dat was
voor velen moeilijk. Tijdens de prenatale gesprekken thuis, hebben we samen naar de
harttonen van de baby geluisterd. Een niet te onderschatten emotionele luik waar de
partners erg blij mee waren. Net daarom zijn we de huisbezoeken blijven doen, mits de
nodige voorzorgsmaatregelen.”
Dat mochten ook Sofie Willebrords (26) en Niels Verfaillie (30) uit Zoersel ondervinden.
“Mijn ouders wonen in West-Vlaanderen, maar toch hebben ze de moeite genomen om
heen en weer te rijden om Oscar (2,5 week) aan het raam te komen bewonderen. Ze
hebben de hele zwangerschap ook enkel vanop afstand kunnen volgen en we konden
als Oscar geboren was er ook niet trots mee showen bij familie en vrienden”, bekent
de kersverse papa. “Mijn twee zussen hebben al kinderen en ik had van hen het beeld
dat ze bij mijn ouders thuis kwamen met de buggy. Ik kan dat nu allemaal niet en dat
is jammer. Mijn broer heeft me zelfs niet zwanger gezien. We gaan ook graag uit eten
of op weekend en normaal hadden we dit allemaal nog willen doen onder ons tweetjes.
Dat hebben we wel gemist”, vertelt de jonge mama. Ze zijn heel erg dankbaar dat ze
kunnen terugvallen op hun vroedvrouw Isabelle. “Oscar heeft veel last van reflux en
ik heb erg veel vragen. Zij is onze belangrijkste hulplijn, onze enige houvast en externe
steun. Voor de rest hebben we alleen elkaar. Gelukkig zijn we een heel hecht koppel,
maar we missen wel de sociale contacten. Al kunnen we ook genieten van de rust,
zonder bezoekers. Een dubbel gevoel dus”, erkennen de kersverse ouders.

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Maria
Maria
Peeters
Peeters

echtgenote van
echtgenote
van
Etienne Thys
Etienne Thys

Geboren te Zondereigen op 7 september 1947
Geboren
te Zondereigen
op 7 september
1947
thuis rustig
ingeslapen
na een moedig
gedragen kortstondige
thuis rustig ingeslapen
een
gedragen kortstondige
ziektenaop
22moedig
maart 2021
ziekte op 22 maart 2021
Wij zullen afscheid nemen in familiekring en begeleiden
Wij
afscheid
nemen
in begraafplaats
familiekring en
haarzullen
naar de
urnentuin
op de
vanbegeleiden
Schoten,
haar naar de urnentuin
op
de
begraafplaats
van
Schoten,
H. Consciencestraat.
H. Consciencestraat.
Rouwadres: Familie Thys - Peeters
Rouwadres: Begr.
Familie
Thys -Churchilllaan
Peeters
Daems,
20/24 -2900 Schoten
Begr.
Daems,
Churchilllaan
20/24
-2900 Schoten
Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

Online
condoleren: www.daemsbegrafenissen.be
___________________________________________________

___________________________________________________
Begr.
Daems - Schoten - Tel. 03.658.45.61
www.daemsbegrafenissen.be
Begr. Daems - Schoten - Tel. 03.658.45.61
www.daemsbegrafenissen.be

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

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

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

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343
Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Zelfstandige
Verpleegkundigen

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

www.vbzv.be

of 070/222 678

AA groep “Carpe Diem”

Drankprobleem?

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Tel. 03/321 24 24

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

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

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

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

014/24 24 14

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

telef. permanentie 03 633 20 11

