


RANST,
Processieweg 56, instapklare half open 
beb. op prachtig perceel van 1.080 m² met 
bewoonb. opp. 195 m². Nieuw dak, nieuwe 
kkn, 3 volw. slk, garage, ruime zolder, droge 
kelder, enz. EPC 207 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 410.000

BROECHEM, PROJECT PATERSHUYS,
Pater Domstraat, 15 moderne BEN-woningen (Bijna 
Energie Neutraal = E-peil max. 30) op wandelafstand 
van het centrum, met 4 mooie slk, aangelegde tuin met 
fi etsenstalling, zonnepanelen, vloerverwarming, inspraak 
in afwerking, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VANAF € 385.000 excl. BTW en kosten

BRECHT,
Canadalaan 27 V2R, zeer ruim, op te frissen 
app. 112 m² op de 2e verd. met 3 slk, terras 
8 m² en garagebox! CV op gas. Bouwjr. 1990. 
EPC 303 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 219.500

GROBBENDONK,
Bouwel, Herenthoutse Steenweg 92, 
bouwgrond voor open beb. op 776 m² 
met perceelbreedte van ca 15 m, zonder 
bouwverplichting! (Gvg, Wg, Gvkr, Vv)

VP € 175.000

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be 
Ranst, Broechemlei 24

DEURNE,
Boterlaarbn 284/5, volledig gerenoveerd app. 
93 m² op de gelijkvloerse verdieping met 
garagebox, zuid-terras (10 m²), 2 slk, indiv. CV 
op gas, elektriciteit conform! EPC 382 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

RANST,
Berkenlaan 75, goed onderhouden, doch te 
moderniseren villa op 682 m² met 3 volw. slk, 
ZW-tuin, garage en ruime bergzolder. EPC 614 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

RANST, 
Tulpenlaan 20, kwalitatief gerenoveerde villa 
op 721 m² met 4 à 5 slk, 3 badk., kelder, 
zonnige tuin met atelier! CV op aardgas 
elektriciteit conform! EPC 260 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

TURNHOUT, 
G. Gezellestr. 6, instapklare, gerenoveerde 
woning op 128 m² met 3 slk, tuin, ing. kkn 
en badk. Renovatie 2010-2014. Recent dak, 
CV op gas, alu ramen, enz. EPC 208 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 253.000

WOMMELGEM 
Oelegemsteenweg 146, ruime, instapklare 
open bebouwing op 1.785 m² met 4 slk en 
2 garages, CV op mazout, EPC 348 kWh/m² 
(Vg,Ag,Gvkr,Gvv)

VERKOCHT

LAATSTE 2

NIEUW

WAAR VASTGOED WERKT!
Gevestigde waarde met méér dan 17 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

    Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!
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IN DIT NUMMER

Zwerfvuilactie op de Keer

Buitenexpo Vrienden Fotografie Schilde

Weer Scheldeprijs in mineur

Scouts maken Sint-Job mooier

Zwaaikom Oelegem verandert in 
spaarbekken tegen 2028

Water-link, de Antwerpse én grootste waterproducent van Vlaanderen, hoopt 
tegen 2023 te kunnen starten met de omvorming van de huidige zwaaikom op 
het Albertkanaal in Oelegem tot een volledig nieuw spaarbekken. “We spelen op 
verschillende manieren in op de droogteproblematiek maar de creatie van dit extra 
‘drinkwaterreservoir’ van 4 miljoen kubieke meter zal een hele geruststelling zijn”, 
aldus water-link-ceo Franky Cosaert. De Vlaamse regering neemt eind dit jaar een 
beslissing over het project.

40% van het water dat uit de Vlaamse 
kraantjes loopt, wordt geleverd door 
water-link. “We ‘exporteren’ ons 
drinkwater zelfs naar West-Vlaanderen 
en de Vlaamse rand rond Brussel”, zegt 
West-Vlaming Cosaert, die voor hij in 
2015 bij de Antwerpse drinkwaterreus 
de leiding overnam aan de slag was 
als ‘president LNG’ voor GDF Suez in 
China. “Al dat water wordt momenteel 
klaargemaakt voor consumptie in twee 
grote productiecentra: in Oelegem en in Walem, waar telkens zowat 300.000 kubieke meter aan 
het leidingnet wordt geleverd.” De opwarming van de aarde stelt ook water-link voor uitdagingen. 
“Periodes van lange droogte zetten het peil van de Maas, onze bron voor drinkwater, onder druk. 
De voorbije jaren hebben we telkens pompen aan de sluizen moeten zetten om het waterpeil op 
bv. het verbonden Albertkanaal niet te fel te laten zakken. Tegen 2050 verwachten we dat we in 
droogteperiodes af te rekenen krijgen met mogelijke tekorten in ons bronwater tot 3 kubieke 
meter per seconde of 260.000 kubieke meter per dag. De situatie is nog onder controle, maar we 
kijken proactief uit naar duurzame oplossingen met lange termijn impact.”

Eén van die oplossingen situeert zich in Oelegem vlakbij de bestaande noorderproductie 
van water-link. Daar ligt namelijk sinds 1975 een zwaaikom aan de noordelijke zijde van het 
Albertkanaal. Eigenlijk werd die uitgegraven als aanzet voor het Duwvaartkanaal, maar dat plan 
werd na fel protest van de pre-Agalev-beweging nooit gerealiseerd. Vandaag voelen vooral jet- 
en waterskiërs er zich thuis, maar water-link heeft een bijna concreet plan om de zwaaikom 
uit te breiden en om te vormen tot extra spaarbekken. “Aan de overzijde van het kanaal, in 
Broechem, ligt al zo’n spaarbekken: een enorme kuip met een inhoud van 4 miljoen kubieke 
meter water”, neemt Franky Cosaert me mee naar de wat verborgen maar enorme waterplas 
tussen de E34 en E313. “Met een gelijkaardig bekken - 25 meter diep - in de plaats van de 
zwaaikom, kunnen we nog eens evenveel water bufferen voor droge tijden. Dat betekent zo’n 
50.000 kubieke meter per dag en dat gedurende honderd dagen.

De bouw van een nieuw spaarbekken, is maar één van de manieren waarmee water-link de 
droogte wil counteren. Op de site in Oelegem bouwt water-link eind dit jaar al een gloednieuwe 
brakwaterfabriek. “Ook dat is een antwoord op de verzilting van het kanaalwater”, zegt de 
water-link-baas. “In de nieuwe fabriek, die tegen 2023 zal werken, kunnen we tot 50.000 kubieke 
meter per dag brakwater omzetten in drinkwater of in zogenaamd proceswater, geschikt voor 
de industrie in onder meer de Antwerpse haven. Omdat ontzilten veel energie vergt – vijf keer 
zo veel als een normale waterproductie – zullen we dit proces alleen inschakelen wanneer echt 
nodig. Dat is ook de reden om de fabriek hier in Oelegem te bouwen en niet in de haven. Daar zou 
haast permanent ontzilt moeten worden.”

Natuurpunt en ook andere natuurbewegingen lijken positief te staan tegenover de 
ontwikkelingen in en rond de zwaaikom. “Deze plannen ogen alleszins minder bedreigend dan 
de oorspronkelijke voorstellen om er industriegebied van te maken”, aldus Frederik Mollen, 
specialist ruimtelijke ordening bij de Vlaamse natuurorganisatie, in een eerste reactie. “Vlak 
naast de zwaaikom ligt een landschap, met onder meer de vallei van de Tappelbeek, dat 
uitgeroepen werd tot Natura2000-gebied. Dat geniet bescherming onder meer omdat er zich 
een belangrijke vleermuizenpopulatie ophoudt, maar ook omdat het een kruispunt is van 
faunapassages.”
Het zal dus belangrijk zijn om van dat beschermde stuk af te blijven en daar lijkt water-link 
wel oren naar te hebben. “Maar ook voor de rest van het spaarbekken pleiten wij voor een 
natuurlijke aanleg: zo weinig mogelijk beton, voldoende oeverplanten en natuurlijke dijken”, 
verklaart Mollen.
Ook de beweging GroenRand van Dirk Weyler en co liet zich al positief uit over de waterbekken-
plannen. Omdat die minder nefaste gevolgen zal hebben voor de nabije Antitankgracht.. “Dit 
is voor de groene beweging een symbolische plek. Het behoud van de Antitankgracht kende 
hier een harde strijd. Na grote protesten in de jaren ‘70 werd het Duwvaart-project definitief 
stopgezet en werd de Antitankgracht beschermd landschap. Het is tot vandaag misschien wel 
de mooiste trofee die de groene beweging ooit heeft binnengehaald in ons land. Nu hier industrie 
plannen, zou een kaakslag zijn voor de hele beweging. Daarom zijn we tevreden met de nieuwe 
plannen voor een waterinstallatie.”

 











Afvalcontainer in opmars  
Klassieke vuilniszak verdwijnt       

Diftar is flink in opmars in de Antwerpse regio. Het gaat gelukkig niet om 
een gevaarlijk virus, maar om een nieuwe manier van restafvalinzameling 
via containers met computerchip. Dit voorjaar al zullen o.a. Ranst, en 
Wijnegem die invoeren. De oude huisvalzak verdwijnt steeds meer uit het 
straatbeeld.

Dertig Antwerpse gemeenten hebben hun huisvuilverwerking toevertrouwd aan 
de intercommunale IGEAN. 
“In ons werkingsgebied ligt 
dat streefcijfer gemiddeld 
op 122 kg per inwoner”, 
zegt Bieke Van Baelen van 
Igean. “Ook wij verplichten 
onze gemeenten tot niks, 
maar staan hen graag bij 
als ze hun cijfer verder naar 
beneden willen krijgen. 
Met ons diftarsysteem 
– een verwijzing naar de 
verschillende tarieven per 
gewicht – hebben we daar 
een prima oplossing voor. 
Hoe meer een inwoner 
geconfronteerd wordt met 
de kost van zijn huisvuil, hoe 

meer die geneigd die zal zijn om te recycleren of afval te vermijden.”
“En dus stoppen we straks met de verkoop van onze vertrouwde huisvuilzakken 
aan de uniforme prijs 18 euro per rol van tien zakken en komen er nieuwe 

containers. Het huisvuil wordt gewogen bij elke lediging en je betaalt volgens het 
aangeboden gewicht. Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis 
te composteren, kan je veel geld besparen. We voorzien drie grijze containers in 
drie maten: 40, 120 of 240 l. Vanaf 1 mei 2021 worden onze afvalzakken niet meer 
opgehaald” aldus schepen van Milieu Tom Tachelet uit Wijnegem.

Ranst en Wijnegem sluiten op 1 mei aan. Dit najaar volgen wellicht nog meer 
gemeenten. Tegen mei zullen de plastic huisvuilzakken zo alleen nog in Boechout, 
Boom, Borsbeek, Hemiksem, Kapellen (deels containers), Kontich, Malle, Niel, 
Zoersel, Schelle en Zandhoven op de stoep staan.

Uw Mazda-verdelers in de regio

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT

Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR

Tel. 03 611 01 99

www.mazda-antwerpautomotive.be
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Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

  
 SCHOTEN                                      € 549 000
Bouwgrond van ca.1,1 ha tussen ‘s-Gravenwezel 
en Schoten.Bestemming: open bebouwing op een 
landschappelijk waardevol perceel. Dit maakt dat er 
een woning op vergund zou kunnen worden tot 400m² 
bebouwde oppervlakte! Het toekomstige fietspad 
op de Botermelkbaan zorgt voor een uiterst goede 
verbinding naar het centrum van ‘s- Gravenwezel.   

Gvg, Wpg, Gmo, Gvkr, Gvv 

 ‘S-GRAVENWEZEL                        € 460 000

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

EPB in aanvraag 
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo 

 OELEGEM                         € 389 000
Zeer ruim duplex appartement, 2e verd.: lift, inkomhal 
met toilet, leefruimte met grote raampartijen naar 
terras, open geïnstalleerde keuken met berging, slpk 
1 met badk. 3e verd.: nachthal, 2 slpks, 2e badk., 
berging. Aankoop autostaanplaats aan € 17 000.   

EPC: 178 kWh/m² UC: 2333539  
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv, 

  SCHOTEN                        € 2.300

Luxe loft op de dakverd. van het 17e eeuws Kasteel 
Withof te Schoten. Rme woonk met open leefkkn, 
hoofdslk met ingem. kasten en aanp. badk, 2 extra 
slks, douchek, pr. zonneterras met zicht op parktuin, 
ruime kelder. 2 overd. autostplts, kelder, zwemvijver in 
het park met ligstrand (500m²!).Service kosten ca. 
€ 250 / maand (inclusief tuinonderhoud)

  ‘S-GRAVENWEZEL                                  € 2.000

Instapklare villa op rustige locatie. Gelijkvloers : 
hal, sanitair en vestiaire, bureel, L-vormige living, 
recente keuken, inpandige garage. Verdieping : 4 
slaapkamers, badkamer en bergzolder. Dak, isolatie 
en CV werd in 2016 vernieuwd (nog niet opgenomen 
in EPC). Onmiddellijk beschikbaar. 

EPC: 442 kWh/m² UC: 904218 
Wpg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

 SCHOTEN                         € 730

Appartement op de 2de verd. op wandelafstand van Park 
Vordenstein. Indeling: woonkamer met open haard, volledig 
ingerichte keuken, nachthal met gastentoilet, badkamer 
met dubbele lavabo en bad / douche , 2 slaapkamers. 
Diverse:  CV op gas, rolluiken, lift aanwezig, garagebox en 
berging inbegrepen, € 90 gemeenschappelijke kosten (incl. 
individueel waterverbruik) 

EPC: 255 kWh/m² UC: 2378202 
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo 

EPC: 242 kWh/m² UC: 0001062112, 
Wpg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

TE HUUR

 ‘S-GRAVENWEZEL                              € 670                

Gelijkvloers appartement in het centrum van 
‘s-Gravenwezel. Ruime lichte woonkamer, keuken, 
slaapkamer, douchekamer en apart toilet. Privé 
berging en gemeenschappelijke koer achteraan het 
gebouw, algemene kosten € 15,- / maand, onmiddellijk 
beschikbaar.     

EPC: 420 kWh/m² UC: 2382056, 
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Anderhalve maand 
verkeersellende door volledige 
onderbreking Botermelkbaan        

De werken op de Botermelkbaan kunnen niet voltooid worden zonder een volledige 
onderbreking en afsluiting van de drukke gewestweg. Tot en met 27 april wordt 
gewerkt ter hoogte van de Alice Nahonlei. Daarna krijgt de kruispunten met de 
Wezelsebaan en Dennenlei hun nieuwe inrichting. Pas op 21 mei kan er opnieuw 
doorgaand verkeer passeren. 

De werf met bijhorende wegonderbreking inspireerde de gemeente Schoten 
tot een nooit geziene omleiding, die door sommige al omschreven wordt 
als ‘toeristische route’. Wie van Brasschaat komt, wordt gevraagd om 
eerst heel Schoten te doorkruisen. In de wijk Deuzeld net voor Merksem 
de Kruiningenstraat te nemen en vervolgens via de Metropoolstraat 
langs het Albertkanaal en een stukje Wijnegem via de Wijnegemsteenweg 
’s-Gravenwezel te bereiken.

Om te vermijden dat Waze-gebruikers via de Victor Frislei door de wijk 
Schotenhof een shortcut zouden nemen en daar de schoolgaande fietsers in 
gevaar brengen, wordt die kortere verbinding tijdelijk enkelrichting gemaakt. 
Vrachtwagenchauffeurs krijgen om de rust in de woonwijken te bewaren een 
volledig verbod op gebruik van zowel Victor Frislei als Broekstraat. De politie 
kondigt controles aan.

Het is wel erg ongelukkig dat het verkeer op de officiële omleiding zelf al in 
een knoop draait als gevolg van werkenlangs het Albertkanaal. Het verkeer 
mag daar maar stapvoets door omdat De Vlaamse Waterweg er een kaaimuur 
vernieuwt. Schoten mijden met de auto lijkt de komende weken de meest 
wijze beslissing om niet lang in een file te belanden. 

Gezocht gepensioneerde bakker 
die kleine bakker  13j in spe 
graag in het weekend wat tips 
and trics wil leren. Uiteraard 
coronaproof en samen af te 
spreken, interesse bel mijn mama 
op 0479.350.146 (particulier)  H9

De betere tuinman doet al uw 
tuinwerken, tuinonderhoud enz.. 
tel 0484.981.159 (particulier)  H10

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw/strijkster. GSM 
0465.757.370 (particulier)  Z73

Over te nemen hobby:  
particulier MAG WERKPL-ATELIER 
HOUTBEWERKING , grootte 370 
M2 paneel , lintzaag , topie , 
schaaf vlak van dikte 30 cm , 
schuurm , kolomb , ijzerz JEPSON 
, compressor , werkbank 5 mt 
,verwarming met dieseltank, 
,allerlei, klein gereedschap , 
grote montagetafel , houtopslag  
+ camionet ren. master .tel 
0478.487.317 (particulier)  Z74





Beweegbank in park Fort 2 
en voltooiing 

sport- en speelterrein Scheersel     

Met de conditie van de Wommelgemse sportschepen Lise Poelemans (N-VA) is 
het prima gesteld. Zo bleek na het uittesten van de nieuwe beweegbank in park 
Fort 2. “Maar ik wil vooral alle dorpsgenoten, van jong tot oud, in beweging 
krijgen”, verklaart ze de recente investeringen in sportinfrastructuur.

Zopas werd langs de Fortbaan een nieuwe bank geïnstalleerd. Je kan er op zitten 
om te genieten van de natuur en rustige omgeving van Fort 2, maar dat is niet echt 
de bedoeling. Je mag er best wat zweet laten, al hoeft het allemaal niet te heftig, 
volgens schepen Lise Poelemans.

“Vorig jaar hebben we door het 
fortdomein een Finse piste van 
ruim twee kilometer aangelegd. 
Je kan voor of na je loopje op de 
schokdempende houtsnippers best 
opwarmen of aan ‘cooling down’ doen 
op deze beweegbank. Je spreekt hier 
heel doelgericht bepaalde spieren 
aan of kan aan je lenigheid en core 
stability werken”, demonstreert de 
amateurjogger zelf fluks enkele van 
de uitgebeelde oefeningen. Via een 
QR-code en app kan je meer inspiratie 
tot verantwoord en gezond bewegen 
downloaden.
.

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan 

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet
Tel: 052 22 56 43
       052 22 53 81

www.vdstraeten.be

Molurenplaatsen, Orac Decor tel 
0486.76.68.47 (particulier)  Z75

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, wassen, alle 
huishoudelijk werk, Engelstalig. 
Tel 0466.025.494 (particulier)  Z76

Ik zoek een baan: tuinreiniging, 
hulp bij huishoudelijke taken, 
boerderij, ik kan daken van 
huizen repareren, bel me tel 
0485.76.52.98 (particulier)  Z77

Schilderen, tuinwerk tel 
0466.46.42.99 (particulier)  Z78

Hallo, ik zoek een baan, ik 
kan je overal bij helpen, tuin 
opkuisen, verwijderen van 
bouwafval, reparties, dank 
u zeer, bel of schrijf me tel 
0465.74.05.91 (particulier)  Z79

Bouwwerken, schilderen, 
dakwerken, houtbewerking, 
renovaties, 20 jaar  ervaring, 
perfecte afwerking 
tel 0470.07.31.12 of 
0468.123.645 (particulier)  Z81





Socialisten willen ook in Voor- en 
Noorderkempen ‘Vooruit’  

Kasper Vanpoucke uit Brasschaat, Arno Aerden uit Essen, Oskar Seuntjens 
uit Kalmthout en Stephanie Vanden Eede uit Schoten vormen de nieuwe 
bestuursploeg van Vooruit. Vooruit is de naam waarmee sp.a voortaan door het 
leven gaat.

Huidig voorzitter Helmut Jaspers maakte van de naamswijziging gebruik om de fakkel 
in de regio Noord door te geven aan de jongere generatie. Deze jongere generatie 
bestaat uit Kasper Vanpoucke (33), Arno Aerden (31), Oskar Seuntjens (22) en Stephanie 
Vanden Eede (28).

“We zullen deze uitdaging met z’n vieren collegiaal opnemen. We willen de beweging 

Vooruit alle kansen geven en zo veel 
mogelijk jongeren aantrekken. We gaan 
ons vooral inzetten op onderwerpen die 
de gemeentegrenzen overstijgen zoals 
betaalbaar wonen en mobiliteit”, zeggen 
Kasper Vanpoucke en Arno Aerden.

“We moeten de partij verbreden tot een 
open beweging waar alle progressieven 
hun plaats moeten kunnen vinden. Onze 
nationale voorzitter Conner Rousseau 
heeft de voorzet gegeven en wij gaan 
daar graag mee verder”, zegt Stephanie 
Vanden Eede.

Helmut Jaspers stopt dan wel als voorzitter, maar blijft wel actief binnen de regio en 
als schepen in Essen.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Te koop gevraagd: 2de h. aanhang-
wagen, 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.fi jnverlof.be  Z40

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 190 euro, mw 190 euro, 
week 310 euro, chalet nabij Laro-
che, 6p., wkn 120 euro, mx 120 
euro, week 195 euro, buiten de 
vakantieperiode, www.eventus-
senuit.be, email adres: lucderae-
dt@telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z41





56 wilde kastanjes opgeofferd 
voor nieuwe riolering       

Aquafin liet zopas 56 wilde kastanjes kappen langs de Kempenlaan in 
Wommelgem, op de grens met Ranst. De oude bomen stonden in de weg 
voor een nieuwe grote riolering en zouden bovendien ziek zijn geweest. Jan 
Herthogs (Groen) meent dat de bomen de aanleg van de riolering hadden 
kunnen overleven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Ranst en Aquafin en Water-
Link zijn heel wat van plan op de N116, beter bekend als de Kromstraat. Tussen 
het kruispunt met de Schawijkstraat en dat met de Gasthuisstraat komen 
nieuwe riolen, maar de baan krijgt ook veiliger kruispunten. Dankzij nieuwe 
van de weg gescheiden fietspaden hoeven tweewielers straks niet langer het 

fameuze moordstrookje vlak langs de baan te trotseren.

In de berm van de Kempenlaan in Wommelgem wordt bijkomend een 
doorvoerleiding voor afvalwater aangelegd aan de kant met de even 
huisnummers. De graafwerken daarvoor worden pas dit najaar uitgevoerd, 
maar vorige week verschenen plots al grote machines in de Kempenlaan om er 
de 56 wilde kastanjes weg te halen.

“De bomen dienden verwijderd te worden om de aanleg van de afvalwatercollector 
mogelijk te maken”, verklaart Nico Van Gestel van Aquafin. “Overigens 
was gebleken dat een aantal al geïnfecteerd waren met de zogenaamde 
kastanjeziekte, die makkelijk overdraagbaar is van boom naar boom. Daardoor 
moesten er sowieso al een aantal bomen gerooid worden. Er is dan geopteerd 
om de hele rij te verwijderen met het oog op de aanleg van de collector.”
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Scan de QR-code en 
verken onze website

(wg,gv,gvv,gvkr,gdv) 

Op zoek naar een mooi appartement in een kleinschalig en vrijstaand 
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze, 
achteraan garageboxen of autostaanplaatsen. Oplevering voorzien 
voorjaar ’22 , BEN-woning

(wg,gv,gvv,gvkr,gdv) 

Op zoek naar een mooi appartement in een kleinschalig en vrijstaand 
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze, 
Op zoek naar een mooi appartement in een kleinschalig en vrijstaand 
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze, 
Op zoek naar een mooi appartement in een kleinschalig en vrijstaand 

achteraan garageboxen of autostaanplaatsen. Oplevering voorzien 
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze, 
achteraan garageboxen of autostaanplaatsen. Oplevering voorzien 
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze, 
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VP 699.000 euro

Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond in Koningshof, tot. opp van 
3.570m² en een breedte van 30 meter aan de straatzijde. Het perceel is 
een perfecte rechthoek en is dus 119m diep. Zuidoost geörienteerd, geen 
bouwverplichting. 

(wp,gv,gvv,gdv,gvkr)  ST
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EN
A
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VP 295.000 euro

St-Lenaerts Dorp - duplex app - 145m² - 3 ruime slpks - ing kk/badk - grote 
wasplaats - volledig gerenoveerd - ramen/dak/electr conform/gas cv - 
terras 15m² - garagebox incl - geen syndicus - geen onkosten 
   

(vg,wg,gvv,gdv, gvkr) SC
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VP 425.000 euro

Thuretstraat Luxe App 1ste V - 3 slpks - ing bdk met ligbad en douche - ruime 
leefruimte 50m² - open ing. kkn - zuidterras 50m² - geen syndicus - lage 
onkost - fi etsenberging en carport incl - vloerverwarming - luxe afwerking ! 
  

(vg,wg,gvkr,gvv,gdv)

EPC 327 kWh/m2

EPC 141 kWh/m2

A
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VP 295.000 euro

 opbrengsthuis  - 3 
app - grotendeels 
gerenoveerd - 
volledig verhuurd 
- stadstuin - 
huuropbrengst van 
1.615 euro/mnd.  

1.

(vg,wg, gvkr, gdv,gvv) 

EPC 222 kWh/m2
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Kleinschalig nieuwbouwproject - 6 app. - gelijkvloers rechts -lichte leefruimte - 
aparte berging / wasplaats - badk. - toilet apart - 1 ruime slpk - terras - tuintje 
- Afwerking naar keuze - Carport of autostaanplts apart - ALLLERLAATSTE 
APPARTEMENT !!! + KOSTEN - KOPEN AAN 6% BTW MOGELIJK !!
/BTWkopen.    

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv) SI
N

T-
JO

B 
   

   

vanaf 242.000 euro

33% VERKOCHT

VERKOCHT
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VP 295.000 euro

Thuretstraat: Dakapp - 76m² - doodlopende straat - ing kk/luxe badk - 1 slpk 
- lichte leefruimte -dakkterras 44m². Fietsenberging - carport incl. - luxueus 
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! Geen syndicus - lage

(vg,wg,gvv,gkvr,gdv)

EPC 117 kWh/m2
SC

H
O
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N

   
   

 

VP 525.000 euro

Paalstraat - winkel met woons te renoveren of op zoek naar projectgrond 
?Mooie breedte 8.10 m , totale opp van 340m², mag volledig bebouwd 
worden + 3 appartementen. Achter ingang , parking op 50m , tuin  

EPC 268 kWh/m2
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VP 245.000 euro

Winkelhuis - Paalstraat - verhuurd - winkelpand - boven atelier - verhuurd 
1.007 €/m - geschikt voor vele doeleinden , investering.

(vg,wg,gvkr, gvv,gdv) 

EPC enegielabel BV

BR
EC
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VP 45.000 euro

In Brecht, midden in de natuur, een perceel grond voor recreatieverblijf, 
totale opp. 239m² Hier kan men een stacaravan opzetten. Dit is gelegen 
aan de Mieksebaan
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VP 339.000 euro

Centrum winkelstraat - LAATSTE nieuwbouwapp - ruim app.112m² - 2 de V 
-  lift - Afwerking volledig eigen keuze - snelle oplevering mogelijk (3 mnd)
Prijs 339.000 euro kosten/btw (verlaagd btw 6% mogelijk)   

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv) 
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VP 225.000 euro

nabij dorpskern - openbaar vervoer / winkels - rustige wijk - rechthoekig 
zuidperceel - voor open bebouwing - totale opp 765 m² - straatbreedte 32 
m - bel voor bouwvoorschriften.     

(gv,wg, gvv,gdv,gvkr)



Minder zwaar en trager verkeer 
door kasteelbuurt  

De kasteelbuurt in Schoten wordt verboden terrein voor zware vrachtwagens. 
Deze en andere maatregelen heeft het het schepencollege genomen na een 
plaatsbezoek samen met een delegatie van de wijkvereniging. 

Het sluipverkeer in de Kasteeldreef en zijstraten is op korte tijd spectaculair 
toegenomen. Dat stelden bewoner Frank Witlox en buren eind 2019 al vast na tellingen. 
Ze drongen onder meer via een spreekbeurt op de gemeenteraad aan op extra 
maatregelen. 
Eén en ander leidde tot overleg met het schepencollege en daaruit vloeien nu een aantal 
concrete maatregelen voort. Het fietspad ter hoogte van de rotonde Kasteeldreef 
wordt bijkomend beveiligd. Die werkzaamheden zouden kortelings starten. De 
gemeente gaat akkoord met het uitvoeren van een zonaal tonnagebeperking in de 
wijk, al staat nog niet vast hoe dit precies zal gebeuren.

De keuze van extra snelheidsremmers 
blijft een moeilijke kwestie. “Uit onze 
enquête blijkt een grote meerderheid 
voorstander te zijn van bloembakken, 
maar het beeld is niet in iedere straat 
gelijk”, stelt Witlox vast. Schepen van 
Mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA) stelt 
voor om opnieuw een bevraging te doen, 
maar dat ziet de wijk niet zitten.

Voorts is het duidelijk dat een slimme 
en verreikende camera in de wijk in 
haalbaar is wegens te duur. Er komen 
wel vaste ‘spookborden’. De gemeente 

wenst tevens een eenduidige parkeerregeling uit te rollen in alle zijstraten van de 
Kasteeldreef, met één vaste parkeerzijde. En er is een bijkomend parkeerverbod in de 
Kasteeldreef op komst aan de oneven zijde, tussen ingang park en Henri Dunantlaan.

Zorg/gezelschapsdame voor be-
jaarden dgn/uren overeen te ko-
men, ook weekends met ref. en ei-
gen vervoer, Ned. –en Franstalig, 
zone 03 tel 0477.28.64.39  Z64

Dierenopvang tijdens uw va-
kantie bij u thuis? Ik verzorg 
uw dier en waak over uw huis 
en tuin, tel 0477.286.439  Z65

Te huur of te koop: app. 
Spanje, 145.000 euro,  tel 
0473.73.02.24 of email : di-
ana.maene@telenet.be  Z66

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

www.riolering-service.be

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





Koudste en minst ‘beleefde’ 
Scheldeprijs       

Niet iedereen in Schoten, Schilde en Wijnegem zag Jasper Philipsen op 7 april de 
Scheldeprijs winnen thuis op televisie, zoals onder meer door gouverneur Cathy Berx 
sterk aanbevolen, binnen op televisie. Meewerkend met de organisatie, ‘toevallig’ 
wandelend of fietsend langsheen het parcours of gastvrij met bubbelvrienden op 
de eigen oprit konden een aantal diehards er toch ook dit jaar live bij zijn zonder de 
coronaregels al te zeer met voeten te treden. Soms ging dit zelfs gepaard met een glas 
bier of een als colablikje vermomde cocktail in de hand. Al was er van een feestsfeer 
geen sprake. De erg aanwezige politie had weinig werk om alles onder controle te 
houden. Zo werd de editie van 2021 niet alleen de koudste uit de geschiedenis en de 
eerste met een vrouwenkoers, maar ook wel de minst beleefde.
De politie had in Schoten alleen al tachtig manschappen op de been om de 
Scheldeprijs in goede banen te leiden. Waarnemend korpschef Tim De Vos moest 
op het einde van een lange koersdag geen enkele boete inschrijven. “Ik dank de 

Schotenaren voor de getoonde discipline”, blikt 
burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) terug op 
een surrealistische Scheldeprijs. “Organisator Jack 
Vissers en zijn team hebben andermaal en ondanks 
moeilijke omstandigheden voor een haast perfecte 
organisatie gezorgd. Ik ben ook blij met de knappe 
winnaar (Jasper Philipsen) en het spannende 
koersverloop, want zo’n veredeld criterium als 
vorig jaar wilde ik niet nog eens.”
De Veuster steekt niet weg dat zowel hij als de 
in Schoten aanwezige Wouter Vandenhaute van 
Flanders Classics liever tienduizend mensen op de 
been had gezien bij de aankomst, zoals meestal 
met de Scheldeprijs. “Hopelijk beleven we volgend 
jaar opnieuw zo’n echt volksfeest”, duimt de 
burgemeester.

RP bezettings en gyprocwerkenRP bezettings en gyprocwerken
Voor al uw bezettings- en gyprocwerken (binnen)

Ook schilderwerken
Meer dan 25 jaar ervaring

0476 37 37 27

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Wegens verhuis gratis op te 
halen: eiken eetkamer : dres-
soir 1.3mx4.33mx0.5m tafel 
2.4mx0.9m. met 6 stoelen, 
SchotenTel:0476/549255  Z72

Ik zoek werk: renovatie, wer-
ken in tuin, klusjes, poetsen tel 
0472.36.77.42 (particulier)  H7

Gep. chauffeur met rijbew. C  
zoekt occasionele opdrachten 
bvb. herlocatie vrachtwagens/
mobilhomes/classic cars ... GSM 
0476 544 479 (particulier)  H8

Gezocht gepensioneerde bakker 
die kleine bakker  13j in spe 
graag in het weekend wat tips 
and trics wil leren. Uiteraard co-
ronaproof en samen af te spre-
ken, interesse bel mijn mama op 
0479.350.146 (particulier)  H9



Inza-site verkocht aan grote 
buur Gosselin  

Het binnenkort volledig verlaten fabrieksterrein van Inza langs het Albertkanaal 
gaat over naar grote buur Gosselin, 
actief in internationale verhuizingen 
en logistiek. Het is nog niet duidelijk 
of alle gebouwen tegen de vlakte 
gaan.

Milcobel en Gosselin Group kwamen 
al tot een akkoord over de overname 
van de strategisch gelegen 65.500 
vierkante meter, maar de akte van 
aankoop werd nog niet verleden. Dat 
lijkt slechts een formaliteit want de in 
1930 opgerichte firma met hoofdzetel 
in Deurne kondigt de uitbreiding aan 
op haar eigen website.

Dat bedrijfsstichter Lambert Vivet destijds zijn eerste verhuizingen deed met 
oude melkkarren, maakt ook voor dit echt Antwerps bedrijf de cirkel rond. 
Bij Inza hopen ze stiekem dat de emotionele band ook kan leiden tot een 
permanent aandenken aan 67 jaar melkproductie op deze site. Gosselin-ceo 
Marc Smet was naar verluidt erg dankbaar met de historische boterkarn, die in 
de onthaalruimte stond van Milcobel Schoten.

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsoff erte

Tel. 0477 30 64 23
Ronny.kanora@telenet.be

BELASTINGSBRIEF INVULLEN !!!
Betaal niet te veel. geld 

terugkrijgen is plezanter dan 
betalen. Bij u thuis ingevuld en 

berekend door belastingspecialist

Inl. 0486 38 22 28

Te huur: Nieuwpoort Bad stu-
dio, 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, va-
ria, enz.. tel 03.663.65.70  Z116

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

Problemen met Frans of En-
gels in het middelbaar of ho-
ger onderwijs? Leerstof opfris-
sen? Bekwame leraar helpt. 
Ook advies dyslectische leer-
lingen, tel 0475.79.65.12  Z19

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



LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aan

ZETELOPMAKERIJ    GORDIJNEN    PROJECTEN    PVCVLOEREN   

VAARTSTRAAT 25/4
2330 MERKSPLAS

T 014 63 43 30
INFO@LEODRIES.BE

WWW.LEODRIES.BE 

Essens sprookjesfenomeen vliegt 
over naar Schoten        

In Essen is ze al enkele jaren een fenomeen, maar intussen geraken ook de 
Schotense kindjes betoverd door Elfje Fien en haar gezelschap. De voorbije 
paasvakantie konden ze al coronaveilig op zoek naar het verdwenen Gouden Ei 
van Prinses Helène. “Een voorsmaakje van een permanente samenwerking met 
de gemeente Schoten. We werken aan een verhaal rond de verdwenen kruisjes 
uit het wapenschild”, vertelt Marleen Peeters, zoals Elfje Fien in het echt heet.

Marleen Peeters mag dan in Essen wonen, ze is geboren en getogen in Schoten. De 
kleuters van de GO!-basisscholen Deuzeldpark en Ter Linde kennen haar nog steeds 
als juf Marleen, de zorgleerkracht. Haar ongebreidelde fantasie werkt duidelijk niet 
alleen tijdens de schooluren. 

Marleen Peeters bedacht het concept QR-wandeling, waarbij na het inscannen van 
de blokjescode met je smartphone een filmpje begint waarom Elfje Fien en co toch tot leven komen. Ze beleefden niet alleen allerlei avonturen, maar voerden de kindjes ook 

door het park en lieten ze allerlei leuke doe-opdrachten uitvoeren. De apotheose was 
het vinden van een met echte paaseieren gevulde mand die Elfje Fien elke dag met 
haar magische krachten in het park weet te verstoppen. Het was leuk om zien hoe 
heel wat van de jonge deelnemers zichzelf als ridders en prinsessen hadden uitgedost.
De reacties op deze try-out van Elfje Fien en co waren eensluidend positief. 

“Dat is hoopgevend voor het nieuwe concept dat ik in opdracht van de gemeente 
Schoten ga ontwikkelen”, blikt Marleen Peeters vooruit naar ene coronavrije 
samenleving. “Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) is erg enthousiast over een nieuwe 
sprookjeswandeling waarbij de kinderen op zoek moeten gaan naar de mysterieus 
verdwenen kruisjes uit het wapenschild van Schoten. Het ideale concept voor een 
namiddag ongedwongen kleuterplezier. Dat ze zo al zoekende meteen wat opsteken 
over Schoten, is mooi meegenomen.”

Meer info op www.elfjefien.com

 

     

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van 
uw huis, appartement, winkel, etc.    Gedeeltelijk of totaalservice 

 

Ook losse aankoop van antiek * vintage * retro *  
design * verzamelingen * oude juwelen 

 

0495/233.678 
 

www.roman-tiek.be         @Romantiek.Brecht        info@roman-tiek.be 

 

 
Van de kleinste tot de 
allergrootste inboedel  

Uitstekende service * gratis offerte 
 



Geen toneel, wel fietstocht voor 
jarige vereniging       

Met een fietstocht van 50 kilometer viert toneelkring ’t Jukschot zijn vijftigste 
verjaardag. De tocht, eventueel op te delen in twee lussen, gaat niet alleen langs 
de mooiste plekjes van Sint-Antonius en buurtgemeenten, maar vertelt ook het 
verhaal van de vereniging. Zo ongeveer iedere kilometer komt men langs de weg 
een QR-code tegen. Die leidt naar een audiofragment van ongeveer drie minuten. 
Die vijftig fragmenten vertellen de geschiedenis van een halve eeuw ‘t Jukschot. 
De fietstocht start op de parking van KFC Antonia, Bethaniëlei 108, Sint Antonius. 

TE HUUR APPARTEMENT
2de verd. bemeubeld

1 slpk - ‘s-Gravenwezel
0493 42 80 79

Glazenwasser
DE CORT

• Reinigen van ramen,omlijstingen, 
poorten, veranda’s en koepels.

• Afwassen van plafonds en dakgoten.
• Ontmossen van daken en opritten.

GRATIS PRIJSOFFERTE 
GSM 0485 337 801

bjornde_22@hotmail.combjornde_22@hotmail.com

Deelnemen kan nog tot en 
met 30 september door een 
mail te sturen met naam en 
contactgegevens naar info@
jukschot.be. Een deelname 
kost 10 euro per bubbel. De 
toneelkring wil met deze tocht 
immers ook geld inzamelen, 
omdat het door de coronacrisis 
heel wat inkomsten heeft 
misgelopen.



Chiro streamt Aspibal tot ver buiten 
de grenzen  

Kon het jaarlijkse Aspibal van Chiro Brecht dit jaar niet live doorgaan? Dan maar 
livestreamen. Zo werd het feestje bij 450 jongeren in de huiskamer mee beleefd, 
zelfs tot in Oostenrijk, Duitsland en de UK. “Een groot succes”, meent Bastiaan 
Belien van Chiro Brecht.
In normale tijden mag Chiro Brecht op haar Aspibal zo’n 3.000 feestgangers 
verwelkomen. Door de lockdown een jaar geleden schakelde Chiro Brecht voor 
het eerst naar een digitaal bal over. “We waren vorig jaar het eerste evenement 
dat gouverneur Cathy Berx verbood en hebben toen snel moeten schakelen. In 
onze Chirolokalen in de Tilburgbaan hebben we toen een studio in elkaar gebokst 
en bereikten 200 kijkers”, legt Belien uit. 
Voor de editie 2021 werd het digitale Aspibal naar een niveau hoger getild. “We 
kregen hiervoor de hulp van LSB Rent in Brecht. Paul Brughmans was meteen 
enthousiast om er mee zijn schouders onder te zetten. Daar hebben we een 

platform gemaakt van waaruit werd 
uitgezonden. We hebben er een 
interactief evenement van gemaakt. 
De dynamiek met de livebeelden 
werkte aanstekelijk, want we zagen 
onze kijkers goed meefeesten op de 
beats van de DJ’s Karakals, Bassbrain 
en Voltrack vanuit de woonkamer. 
De leukste dansjes en wildste party 
animals konden ook een bierpakket 
winnen. Die hebben we live tijdens de 
show uitgereikt bij de winnaars thuis. 
Die bierpakketten waren overigens 
te koop om toch wat inkomsten te 
vergaren. We konden er driehonderd 

verkopen. Het Aspibal hebben we overigens gratis aangeboden. We zijn blij dat 
we onze fans een volwaardig digitaal alternatief hebben kunnen bieden, maar 
volgend jaar toch graag opnieuw een echt live bal”, hoopt Belien.

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z031

Appartement te Huur in De Panne. 
Modern, luxe hoekapp.120m2, 
terras 40 m2, gans de dag zon en 
zeezicht ! Enkele stappen van de 
zee op de Esplanade, verkeers-
vrij en rustig ! Grote LV, open KK 
met allerlei toestellen. 2 badk. 
1 met bad en 1 met inloopdou-
che, 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 septem-
ber 625 e. per week  alles in-
begrepen.    Inl. 0479/44.35.15

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77



ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

To� e schoenmode voor het hele gezin!
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met 
een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - ARRIVA - GABOR - 
MEPHISTO - SCAPA - BELLAMY - HEXAGONA

Gemeenteplein 3 • Broechem • Tel.: 03 485 50 89 • www.elsdierckschoenen.be
Open: di-vr 9u • 12u30 & 13u30 • 18u00, za 9u00 • 12u30 & 13u30 • 16u00, zo 10u00 • 12u00

Sluitingsdag maandag,  RUIME PARKEERGELEGENHEID

RUIME KEUZE 

SANDALEN EN 

SLIPPERS

MOOI 

ASSORTIMENT 

BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 

LEDERWAREN & 

PARAPLU’S.
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Wouter Stes (Groen) geeft zitje in 
gemeenteraad op       

Wouter Stes kondigt aan dat hij niet langer zal zetelen in de gemeenteraad 
van Wijnegem. Groen-afdelingsvoorzitter Lusse Berden volgt hem op.

“De voorbije twee jaar heb ik de functie van gemeenteraadslid in Wijnegem met 
volle enthousiasme, passie en engagement vervuld, soms eens botsend met de 
meningen van vertegenwoordigers van andere partijen, maar minstens even vaak 
goed samenwerkend over partijgrenzen heen”, laat de jonge Stes weten, die in 2018 
voor het eerst deelnam aan de verkiezingen en verkozen werd op de lijst van Groen. 

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

ALLE DAKWERKEN
Pannen, leien, roofi ng. 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

“Door persoonlijke, familiale omstandigheden kan ik mijn politiek engagement niet 
meer vervullen zoals ik dat zelf zou willen doen. Ik zet voorlopig dan ook een stap 
terug uit de warme vriendengroep die Groen Wijnegem doorheen de jaren geworden 
is, toch zeker tot ik opnieuw wat ademruimte vind. Het is moeilijk om een stap terug 
te zetten in wat voor mij echt wel een passie is, maar gelukkig kan ik wel met een 
gerust gemoed de fakkel doorgeven aan onze voorzitter Lusse Berden, die me 
opvolgt in de gemeenteraad. “

Berden, in dienst als grafisch vormgever bij de gemeente Boechout, heeft al wat 
meer levenservaring. Hij noemt zich een gedreven ambtenaar, gepassioneerde 
wandelaar én fietser. “Ik ben vooral bekommerd over het mobiliteitsbeleid en de 
Wijnegemse natuur. “De open ruimtes in Wijnegem worden schaars, de druk van de 
verstedelijking is enorm” aldus Berden.

Wouter (links) en Lusse (tweede van rechts) 



GARAGE 
VANVLEMEN

Frans Beirenslaan 150 • 2150 Borsbeek  
T.03 321 99 72 • F. 03 311 66 81 

 garage.vanvlemen@skynet.be





Grote verkeersas krijgt nieuwe 
riolering en fietspaden       

De Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg in Schilde worden heraangelegd. Er 
komt een gescheiden rioleringsstelsel en ook de straatinrichting zelf wordt vernieuwd, met 
extra aandacht voor de fietsinfrastructuur.

De gemeente Schilde werkt hiervoor samen met drinkwatermaatschappij Pidpa. Het dossier 
werd eind vorig jaar onverwacht door Vlaanderen opgenomen in een subsidieprogramma 
onder strikte voorwaarden rond timing. Het project moet voor einde 2021 gegund zijn om 
de subsidies te kunnen ontvangen, waardoor het sneller naar voor is geschoven. “Als 
gemeente laat je geen Vlaamse subsidies van 1,5 miljoen euro liggen als je hiermee één van 
je belangrijkste assen kan vernieuwen, deels volledig nieuwe fietspaden kan aanleggen 
en een gescheiden rioleringsstelsel kan inbedden”, zegt Peter Mendock (N-VA), schepen 
voor openbare werken. “Door deze werken sluit de nieuwe fietsinfrastructuur aan op het 
juist gerealiseerde fietspad van Schilde naar ‘s-Gravenwezel en wordt er zo een veilige 
fietsverbinding voorzien van de grens van Ranst tot in het centrum van ’s-Gravenwezel”, 

vult schepen voor Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) 
aan. 

De gemeente, Pidpa en studiebureau Infrabo stellen de 
plannen voor op een digitale bewonersvergadering op 
donderdag 22 april. Inwoners zouden daarvoor al een 
brief met uitnodiging moeten hebben ontvangen. Van 
dinsdag 27 tot en met donderdag 29 april worden de 
plannen ook tentoongesteld in de foyer van Werf 44. 
Die donderdag wordt er tussen 14 en 20 uur ook een 
zitdag georganiseerd waarop inwoners persoonlijke 
vragen kunnen stellen. Een plaats reserveren is 
daarvoor verplicht en kan via www.schilde.be/zitdag-
schoolstraat of via het evenementenloket, 03 380 16 83, 
evenementen@schilde.be.

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be
Te koop: dozen vol bier-
kaartjes tel 03.646.36.64  H5

Te koop: stofuiger Kirbi met 
alle toebehoren stukken, 
Afrikaanse beeldjes bes-
te bod tel 03.383.21.07  H6

Gratis op te halen: 2 horecaban-
ken, recent nieuw overtrokken in 
donker groene fl uweel met geel 
stipje, 1ste bank:  2.55m L / 
52cm zith / 43cm zitd/ 88cm voll. 
hoogte, 2de bank: 3.65m L/ 52cm 
zith / 43cm zitd/ 57cm volledige 
diepte, bellen tussen 10u en 12u 
op het nummer 03.636.37.17  F21





Boechout plaatst 
nachtdiervriendelijke verlichting 

in Sneppenbosweg       

In de Sneppenbosweg, de verbinding tussen de Vremdesesteenweg en de 
Schaliehoevewijk, is nieuwe verlichting naast het fietspad geplaatst. Over 
800 meter staan nu negen nachtdiervriendelijke lichtmasten. 

Schepen Philip Verstappen: “Normaal voorzien we geen verlichting op trage 
verbindingswegen, zeker niet omdat de Sneppenbosweg zich aan de rand van een 
natuurgebied bevindt. Toch wilden we hier een uitzondering maken. Deze trage weg is 
een belangrijke verbinding tussen de Schaliehoevewijk en de Vremdesesteenweg. Heel 
wat sporters gebruiken hem om naar Sportpark Sneppenbos te wandelen of fietsen.”

In samenspraak met Natuurpunt heeft 
de gemeente ervoor gekozen om op 
de Sneppenbosweg toch verlichting te 
plaatsen. “We willen mensen zo veel 
mogelijk motiveren om met de fiets 
naar Sportpark Sneppenbos te rijden”, 
zegt de schepen. “Wanneer mensen de 
weg niet kunnen gebruiken omdat hij te 
donker is, moeten ze een lange omweg 
rijden. Daardoor zijn ze vaker geneigd om 
de auto in plaats van de fiets te nemen. 
In het Bessemstraatje bijvoorbeeld 
plaatsen we geen lichtmasten, omdat er 
daar wel voldoende alternatieven voor 
de fietser zijn.”

Na het overleg met Natuurpunt is 

gekozen voor amberkleurige verlichting. “De kleur van het licht werd aangepast, 
zodat vleermuizen en andere nachtdieren zo weinig mogelijk worden verstoord. De 
verlichting staat op lage armaturen en wordt na 23 uur gedoofd.”

Voor het behalen van rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97



SFEERVOLLE INTERIEURDECORATIES
GESCHENKEN

Bethaniëlei 38
2980 St.-Antonius-Zoersel

0485 87 02 48

OPEN
Wo 13 tot 17 u.

Do-Vr-Za-Zo 10 tot 17 u.

GEOPEND 1 MEIGEOPEND 1 MEI

Onze specialiteit, wij maken 
uw meubels op maat. 

Tafels, kasten,salontafels, 
side-tables,...

Voor meer promo’s, 
kijk op onze facebookpagina  

Arduinen brievenbus
250 €, nu vanaf 159 €
verschillende modellen

PROMO Grote partij fruitkisten
8 € /stuk

Vanaf 5 stuks - 7€/stuk
Vanaf 10 stuks - 6 €/stuk

NIEUWE COLLECTIE!

Wij maken plaats voor nieuwe collecties. 
Extra kortingen -30%, -50% en meer...

op onze witte kasten.

Veel meer keuze en promo’s 
op tuinstoelen, tuintafels 

en tuinbanken

Ruime keuze in 
kussens en plaids.

1000 stuks

Kijk voor 
meer foto’s 
& modellen

www.depottentuin.be

Set van 3 ronde tafels
199 €, nu 169 €

Hondentextiel 1200 stuks
25 €, nu 10 €

of 3 stuks voor 15 €

Nieuwe container met 
Rotan artikelen

Containerverkoop binnen stoelen
500 stuks beschikbaar

vanaf 49,95 €, 10 stuks voor 450 €

PROMO’S
op tuinbanken

Tafel ovaal 240x100cm 
+ 6 stoelen teak

normaal 699 €, nu 475 €

Ligbedden teak
vanaf 199 € per stuk

of 2 stuks voor 299 €



Brecht – Succesvolle alternatieven 
voor Pasenkermis    

”Pasenkermis out of de box was een schot in de roos. Als organisatie kunnen we 
erg tevreden terugblikken”, stelt Stijn Pauwels van de organiserende vzw Carouse. 
De allereerste digitale versie van de Pasenkermis werd uitgezonden vanuit 
café Den Doortrapper. “Op de jeugdfuif op zondagavond bereikten DJ Promil en 
Karakals een 700-tal danslustigen , op maandagvoormiddag stonden zo’n 400 
kinderen klaar voor de kinderdisco, en in de namiddag stemden meer dan 500 
geïnteresseerden af voor de grote slotshow.” Zij zagen heel wat jeugd-, sport- en 
culturele verenigingen de revue passeren. Jef Van Dyck van de sportdienst stelde 
de Sportverdiensten van 2020 voor. Dit jaar geen Sportgala, maar online kon er 
wel gestemd worden voor sportverdiensten. Peter Schrijvers, ex-schepen en ex-
bewoner van Big Brother, praatte alles op een ludieke manier aan elkaar. “Als kers 
op de taart gingen we de lucht in. ‘Brecht on Air’ bracht ons dankzij een drone van 
Overbroek en Sint-Job, naar Sint-Lenaarts en terug naar Brecht; een unieke blik 
vanuit de hoogte over Brecht.” 

Unizo Brecht die normaal de fysieke pasenkermis in goede banen leidt, 

organiseerde een fietstocht met 
picknick ’t Paasverzetje. “Ondanks het 
slechte weer, konden we toch zo’n 200 

deelnemers blij maken”, stelt voorzitter Patrick Anthonissen tevreden vast. De 
hele paasvakantie kan je de fietstocht nog afleggen. De shows en filmpjes van de 
verenigingen zijn te herbekijken op www.pasenkermis.be .

Gratis leeghalen van in-
boedels, 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+zwem-
bad+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

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

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT



Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be
dir@adrconstruct.be

Ma-vrij: 9u-12u & 13u-17u30
Zaterdag: enkel op afspraak (10u-15u)

U bent steeds van harte welkom in onze toonzaal om onze 
producten te bekijken en kennis te maken met onze bedrijfscultuur. 
Wij vragen wel om hiervoor op voorhand een afspraak te maken 

zodat we het aantal personen in de toonzaal tot een minimum 
kunnen beperken en zeker een veilige afstand kunnen garanderen.

Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem  

03 320 80 80 
www.adrconstruct.be

U BENT STEEDS WELKOM IN ONZE TOONZAAL NA AFSPRAAK

Blinden surfen enthousiast mee 
op Wommelgemse website       

Na een grondige doorlichting werd de website van Lokaal Bestuur 
Wommelgem beloond met het Anysurfer-label. Gedurende twee jaar 
mag het toegankelijkheidslabel op de gemeentelijke website pronken. 
“Toegankelijkheid van informatie is voor ons een groot aandachtspunt”, 
vertelt Ann Theys (N-VA), schepen van communicatie. 

Anysurfer, een project van Blindenzorg Licht en Liefde, beoordeelde de 
gemeentelijke website op basis van tien criteria. “Dankzij de nodige aanpassingen 
of toevoegingen aan de technische kant van onze website kregen we in de finale 
beoordeling op elk criterium goede punten”, aldus een fiere schepen Ann Theys.

Het zijn kleine ingrepen die je als vaste bezoeker van de site eigenlijk niet 
opmerkt, maar ze maken wel een wereld van verschil in toegankelijkheid. Zo 
zijn alle kleurcontrasten nu leesbaar voor personen die kleurenblind zijn en 
worden informatieve foto’s voorzien van een beschrijving in tekstvorm. Die kan 
voorgelezen worden zodat de foto ook voor blinde of slechtziende personen 
verduidelijkt wordt en een meerwaarde kan bieden.
 
Daarnaast ging er ook bijzondere aandacht naar de juiste navigatie-en 
structuurelementen van elke pagina. Ziende personen laten zich daarvoor 
informeren door gekleurde tussentitels of een uitklapmenu. Voorleessoftware 
rekent op andere hints, en die zijn nu netjes aanwezig op elke pagina van de site.
Ook voor Roger De Wolf, die de website bij de lancering op toegankelijkheid 

testte, zijn er dankzij de bijkomende aanpassingen moeilijkheden 

weggewerkt. “De website is nu prima te gebruiken met voorleessoftware. De 
structuur zit goed ineen. Ook het digitaal loket is heel gebruiksvriendelijk en alle 
invulvelden werken nu wel vlot met de voice-over”, besluit Roger.



Klok Heilige Petrus en Pauluskerk 
brengt Wommelgemnaren 

in verwarring       

Eerst stond ze maanden stil op 13.30 uur. Nu werkt ze terug, maar loopt 
ze een kwartier voor. De herstelling van de kerkklok van de kerk van 
Wommelgem, waar je dus maar beter geen staat opmaakt, is blijkbaar 
een heel karwei.

De fiere Heilige Petrus en Pauluskerk met zijn vierkante zandstenen toren is 
het pronkstuk op de heraangelegde Kerkplaats. Maar de jongste tijd zijn de 
Wommelgemnaren het afgeleerd om naar boven te kijken om te achterhalen hoe 
laat het is. De kans dat ze op het verkeerde been gezet worden, is namelijk reëel. 
Ook het vertrouwde slaan om het uur, met de hamer op de klok, is al lange tijd 
niet meer te horen.

De gemeente beheert het monument, maar de diensten vonden ook na lang 
zoeken niet bepaald een oplossing voor de wel erg onbetrouwbare en stille 
kerkklok. Na het inroepen van deskundige hulp van een gespecialiseerd bedrijf 
uit Mechelen, leek het probleem van de baan. Maar nu blijkt weer dat ze een 
kwartier voorloopt op de juiste tijd. Er wordt in een atelier naarstig gezocht naar 
een oplossing. 

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

“Het uurwerk van de kerktoren 
is een zeer ingewikkeld en 
ambachtelijk mechanisme 
dat dateert van enkele 
eeuwen geleden. Vanaf dat 
één onderdeel niet optimaal 
werkt of draait heeft dit 
een invloed op het geheel”, 
verontschuldigt schepen 
van Patrimonium Ann Theys 
(N-VA) zich. Dat de klokken 
van de kerk toch nog nu 
en dan luiden, komt omdat 
medewerkers van de parochie 
die zelf in gang kunnen zetten 
bij een uitvaart of een andere 
liturgische dienst.

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

Zorg/gezelschapsdame voor be-
jaarden dgn/uren overeen te ko-
men, ook weekends met ref. en ei-
gen vervoer, Ned. –en Franstalig, 
zone 03 tel 0477.28.64.39  Z64





Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten
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Domotica
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Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie
Video- en parlofonie
Laadpunt elektrische wagen
Conform maken van uw installatie
Domotica

Leo en Maria halen nog voor de 
Scheldeprijs diamant binnen        

Leo Michiels en Maria Van Mechelen uit de Schotense Commissaris Hubersstraat 
haalden nog voor de winnaar van de Scheldeprijs een diamanten trofee binnen. Wat ze 
daarvoor moesten doen? Zestig jaar gehuwd blijven.

Leo Michiels is de oudste zoon van Gust Michiels en Marieke Oeyen, werd geboren 
in Merksem op 9 maart 1933. Maria Van Mechelen, dochter van drukker Louis Van 
Mechelen en Alma De Pauw, 
werd als eerste dochter in 
een gezin van zeven kinderen 
geboren op 24 februari 1939.

Leo ging na zijn studies en 
legerdienst aan het werk bij 
AGFA-Gevaert. Mieke was 
genoodzaakt om vroegtijdig 
haar schoolcarrière te 
beëindigen om thuis een 
handje te helpen. De twee 
leerden elkaar kennen tijdens 
(of na) de repetities van een 
schooltoneel waar Mieke aan meedeed en dat geregisseerd werd door Gust Michiels. 
Die laatste vond het onverantwoord om een jong meisje helemaal alleen naar huis te 
laten gaan en liet zijn zoon Leo haar thuisbrengen. Van het één kwam het ander.

Op 6 april 1961 stapten Leo en Maria in het huwelijksbootje en toen hun tweede spruit 
geboren werd, vestigden ze zich definitief in de Commissaris Hubersstraat, waar zij nog 
steeds gelukkig samenwonen. Er werden nog twee kinderen geboren en zo werden zij 
de trotse ouders van drie dochters en één zoon. Maar de tijd bleef niet stilstaan. Kleine 
kindjes werden groot en er kwamen nog acht kleinkinderen bij.

Leo en Mieke genieten enorm van het samenzijn met hun kinderen en kleinkinderen. 
Verjaardagsfeestjes worden dan ook nooit overgeslagen en elk jaar gaan ze samen 
op familieweekend. Helaas kon dit, door corona, nu al twee jaar op rij niet doorgaan 
en ook hun jubileum dreigde even in het water te vallen. Alle festiviteiten werden 
afgelast, maar familie, vrienden en buren zorgden toch nog voor een onvergetelijke 
dag met versieringen aan het huis en de levering van allerlei verrassingen in de vorm 
van prachtige geschenken.

Zaaien van nieuwe 
gazons, gratis offerte, tel 
0487.715.534 (particulier)   H17

Aanleg van tuinen, hagen, 
verticuteren gazons, 
grondwerken, enz… gratis offerte  
tel 0487.715.534 (particulier)   H18

Te koop wegens verhuis: 2 
zitbanken met bijpassende 

lamp, salontafel, staande 
schemerlamp, 2 zeteltjes + tafel 
bijpassend, theewagen alles 
in zeer goede staat, prijs in 
overleg tel 03.658.73.86  H11

Te koop: honden aanhangwagen, 
nieuw, Romero, voor honden 
tot 25kg, vraagprijs 105 
euro tel 0498.22.80.20  H13

Ik zoek te huur: strandcabine, 
Duinbergenstrand voor de maand 
juli tel 0497.92.95.76  H12

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22  • www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 

Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE
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Kent of bent u zelf een jubilaris uit de Bode-regio? Laat het ons weten op 
info@bodevanschoten.be.



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

GARY PAULUSSEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

PETER CHRISTIAENSEN
Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
FSMA-nr:67585-ON: 0478679954

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

KOEN VAN DER STEEN
Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13
FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

SYMENS &C°
Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

GRIET PEETERS
Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
FSMA-nr:27316-ON: 0863538144

Kantoren in uw regio

De beste woonlening 
vind je aan de toog
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Op zoek naar een woonlening?

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over 
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

 
 
 
 
 

Zo simpel kan het zijn.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
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Kinderfietsbibliotheek Op Wielekes 
bolt straks ook in Wijnegem      

De kinderfietsbibliotheek ‘Op Wielekes’ opent op 30 april een atelier in Wijnegem. Wie zich 
aansluit bij Op Wielekes, krijgt een kinderfiets op maat voor zijn of haar kind. Wanneer 
je kind de fiets ontgroeid is, kan de tweewieler worden omgewisseld tegen een passend 
exemplaar. De aansluitingsprijs bedraagt 30 per jaar.
Het initiatief werd twee jaar geleden gelanceerd in Schoten en ook toen al was Wijnegem 
betrokken. Maar de inwoners van Wijnegem geraakten het kanaal niet over om er gebruik 
van te maken. Het heeft de gemeente ertoe aangezet een eigen filiaal te openen aan het 
weggetje tussen de Schoolstraat en de Veldstraat. 
Het uitleenpunt zal voor het eerste paraat staan op 30 april van 15 tot 17 uur en nadien 
elke vrijdag op hetzelfde tijdstip. De beschikbare fietsen zijn geschikt voor kinderen van 
2 tot 12 jaar. De gemeente zoekt nog vrijwilligers om de kinderfietsbib een duwtje in de 
rug te geven.

https://opwielekes-velotheek.be/op-wielekes-in-schoten-en-wijnegem/

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

DIA’S SCANNEN
1 adres!

www.jalena.be
0474 52 17 40

FILMS SCANNEN
1 adres!

www.jalena.be
0474 52 17 40

Te koop: houten tuintafel ( 2m58 
x 1m29) merk Royal Arrow plus 
3 houten ligstoelen, paraplu en 
kussens in zeer goede staat. Prijs 
485�euro. Tel 0498.100.824  H1

Poetshulp gezocht voor kantoor-
ruimte in Schoten. 6u per week 
- geen dienstencheques - mag 
als fl exijobber - Nl sprekend - 
mail CV met foto naar chantal@
amanvida.eu (particulier)  H2

Semi serieuze gitarist omge-
ving Schoten voor folkproject. 
Optredens na corona gegaran-
deerd. Corona proof repeteren. 
Ambiance verzekerd. Bel na 
19u 0496694935 of mail   Ca-
rolina.janssens@hotmail.be  H3

Te Koop:  Zonnig Duplex apt 
Woonerf Neerhoeve, Cen-
tr Schoten. liv 45m, 3 terr (1 
gr dakterr), 3 slk, voll airco, 
vrgpr 385000�, gar optioneel 
te koop/huur. 0486392032, 
Immoweb 9256010  H4



Brecht – Zorgverlener 
Tine Van De Mierop bereidt 

voortaan vers hoeveijs         

Sinds kort kan je ook in Brecht terecht voor vers hoeveijs. Tine Van De Mierop (25) maakt 
het ijs zelf met verse melk van de melkveeboerderij van haar partner Lode Van Rompaey 
(31). Romie’s Hoeveijs vind je in de Paepestraat, niet ver van het jaagpad. 

De idee rijpte al vier jaar geleden, maar is tijdens de lockdown in een stroomversnelling 
gekomen. “Aangezien de melkprijs lange tijd nogal laag stond, zocht ik naar manieren 
om het melk te verwerken als nieuwe afzetmogelijkheid”, legt Tine Van De Mierop uit. 
“Eerst dacht ik aan kaas, maar na een bezoek aan een kaasverwerker heb ik dat idee 
opgeborgen. De rijpingstijd is erg lang. Een ander idee was een hoevewinkel met lokale 
producten te openen, maar uiteindelijk is het hoeveijs geworden.” Hiervoor werd een 
geplande garage omgevormd in een afhaalijssalon. Voor de bereiding van het ijs ging 
ze zich bekwamen bij onder meer Krijm van De Hoeve in Pulle en Den Achtersten Dries 

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

N.G.A.

TE HUUR
Appartement Merksem
2de verd., 2 slpkrs, 700 e

0476 40 78 39

in Zoersel. Maar Romie’s hoeveijs is volledig naar haar eigen recept ontwikkeld. Het is 
bovendien een op en top Brecht product, want ook het logo is van Brechtse makelij. 
“Lodes nicht Eva Gorissen ontwierp het logo en grafisch ontwerpster Originele.be werkte 
het af. Romie is overigens een samentrekking van onze twee achternamen Rompaey en 
Mierop.”

Verser kan je het ijs ook niet hebben, want de koemelk van het huis loopt bij wijze 
van spreken rechtstreeks van de melktank in de ijsmachine. “De melk wordt eerst 
gepasteuriseerd op 85 graden Celsius en gekoeld tot 4 graden Celsius. Pas dan kun je er 
ijs van maken”, verzekert ze. Naast de smaken vanille, chocolade, mokka, stracciatella, 
aardbei, bosbes, banaan en citroen is er een special van de maand. In april is dat 
kinderbueno. Voorlopig kan je de ijskoude lekkernij alleen afhalen, op een hoorntje, in 
een potje of in literverpakkingen. “Van zodra de coronamaatregelen het toelaten zetten 
we het terras buiten waar mensen in alle rust van het ijs kunnen genieten.” 
Romie’s Hoeveijs is dan ook erg landelijk gelegen, niet ver van het dorpscentrum, maar 
ook niet ver van het jaagpad en langs een fietsknooppunt. Ideaal dus voor wandelaars en 
fietsers die onderweg van een ijsje willen genieten. 

Voor Romie’s Hoeveijs liet Tine Van De Mierop haar baan in het woonzorgcentrum 
Mariënhove in Malle staan. “Ik heb loopbaanonderbreking genomen en ben blij dat ze mij 
de kans geven om dit te doen. Voorlopig werk ik seizoensgebonden, in de winter kan je 
hier enkel terecht voor literverpakkingen.”
Romie’s Hoeveijs, Paepestraat 1 A, 2960 Brecht, open van 13 tot 20u.





EURO-DECO
Oostmallebaan 128 • 2980 Zoersel

Ontdek onze webshop met prijzen

www.euro-deco.be

Enkel open

op afspraak

bel

0496 23 60 57

0486 97 72 01

Salon MATS
2,5 zit arm links + hoek + ottomane rechts
NU € 838

KEUZE UIT MEER DAN
100 SALONS!

Elektrische relax 
BREMEN

lift  + hoofd verstelbaar
microleder NU € 825

Elektrische relax GEORGES
1 motor + lift
lederlook NU € 592

KEUZE UIT 
MEER DAN 

50 RELAXEN!

tafel ROYALTY
Rechthoekig, rond, ovaal Stoel Peak

NU € 77

Stoel Bobbi
NU € 88

Stoel Floria
NU € 106 Elektrische relax 

PANDORA
3 motoren,microleder 

NU € 1299

Salon ZOE
Longchair + tussenstuk 70cm relax + tussenstuk 
67 cm + hoek + 2,5 zit /rechts           NU € 2999

Boomstamtafel
200x100x76cm € 199

KEUZE UIT MEER DAN
20 SLAAPKAMERS EN 20 BOXSPRINGS!

GROTE KEUZE 
TAFELS EN 
STOELEN IN

ALLE MATEN!

Slaapkamer EVI
bed 160/200 
+ 2 nachttafels
+ 4-deurskast 220cm
NU € 773

Kinderkamer ELVIS
bed 90/200 

+ nachttafel
+ 2-deurskast

NU € 436

Slaapkamer NORA
bed 160/200 + 2 nachttafels + commode
+ schuifdeurkast 245cm     NU € 1532

KEUZE UIT MEER DAN
30 EETKAMERS!

Eetkamer 
EUREKA
Dressoir 
+ glaskast 
+ tafel 190cm  
NU € 785

Eetkamer VIAREGGIO
Dressoir + glaskast + tafel 200cm  
NU € 1387

Elektrische boxspring
Deamtime 501

inclusief matras en topper
160/200 

NU € 1377

Boxspring Nova
inclusief matras 160/200

NU € 699



SCHOONMAAKBEDRIJF

VOOR BEDRIJVEN, WINKELS EN RESTAURANTS

• Interieurverzorging
• Ramen en kozijnen
• Trapzaal
• Terras- en tuinmeubilair
• Oprit, garagepoorten
• Onkruid verwijderen
• . . . . . . . . . .

jaren erv
aring

Tel. Paul 0468 25 79 90   •   blancien@hotmail.com

jaren erv
aring

Vernieuwen kaaimuur hindert 
verkeer op Metropoolstraat  

Sinds vrijdag 9 april vernieuwt De Vlaamse Waterweg opnieuw een kaaimuur van 
het Albertkanaal langs de Metropoolstraat. Het grootste deel van de werken zal 
gebeuren via het water. Toch zal er ook hinder zijn in de Metropoolstraat, want 
de huidige weg wordt er verbreed tot tegen het fietspad.

De werfzone zal zich bevinden van Straalstraat in Merksem tot de Jozef Cogelslei 
in Schoten. Er zal sterke verkeershinder zijn tot 4 mei omdat het verkeer op de 
drukke parallelweg met het kanaal alleen beurtelings door kan met tijdelijke 
verkeerslichten. Vanaf 4 mei tot het eind van deze werken op 16 november zal 
het verkeer via een tijdelijk baanvak opnieuw vlotter kunnen rijden. Fietsers 
volgen een omleiding via de Straalstraat, Toekomstlaan en Jozef Cogelslei.

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

staat, mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27







www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

 

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!

!

202005Bizzy.indd   38 4/05/20   14:20

Openingstijden:
Dinsdag tot vrijdag: 9u tot 18u

zaterdag: 10u tot 18u
(Na afspraak)

zondag en maandag gesloten
feestdagen gesloten



Op Expeditie Natuurpunt voor het 
Zevenbergenbos       

Eén van de mooiste plekken om deze paasvakantie in het Antwerpse van de natuur 
te genieten is het Zevenbergenbos in Ranst. De bodem kleurt er nu prachtig wit 
en geel van de bosanemonen en slanke sleutelbloemen. Herman Maes en zijn 
schoonfamilie Van Remoortere zijn zo gecharmeerd door het in coronatijd volop 
herontdekte oud bos, dat ze er hun goede doel voor Expeditie Natuurpunt van 
hebben gemaakt.

Op 26 en 27 juni 2021 trekken tientallen teams weer de Vlaamse natuur in om er te 
wandelen, fietsen en kanoën. Het doel van Expeditie Natuurpunt: geld inzamelen 
voor hun favoriete natuurgebied. Voor Schijnbeemden, de afdeling van Natuurpunt 
die zich bekommert over het groen in Borgerhout, Deurne, Borsbeek, Wijnegem, 
Wommelgem, Rans ten Schilde, hebben zich twee teams ingeschreven. Elk 
engageren ze zich om minstens 1500 euro bijeen te brengen met een sponsortocht 
van 60 km door Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg.
Cafévriendinnen Carlien, Sofie en Joëlle wandelen voor het Fort van Borsbeek. 

Herman Maes, zijn echtgenote Karlien Van Remoortere, haar broer Michiel en 
zus Lore stappen voor het Zevenbergenbos in Ranst en zullen daarbij logistieke 
ondersteuning krijgen van Ellen en Dries, nog een broer van Karlien.

Bosuitbreiding
Vader John Maes is verrast en ontroerd door de demarche van zijn zoon. “Het geld 
dat ze inzamelen zal van pas komen want we hebben zopas bijna vijf hectare bos bij 
aan gekocht en zo gered van mogelijke verkaveling of andere bestemmingen die 
de natuur zouden schaden. Het gaat om een waardevolle uitbreiding in de mooie 
vallei van de Hogenaardse Loop”, vertelt John Maes nog altijd even gepassioneerd.
Wanneer we voor de foto van Team Zevenbergen, dat zich op de website van 
Expeditie Natuurpunt bekendmaakt met de scoutsleuze ‘Zo gaat het goed, zo 
gaat het beter’, wijst John op de enkele jaren geleden aangeplante narcissen, 
maar vooral op de van oudsher uit deze kalkrijke gronden natuurlijk opschietende 
bosanemonen en slanke sleutelbloemen. 

www.dynamx.be- Patrick Lievens 
0475/357 807

SPORTKAMPEN INSPORTKAMPEN IN
SINT-ANTONIUS & WIJNEGEMSINT-ANTONIUS & WIJNEGEM

ZWEMLESSENZWEMLESSEN

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83





Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 
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Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
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GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte  tel 0487.715.534 
(particulier)   H24

Te huur Middelkerke ruime studio 
voor 4 personen, 2de verdiep met 
lift, Wi-fi , private fi etsberging, 
zicht op zee over de duinen, 
gedeeltelijk vrij tel 0486.35.76.52 
of 0485.91.83.16  Z80

Bouwwerken, schilderen, 
dakwerken, houtbewerking, 
renovaties, 20 jaar  ervaring, 
perfecte afwerking 
tel 0470.07.31.12 of 
0468.123.645 (particulier)  Z81

Te huur: Merksem Ringlaan, 2de 
verd, vernieuwd, inger kkn, badk 
m douche, 1 slpk, vrij mei 2021 
580 euro, tel 0473.76.51.43  Z82

Kort nieuws uit de regio          

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN 
Bij de opening van het toeristisch seizoen in april 2021 zetten Ranst, Malle, Lille, 
Zoersel en Zandhoven hun gevarieerd wandelaanbod in de kijker. Alle toeristische 
initiatieven rond wandelen, fietsen, streekgebonden producten… vind je terug op de 
vernieuwde website www.landvanplaysantiën.be. Dat wordt genieten in de lente om 
het Land van Playsantiën te verkennen! 

FOTOVERENIGING STELT TENTOON IN GEMEENTEPARK
De jaarlijkse fototentoonstelling van de Vrienden van de Fotografie gaat dit jaar 
in openlucht door. Op en rond de grondvesten van het voormalige kasteel in het 
park van Schilde heeft de vereniging 21 foto’s opgehangen op tijdelijke panelen. Zo 
kunnen de leden toch op coronaveilige wijze hun beste kiekjes van hat afgelopen 
jaar tonen. Via een QR-code komen bezoekers en toevallig passerende wandelaars 
meer te weten over de beelden. Cultuurschepen Kathleen Krekels (N-VA) mocht 
op vrijdag 9 april de expo openen door in het park een lintje door te knippen. De 
tentoonstelling loopt tot en met zondag 9 mei en is ook online te bekijken, met nog 
meer foto’s, via www.vvdf.be. 

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -



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

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

Volg ons 
op Facebook

Voorlopig geen breder fietspad 
langs Hof ter Pull        

Er komt voorlopig geen breder comfortabel fietspad langs de ’s-Gravenwezelsteenweg in Wijnegem. 
De gemeente heeft haar vergunningsaanvraag ingetrokken omdat ze vergat te onderhandelen met de 
nieuwe eigenaars van kasteeldomein Hof Ter Pull.

De gemeente Wijnegem organiseerde begin dit jaar een openbaar onderzoek voor werken die ze zelf wil 
uitvoeren: het veelgebruikte fietspad langs de verbindingsweg met ’s-Gravenwezel vanaf restaurant 
tot Albertkanaal comfortabeler maken. “Met uitzondering van het stukje tussen Albertkanaalbaan en 
Houtlaan, ter hoogte van de oude huisjes, gaan we voor de volledige comfortbreedte van 2,5 meter. 
Dan pas krijg je een volwaardig tweerichtingsfietspad”, kondigde schepen van Mobiliteit Tom Tachelet 
(Dorpspartij Durf!) aan. 
Dat er negentien hoge bomen voor moeten sneuvelen, blijkt niet het grootste probleem. Erwin en 
Andrée Beerens, sinds enkele jaren de trotste bezitters van kasteeldomein Hof Ter Pull op de hoek met 
de Houtlaan, liggen dwars. De aanleg van het fietspad vergt immers de inname van een deel van hun 
hofgracht en berm. 
Schepen Tom Tachelet slaat mea culpa. “De eerste gesprekken over de aanleg van dit fietspad 

dateren intussen van ruim acht jaar geleden. Intussen veranderde het kasteel van eigenaar en met 
die nieuwe mensen hebben we een en ander vooraf onvoldoende doorgesproken”, erkent de schepen. 
“Ondertussen zijn de afspraken opgefrist, verduidelijkt en zijn we bezig deze te officialiseren waardoor 
een deel van de gracht mee kan opgenomen worden in de nieuwe omgevingsvergunning. Van zodra het 
papierwerk hieromtrent in orde is en er ook sluitende feedback is gegeven op andere ongerustheden en 
vragen, zullen we de omgevingsvergunning opnieuw aanvragen. Wordt zeker vervolgd.”

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

M.G.

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

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

en /of bestelling

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Meer plaats en andere tarieven 
in kinderopvang Schilde        

Vanaf 1 juni wijzigt de werking van kinderdagverblijven Het Appeltje en ’t Wezelke 
in Schilde. Vanaf dan moeten ouders niet meer wekelijks reserveren voor een 
opvangplaats, wordt de prijs bepaald op basis van het inkomen en zullen de 
opvangplaatsen efficiënter ingevuld worden.

De veranderingen kaderen in een studie die het gemeentebestuur liet uitvoeren 
omtrent kinderopvang in Schilde. De gemeente kampt met een tekort aan 
kinderopvangplaatsen waardoor de wachttijden oplopen. “We waren dan ook erg blij 
met het nieuws dat het Agentschap Opgroeien 27 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen 
toekende”, zegt schepen voor Welzijn Marian Van Alphen (Open Vld). “Dankzij de vaste 
inkomensgerelateerde opvang kunnen we op zeer korte termijn aan een deel van het 
kinderopvangprobleem een oplossing bieden.”

Wekelijks een plekje reserveren is in de toekomst niet meer nodig. Vanaf 1 juni wordt 
90 procent van de opvangplaatsen in Het Appeltje en ‘t Wezelke vast ingevuld. De 
resterende 10 procent occasionele opvang is er om te kunnen inspelen op dringende 
en onverwachte noden van gezinnen. Doordat de plaatsen efficiënter ingevuld kunnen 
worden, komen er wellicht acht extra voltijdse opvangplaatsen vrij in het Appeltje. 
Vanaf het najaar kunnen dat er zelfs achttien zijn.

13 woningen met 3 slaapkamers en 5 woningen met 4 slaapkamers.
Gelegen te Sint Lenaarts (Brecht) 

Prijzen vanaf 227.264,00 EUR, inclusief BTW.

Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zich inschrijven in verschillende 
registers. Per register betaalt u 50,00 EUR inschrijvingsgeld.

De voorwaarden zijn:
- inkomensvoorwaarden
- eigendomsvoorwaarden
- geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of één van zijn gezinsleden een
  woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kunnen geraadpleegd 
worden op onze website.
Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.

Voor meer informatie: 
kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
www.devoorkempen-he.be
03/690 09 20

18 SOCIALE KOOPWONINGEN TE KOOP 
SINT LENAARTS  

TE HUUR
Mooie ingerichte praktijkruimte in een groepspraktijk met 2 kinesisten en 1 psychotherapeut. 

Zeer goed gelegen op de grens van Wijnegem en Schilde in de Kasteeldreef 139, met veel 
parkeerruimte. Ideaal voor een gemotiveerde zelfstandig osteopaat (M/V), podoloog (M/V), 

logopedist (M/V) of psycholoog (M/V) met een eigen patientenbestand. Dit alles aan een heel 
schappelijke huurprijs. U kunt de praktijkruimte al bekijken op de website www.equisano.be

Voor verdere inlichtingen Tel. 0477 70 35 40



ALGEMENE
DAKWERKEN
- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN - BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS - PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS 

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES    

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

“Wij zorgen voor De Keer 
en hopen dat de Vlaamse regering 

dat ook doet”         
Red De Keer zette haar boodschap om het nog relatief ongeschonden 
landschap tussen E313 en Albertkanaal te vrijwaren kracht bij met een 
zoekactie. Paaseieren werden in het grensgebied tussen Wommelgem en 
Ranst niet gevonden, wel heel wat zwerfvuil.

De Keer, zo’n vierhonderd voetbalvelden groot, is de grote open ruimte op de 
grens van Wommelgem en Oelegem, waarvan de Vlaamse regering een enorme 
grote industriezone wil maken in het kader van haar Economisch Netwerk 
Albertkanaal. Die plannen dateren al van 2004, maar botsten toen met de 
onmogelijkheid om een goede ontsluiting te voorzien via de overvolle E313. 
Recent doken de plannen toch terug op. De Vlaamse regering herbevestigde 
in een recente beslissing haar industriële ambities met De Keer.

Burgeractiecomité Red De Keer, waarin de meeste van de honderd gezinnen 
die verspreid tussen de velden wonen, was in één klap terug wakker. Het 
probeert de betonmolens op veilige afstand te houden en wil liefst alle 
plannen voor nieuwe wegen en bedrijfsterreinen definitief laten schrappen.

De charmes van De Keer, zijn rust en zijn natuur, werden het voorbije jaar 
tijdens de lockdown al mooi in beeld gebracht door fotograaf en bewoner Nick 
Hannes. Sla er zijn prachtige fotoboek ’An unexpected lesson in joy’ maar eens 
op na. 

Nick Hannes is blij met het statement. “Het is bewezen vandaag: Wij zorgen 
voor de Keer. We hopen dat de Vlaamse regering dat ook doet!

Karweiwerken allerlei: goten, 
Velux, tuinhuizen en carports op 
maat, schouwen en schouw- 
roosters, isoleren van daken en zolder-
vloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote fir-
ma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

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

Te koop: eiken balken 10cm 
breed 2cm dik, lengte 3m70 
verschillende maten, kleinste 
maat 2m14, prijs overeen te 
komen tel 0476.82.71.50  H14

Ik zoek iemand die komt les-
geven voor uitleg computer, 
laptop en smartphone 10 euro/
uur tel 0485.550.116  H15

Goedkoop vellen van bomen 
+ afvoer , tel 0487.715.534 
(particulier)    H19

Afbreken van afsluitingen, 
beton, enz+ afvoeren! tel 
0487.715.534 (particulier)   H20



Nieuwbouwproject HOFKE VAN MEEUS
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Te huur: app.glv. r, Zamenhoflaan 
22, Schoten, liv okk, 2 
slpk, hall, badk met douche 
(wordt nog vervangen door 
instapdouche), lift, kelder, 600 
euro (+65 euro) bez don. Ts 18 
en 19u tel 0495.87.34.34 H16

Dakrenovatie van uw garage, 
afvoer, asbestplaten, plaatsen 
van nieuwe golfplaten, tel 
0487.715.534 (particulier)    H21

Gratis leeghalen van inboedels, 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)    H22

Goedkoop verwijderen 

Heemkring ijvert voor behoud 
Sint-Wijbrechtgevel        

MARIËN TUIN- EN VERHARDINGSWERKEN
Voor al uw grondwerken, spitten, egaliseren,

aanvoer en afvoer van grond.
Aanleg oprit en terras in beton of kleiklinkers,

kasseien, blauwe steen, keramische tegels enz...
Aanleg van uw tuin groot of klein.
MEER DAN 20 JAAR ERVARING.

0475 51 11 22
info@marientuin-enverhardingswerken.be
www.marientuin-enverhardingswerken.be

Het lijkt nog lang niet zeker of de brandweerpost van Schilde wel haar mooie nieuwe 
kazerne krijgt op de Sint-Wijbrecht-site. De erfgoedwaarde van de oude jongensschool 
daar wordt niet alleen in de weegschaal gegooid door Patrick Anthoni van heemkring 
Scilla. Ook bevoegd schepen Kathleen Krekels (N-VA) maakt voorbehoud tegen een 
sloop.

Zopas raakte bekend dat er concrete plannen zijn voor de bouw van een nieuwe 
brandweerkazerne langs de Schoolstraat. De lokale brandweerpost, die zo’n dertig 
vrijwilligers en heel wat eigen rollend materieel telt, zou er een mooi hoofdkwartier 
krijgen onder en naast de door projectontwikkelaar DCA eveneens geplande 54 
assistentiewoningen.

Bij de brandweer bevestigt topvrouw en zonecommandant Katrien De Maeyer dat haar 
post Schilde echt wel behoefte heeft aan een nieuwe kazerne en dat het ontwerp 
van M2-architecten voor DCA helemaal voldoet aan de wensen van luitenant Jan 
Scheurweghs en zijn team. “Het gebouw lijkt zeker in orde en ook de locatie voldoet. 
Ook het samenleven met de senioren van de assistentiewoningen zal geen problemen 
opleveren. Maar het is de gemeente die de kazerne zal bouwen en dus ook het laatste 
woord heeft over de precieze inplanting. Wij betalen alleen een gebruiksvergoeding. 
Patrick Anthoni, voorzitter van heemkring Scilla en lid van de werkgroep erfgoed, 

zegt de eerste te zijn die vindt dat niet alles wart oud is per se bewaard moet blijven. 
“Maar in het geval van de oude jongensschool zou een volledig verdwijnen zonder ook 
maar één tastbare herinnering doodjammer zijn. De gevel met de vier linden ervoor 
vormen een echte ‘landmark’ in ons dorpscentrum. Een integratie van de nieuwe 
functies in het oude gebouw kan een mooie compromis vormen. Want zeg nu zelf: een 
Schoolstraat zonder school kan toch niet.”

Ook schepen Kathleen Krekels, bevoegd voor erfgoed, weet nog niet of ze zich achter 
dit project kan scharen. “Indien wij deze site zelf hadden kunnen kopen, hadden we 
zeker alles in het werk gesteld om het oorspronkelijke gebouw te vrijwaren. We beseffen 
als bestuur zeer goed dat dit gebouw is opgenomen op de lijst van vastgesteld erfgoed 
en het voor veel Schildenaren een emotionele waarde heeft, naast haar kracht als 
dorpsgezicht”, aldus Krekels.

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

Wordt ook op maat gemaakt, 
garages, dierenhokken, tuinschermen, 

eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek. 

De baan van Kapellen, richting Putte dan 
het straatje schuin over de sporthal. 

Tel. 03/665 09 32

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

1025 e

van bomen, hagen en 
coniferen, gratis offerte, tel 
0487.715.534 (particulier)    H23

Kwaliteitsvol kalfsleder 
donkerbruin salon grote 2zit en 
2 enkel prijs 450, euro, Bed, 2 
x 90 lattenbodem 2 motoren 
,2 nachtkastjes 4 laden prijs 
490, euro, Boekenkast 3 delig 
met elk 2 laden lengte 220cm 
hoogte 155cm prijs 355, euro, 
Alles goed onderhouden 
en afhalen op gelijkvloers  
tel 0476.59.04.54  H25



Communietip!

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

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE

      Kleine prijzen

Juwelen
Een blijvend geschenk

Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,

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

met of zonder briljant
- voor hem en voor haar -

aan zeer lage prijzen!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.

          Rechtstreeks van fabrikant.

Geen idee?
Een cadeaubon!

           Rechtstreeks van fabrikant.

Nieuws uit Vremde en Boechout       

BIB VREMDE SLUIT BINNENKORT TIJDELIJK DE DEUREN 
Eind mei sluit de uitleenpost van de bib in Vremde tijdelijk de deuren en boeken 
voor een bijzonder doel. De dorpsschool van Vremde neemt er haar intrek tijdens 
de nieuwbouwwerken die binnenkort van start gaan. Boeken en strips verhuizen 
dus even naar de bib in Boechout.
Tot eind april kan je in de bib van Vremde nog materialen ontlenen en in 
mei kan je er enkel nog materialen terugbrengen. Op 26 mei sluiten dan de 
deuren. “Uiteraard blijft iedereen van harte welkom in de bib van Boechout”, 
zegt burgemeester Koen T’Sijen. Wie na 26 mei nog boeken heeft van de bib 
in Vremde, kan die binnenbrengen in Boechout. “Ook de klaspakketten voor 
de leerlingen van de dorpsschool worden tijdelijk voorzien door de bib van 
Boechout”, zegt de burgemeester. Van zodra de werken afgerond zijn zal de bib 
van Vremde heropenen in het spiksplinternieuwe schoolgebouw.

BOECHOUT KRIJGT NIEUW SKATEPARK OP DE BUNDERKES
De gemeente Boechout wil nog deze legislatuur een nieuw skatepark realiseren. 
De locatie daarvoor ligt nu vast: het recreatieterrein de Bunderkes. In afwachting 
van het nieuwe skatepark zal de gemeente ook het huidige skatepark aan de 
Molenlei vernieuwen. 
 
“Het huidige skatepark aan het station in de Molenlei is verouderd”, zegt 
schepen van Jeugd Els Augustinus. “Daarom gaan we tegen 2022 een nieuw 
en groter skatepark bouwen aan het recreatieterrein van de Bunderkes. Dat 
is een centraal gelegen plek met voldoende ruimte. Het skatepark zal er een 
mooie aanvulling zijn op het petanqueveld, het volleybal- en basketbalveld en 
het seniorenontmoetingscentrum”, zegt de schepen. 
Om het skatepark vorm te geven, gaat de gemeente beroep doen op de skaters 
zelf. “We starten een participatietraject waarin skaters hun ideeën en tips 
kunnen geven over de toestellen, materialen enzovoort. Op die manier kunnen 
we het skatepark afstemmen op hun noden”, vertelt de schepen van Jeugd. De 
gemeente organiseert ook een infovergadering voor de buurtbewoners en de 
verenigingen die gebruikmaken van lokalen op de Bunderkes om het traject en 
de timing toe te lichten. Ook met hen wordt een participatietraject uitgewerkt. 
Ze ontvangen hierover later nog een brief.
In afwachting van het nieuwe skatepark zal het huidige skatepark aan de 
Molenlei vernieuwd worden. “We merken dat skaten populairder is dan ooit. 
Tijdens de lockdowns was het één van de weinige sporten die jongeren nog 
konden uitoefenen”, zegt schepen van Sport Rudi Goyvaerts. “We vinden het 
dan ook belangrijk om tegemoet te komen aan hun vraag naar betere skate-
infrastructuur. Daarom proberen we om het huidige skatepark tegen de zomer 
te vernieuwen”, zegt Rudi Goyvaerts. Het skatepark aan de Molenlei zal ook na 
de opening van het nieuwe skatepark openblijven. 
Iedereen die mee wil nadenken over het nieuwe skatepark of er mee aan wil 
werken, kan de instagrampagina @sk8boechout volgen. 

Op de foto, van links naar rechts: Sportconsulent Karine Pyl, skater Bruno 
Beeckman, schepen van Sport Rudi Goyvaerts, schepen van Jeugd Els 
Augustinus (al zittend), jeugdconsulent Lieselotte Fonteyne.

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

COUNSELOR-COACH KATHLEEN TIEBOS                      
Corona blues?  Overspannen?  Burn-out?       
We helpen je samen weer op weg.
www.coachkathleentiebos.com   kathleentiebos@hotmail.com

gsm: 0494 62 30 31



BREDABAAN 224, BRASSCHAAT
Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s 
van bekende en minder bekende kunstenaars uit de vorige eeuw.

Kan u moeilijk kiezen? Ik kom geheel vrijblijvend met een aantal door u gekozen werken naar u thuis!

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88
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BuffetBraque
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Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certi� caat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.                                       st.sani@icloud.com

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

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

WoSpo breekt ondanks corona 
alle records met Paaskampen 

in Wommelgem  

In heel wat gemeenten werden de paaskampen voor kinderen afgelast. Cedric 
Dupon van WoSpo legde zich niet neer bij de opgelegde coronabeperkingen en 
zette met steun van de gemeente Wommelgem toch door. “Met 130 kinderen 
breken we deze vakantie zelfs ons deelnamerecord en we krijgen  veel dankbare 
reacties van kinderen en ouders”, aldus stichter en voorzitter Cedric Dupon.

Zelfs corona krijgt WoSpo dus niet klein. “Ik laat me niet snel ontmoedigen. Natuurlijk 
zijn de opgelegde maatregelen niet eenvoudig om toe te passen. Vooral de verplichte 
bubbels met slechts tien kinderen – vorige zomer mocht het nog met 25 - vormen 
een uitdaging. Maar we investeerden in extra monitoren, bezorgden de kinderen een 
‘festivalbandje’ met kleurcode en kregen gelukkig de volledige medewerking van 
de gemeente. Die stelde haar twee scholen Het Oogappeltje en ’t Laar volledig ter 
beschikking en leverde ook materialen om onze bubbels af te bakenen”, aldus Dupon.

.
“We hebben onze prijzen niet moeten verhogen: 115 euro voor vier dagen en voor 
Wommelgemse kinderen zelfs 15 euro minder”, stipt Cedric aan. “Komende zomer gaan 
we er weer volop tegenaan, van 5 juli tot 27 augustus.”
www.wospo.be

Te huur: Spanje Benissa, bij 
Calpe, direct v. eig., mooi, mo-
derne, ruime Spaanse vakan-
tievilla met 4slpk/8 pers., en 3 
badk, volledig privé met zwem-
bad, zeezicht 700m van strand, 
hele jaar door beschikbaar, in 
de winter ook mogelijk voor 
langere periodes, foto’s op ver-
zoek tel 0495.52.19.13  Z58

Dame zoekt alleenstaand ie-
mand om gezelschap te houden 
op vr/za-zo mits kleine vergoe-
ding, goede ref. tel 03.454.14.62 
of 0470.27.96.02  Z62

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63





 

 

     

Verzamelaar koopt munten en 
bankbiljetten 

Ook hele verzamelingen  
0475/34.21.18 

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Kort nieuws uit Sint-Job      

NIEUWE VLUCHTHEUVEL VOOR DE EDITH CAVELLAAN
Er wordt gewerkt in de Edith Cavellaan. Het is een van de straten waar de gemeente 
een veiliger 
schoolomgeving wil 
creëren. Langs die 
weg passeren immers 
veel schoolgaande 
kinderen van zowel 
Go! Basisschool 
De Brug als vrije 
basisschool Maria 
Middelares. De 
vluchtheuvel in de 
straat is zo goed als 
klaar, eerstdaags 
kunnen de asfalteringswerken starten. Daarna worden de wegmarkeringen 
aangebracht. Bedoeling is ook om daar een rode loper aan te brengen waarop de 
fietsers voorrang hebben. Meer nieuws volgt na de paasvakantie.

OMGEVALLEN BOMEN VERSPERREN WANDELPAD IN DE POPPELAAR 
Toegangspoort tot de Brechtse Heide wordt het bos De Poppelaer genoemd. Van daaruit 
kan je vertrekken voor een wandeling door het landschap van de Brechtse Heide 
met bossen, zandwegen, vennen en landbouwvelden. Het 1700 ha grote beschermde 
natuurgebied strekt zich uit over de gemeenten Brecht, Schilde, Malle en Zoersel. 
Een van de wandelpaden is echter tijdelijk niet toegankelijk door omgevallen bomen. 

Kempens Landschap 
heeft de weg 
afgesloten en van 
zodra de versperring 
is weggehaald en 
het er opnieuw veilig 
wandelen is, stelt de 
beheerder van de 
gebied het wandelpad 
opnieuw open voor 
het publiek. Hou de 
bordjes van Kempens 
Landschap daarom 
goed in het oog. 







DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, pannen leien of singels

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services 

en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

TE HUUR
HANDELSPAND/KANTOORRUIMTE
Wilrijk - Ruime praktijkruimte met 

balie, 3 ruime kantoren, WC, keuken, 
ingem. kasten & kelder. 

Nette afwerking.
TOPLOCATIE 1200 euro/maand

Tel. 0488 86 66 28

Te koop: draaibare wielen diam. 
15cm, 4 euro/wiel en rode bakste-
nen in pak 1020ex vr 75 euro/pak 
en gratis betonblokken 39x19x9 , 
Schoten tel 0492.94.87.26  Z83

Te koop: koersfi ets Za-
gers + 2 wielen maat 52, 
tel 0477.55.96.36  H25

Te koop: zadel Waege-
mans ev. voor decoratie, 
gareel , paardenstaart, 50 
euro tel 0486.51.24.68  H26

Gezocht: nog enkele stickers 
voor Panini voetbalalbum Carre-
four 2018n tel 03.636.33.50  H27

Gevraagd: tuinman te Wijnegem, 
elke dinsdag van 9 tot 12 u, met 
ervaring, tel 03.353.15.39  H28

Sterrenrestaurant D’Essensi te koop 
voor anderhalf miljoen euro        

Er is veel interesse voor aankoop van de oude directeurswoning in de Kerkstraat, 
‘s-Gravenwezel waarin tot voor kort sterrenrestaurant dEssensi haar gasten ontving. 
“Gezien de eerste reacties acht ik een doorstart als horecazaak niet onmogelijk”, 
aldus een overstelpte makelaar Peter Heens.

“De telefoon staat niet stil”, getuigt makelaar Peter Heens over de eerste verkoopdag. 
“Het zal zeker te maken met de uitstraling van dEssensi. We bieden het perceel aan 
als opporuniteit om een nieuwe horecazaak te starten, maar ook de oorspronkelijke 
bestemming van gezinswoning is mogelijk. De professionele keuken is dan wel 
ontmanteld, maar kan snel opnieuw worden opgebouwd. De reeds opgedaagde 
geïnteresseerden zijn erg divers. Ik sluit een verderzetting als restaurant zeker niet 

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

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

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be

Te koop gevraagd: op-
brengsteigendom – bouwgrond 
– vijver Wijnegem of omge-
ving tel 0484.93.70.61  H29

Ophalen van oude elektrische 
toestellen, oude metalen tel 
0495.78.90.31 (particulier)  Z84

Te huur: Calpé, prachtig app., 
2/4 pers, zeedijk, gr zonnig ter-
ras, zeezicht, Tv Vl, Wifi , zand-
strand, vrij vanaf juli, alle com-
fort, foto’s tel 03.326.13.87  Z85

uit, maar het kan alle kanten uit. Ook investeerders hebben zich al gemeld.”

In ’s-Gravenwezel vrezen nogal wat inwoners dat de verkoop van het pand de 
eerste stap zal zijn naar afbraak van het statige huis, dat ooit gebouwd werd 
om de directeur van de aanpalende jongensschool – vandaag het Dorpshuis - te 
huisvesten. Het pand oogt zeker sinds de restauratie dan wel mooi, beschermd is het 
gebouw niet. Zeker omdat ook de aanpalende en veel minder in het oog springende 
woning met huisnummer 16 mee te koop wordt aangeboden, sluit een scenario met 
nieuwbouwappartementen zeker niet uit.

“Dat klopt”, aldus schepen van Erfgoed en ’s-Gravenwezelnaar Kathleen Krekels. “Als 
inwoonster zou ik het natuurlijk ook verkiezen dat na het redden van het Lodewijk De 
Vocht-huis wat verderop in de Kerkstraat ook deze mooie dorpswoning blijft staan 
na eigendomsoverdracht. Maar als politica laat ik me (nog) niet uit over de toekomst. 
Samen met het schepencollege wacht ik eventuele plannen af om te beoordelen. Maar 
ik hier wil wel het gerucht ontkrachten dat nu al vast zou staan dat dEssensi sowieso 
gesloopt zal worden en dat er nieuwbouw op komst zou zijn. Er werd geen enkel dossier 
ingediend in die zin en er is nog niks beslist.”

APPARTEMENT TE HUUR Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de 
1ste verd. nabij winkels, scholen, openbaar vervoer. 
Klein gebouw best. uit 6 app. Alle meters van gas-elek-
water zijn afzonderlijk per appartement. Dit gerenoveerd 
appartement omvat een ruime inkomhal met aparte toilet, 
2 slpkrs waarvan 1 met toegang tot terras, ruime woon-en 
eetkamer, kkn en ruime berging. Onmiddellijk beschikbaar.                       
Villerslei 85 - 2900 Schoten                    750 euro/maand

Voor meer informatie 0488/60.05.07





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   

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

Te koop: houten tuintafel ( 2m58 
x 1m29) merk Royal Arrow plus 
3 houten ligstoelen, paraplu en 
kussens in zeer goede staat. Prijs 
485�euro. Tel 0498.100.824  H1

Te koop: dozen vol bier-
kaartjes tel 03.646.36.64  H5

De juiste uitslag van onze Paaspuzzel was
 ‘Uitgebreid Ontbijten’
Hierbij de winnaars:

De Graef Emmy, Veldstraat, Wijnegem
Van Looy Herman, Jukschot, Zoersel

Slembrouck Jeanne, Oudaen, ‘s-Gravenwezel 
Versleegers Annie, Zamenhofl aan, Schoten

De Graeve Diana, Canadalaan, Sint Job
De Buyst Karin, Deuzeldlaan, Schoten

Engels, Rozenlaan, Schoten
Oorts Elisa, Schoolstraat, Wijnegem

Bogaerts Barbara, Kard. Cardijnlaan, Zoersel
De Ridder AM, Borgeindstraat, Schoten

Leenerts Kris, Voetbooglaan, Brecht
Bruyndonckx Sarah, Kerkhofl ei, Zoersel

Rennen D., Veldlei, ‘s-Gravenwezel
Slegers Mia, RW Van Havrelaan, Schoten

Jacops Patrick, Schriekbos, Zoersel
De Wispeleir Amber, Wommelgemsteenweg, Wijnegem 

Wouters, Missionarislei, Schilde
Nuyts Sofi e, Fortveldstraat, Wijnegem

Wyckmans Inne, Henri Dunantlaan, Schoten
Willems Kenny, Kerkhovenakkerlaan, Brecht

Van Noten Lauren, Veldlei, Schilde
Van Herck Brigitte, Eethuisstraat, Schoten 

Abelshausen, Lilaine, Gasthuisstraat, Brecht 
Bollaert W, Krommelei, Wijnegem

Van Camp Gaston, Zoerselhoek, Zoersel
Souvereyns Jean, Marsstraat, Schoten

Van der Heyden Flor, Brasschaatsebaan, Schilde
De Graaf Alda, Koolsveldlaan, Wijnegem

Seghers-Claes, Dremelheidebaan, Sint Job
Gemis Gerda, Cornelius de Vosstraat, Schoten 

Peeters Lynn, Cirkellaan, Schilde
Van Maercke Willy, Kleinveldweg, Schilde

Melsen An, Dennenlaan, Brecht
Pauwels Marlee, Molenbaan, Schoten 

Haesendonckx An, Kerklei, Sint Job
Van Tilburgh Danielle, Sparrenlaan, Schoten

De Winter Els, Turnhoutsebaan, Schilde
Geylen Chantal, Acacialaan, Wijnegem
De Graef Jozef, Kattenhofl aan, Sint Job

Smits Dirk, Patrijzenlaan, ‘s-Gravenwezel
Vinck Marcel, Tijllaan, Schoten

Hoeyckens Shana, Kuipersakkerstraat, Schoten
VVaann  ddeenn  BBrraannddee  MMaaggddaa,,KKrraaaaiieennlleeii  22,,  SScchhootteenn

De winnaars kunnen hun prijs 
- na afspraak - komen afhalen bij 

’t Stoffenhoekske, 
Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem of 
De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten.

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

GEZOCHT

FLEXI
Vrijdagmarkt Wijnegem

van 07.45 tot 13u14
Ervaring is een pluspunt.

Slagerij Ives en Lieve

0471 45 39 01



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

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

DE FLEXI-JOB TAKEN
-    Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding wordt 

afgevuld (olie, meel, kruiden, thee,...). Je labelt en verpakt goederen.
-   Als magazijnier ben je orderpicker en kan je paletten laden en 

lossen met heftruckattest.
-    Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden. 

HET FLEXI-JOB PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
FLEXI-JOBBERS & POETSHULP

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde fl exi-jobber en de poetshulp 
die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

voor productie en magazijn (deeltijds) voor de kantoren

37-Flexi-jobbers-BvS-190x125.indd   1 07/04/2021   16:59



Mawipex in Schoten is een verdeler van  
Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM), vooral  

aan de Belgische Hout- en bouwhandel.  
Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende  

holding Tectum Group. Om onze commerciële 
binnendienst te ondersteunen, zijn wij op zoek 

naar een parttime bediende.

Parttime Bediende  
voor de binnendienst

Takenpakket:
 Bestellingen van onze klanten ingeven in  
onze ERP systeem.

 Opvolgen van de leveringen vanuit onze  
magazijnen in Rilland (NL) en Genk (BE).

 Telefonisch contact met onze klanten m.b.t. 
leveringen en bestellingen.

 Opmaken van offertes.
 Het bijhouden van data in ons CRM systeem.
 Algemene administratie zoals post, brochures, 
technische fiches, …

Wat zoeken we:
 Bachelor opleiding of enkele jaren actief in  
een gelijkaardige functie (ervaring is niet  
noodzakelijk).

 Goede PC en software kennis. (Zeker Office, 
kennis van Dynamics is een plus)

 Geen schrik om telefoon op te nemen, zowel  
in het Nederlands als het Frans!

 Klantgericht zijn.
 Zelfstandig kunnen werken, maar ook in een 
klein team. 

Maar vooral iemand die graag en goedlachs 
zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en 
ambitieus bedrijf.
 
Wat bieden we

 Een leuke, aangename werkplek in modern 
kantoor met alle mogelijke technische en 
ergonomische werkmiddelen, gelegen in een 
groene omgeving. We voorzien je dagelijks van 
verse koffie, water, frisdrank, fruit en soep!

 Een goede verloning is basis. Daarnaast kan  
je ook genieten van heel wat extra legale 
voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, 
ADV dagen, verzekering, …

 We zorgen voor een zeer goede balans 
werk-privé.

 En uiteraard zorgen we ook voor een  
afwisselend, interessant en uitdagend  
takenpakket in een bedrijf dat heel wat  
groeimogelijkheden kan bieden.

 
Heb je interesse, stuur je cv naar  

dmo@mawipex.be
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Mawipex in Schoten is een verdeler van Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM),
vooral aan de Belgische Hout- en bouwhandel.

Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende holding Tectum Group. Om onze
commerciële binnendienst te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een

Takenpakket:
n Bestellingen van onze klanten ingeven in onze ERP systeem.
n Opvolgen van de leveringen vanuit onze magazijnen in Rilland (NL) en Genk (BE).
n Telefonisch contact met onze klanten m.b.t. leveringen en bestellingen.
n Opmaken van offertes.
n Het bijhouden van data in ons CRM systeem.
n	 Algemene	administratie	zoalspost,	brochures,	technische	fiches ...

Wat zoeken we:
n Bachelor opleiding of enkele jaren actief in gelijkaardige functie (ervaring is niet noodzakelijk).
n	 Goede	PC	en	software	kennis	(Zeker	Office,	kennis	van	Dynamics	is	een	plus).
n Geen schrik om telefoon op te nemen, zowel in het Nederlands als het Frans.
n Klantgericht zijn.
n Zelfstandig kunnen werken, maar ook in een klein team.
Maar vooral iemand die graag en goedlachs zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en ambitieus bedrijf.

Wat bieden we u:
n Een leuke, aangename werkplek in een modern kantoor met alle mogelijke technische en ergonomische werkmiddelen,
						gelegen	in	een	groene	omgeving.	We	voorzien	je	dagelijks	van	verse	koffie,	water,	frisdrank,	fruit	en	soep.
n Een goede verloning is basis. Daarnaast kan je ook genieten van heel wat extra legale 
 voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, ADV dagen, verzekering.
n We zorgen voor een zeer goede balans werk-privé.
n En uiteraard zorgen we ook voor een afwisselend, interessant en uitdagend takenpakket in een bedrijf dat heel wat
      groeimogelijkheden kan bieden.

Wat vragen we:
n Een Bachelor opleiding.
n Een goede kennis van de nieuwe technologiën (PC, Excel, internet, ...).
n Geen schrik om telefoon op te nemen, indien mogelijk kennis van het Frans.
n Klantgericht kunnen denken.
n Kunnen samenwerken.
n Rijbewijs B.
Maar vooral iemand die graag en goedlachs zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en ambitieus bedrijf.

Wat bieden we u:
n Een goede bijverdienste.
n Een afwisselend takenpakket.
n Een leuke werkplek in een moderne en groene omgeving.
n Hoe en wanneer je werkt (wekelijks, voltijds in de zomervakantie, enkele dagen per week) is allemaal bespreekbaar.

Heb je interesse, stuur je CV naar : danny.molenberghs@mawipex.be

Halftijds/voltijds bediende
voor de binnendienst

Jobstudent Administratief Bediende



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

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

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 Offi ce pakket is voor jou geen onbekende.

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. 

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

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

Voltijds technisch
administratief

medewerker (m/v)

werft aan:

Functieomschrijving:
• U staat in voor de algemene administratie alsook de facturatie
• U werkt georganiseerd, nauwgezet en volgt de interne richtlijnen
• Voorbereiden en opvolgen van offertes verwerk je accuraat en
   snel zowel telefonish alsook per mail
• U adviseert de klant aan de balie en zoekt mee naar het gepaste
   toestel voor de speci� eke werkzaamheden
• klachten worden door u correct afgewikkeld en opgevolgd

Uw pro� el:
• Je bent leergierig, � exibel en gedreven met grote zin voor 
   verantwoordelijkheid
• Je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk bewaren
• Af� niteit met machines en techniek is een pluspunt

Aanbod:
• Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf
• Veelzijdige voltijdse functie
• Een correct salarispakket in lijn met jouw competenties en ervaring

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar
ib@ribarent.be

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

Alle elektriciteitswerken: 
renovatie, tuiverlichting, 
schema’s, bouwpakketten 
op maat, herstellingen tel 

0474.13.78.74 (particulier)  Z61

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



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

Restauratie reinigen van 
schilderijen op doek of paneel, 
vergulden en herstellen 
van de omlijsting en andere 

@verteren
doet renderen!

Gezocht

POETSMAN
Full time

5 dagen/week
vanaf 1 mei

CV te sturen naar

info@brasserie-ciconia.be
of

0475 62 31 04

 

Accountantskantoor te Schilde zoekt 
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring : 

familiale waarden
goede collegiale sfeer.

Functieomschrijving 

• volledige beheer boekhouding

• balansen resultaatrekeningen
• fiscale aangiftes
• aanspreekpunt klanten.

Profiel 

• economische richting

• 
• klantgericht flexibel
• leergierig
• gestructureerd.

Aanbod 

langetermijnsamenwerking
zelfontplooiing.

 

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

 

Accountantskantoor te Schilde zoekt 
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring : 

familiale waarden
goede collegiale sfeer.

Functieomschrijving 

• volledige beheer boekhouding

• balansen resultaatrekeningen
• fiscale aangiftes
• aanspreekpunt klanten.

Profiel 

• economische richting

• 
• klantgericht flexibel
• leergierig
• gestructureerd.

Aanbod 

langetermijnsamenwerking
zelfontplooiing.

 

 

Accountantskantoor te Schilde zoekt 
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring : 

familiale waarden
goede collegiale sfeer.

Functieomschrijving 

• volledige beheer boekhouding

• balansen resultaatrekeningen
• fiscale aangiftes
• aanspreekpunt klanten.

Profiel 

• economische richting

• 
• klantgericht flexibel
• leergierig
• gestructureerd.

Aanbod 

langetermijnsamenwerking
zelfontplooiing.

 

 

Accountantskantoor te Schilde zoekt 
boekhoudkundig medewerker (m/v/x) met ervaring : 

familiale waarden
goede collegiale sfeer.

Functieomschrijving 

• volledige beheer boekhouding

• balansen resultaatrekeningen
• fiscale aangiftes
• aanspreekpunt klanten.

Profiel 

• economische richting

• 
• klantgericht flexibel
• leergierig
• gestructureerd.

Aanbod 

langetermijnsamenwerking
zelfontplooiing.

 

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij

Slagerij De Deken Brasschaat  0477 46 99 72

kunstwerken, tel 03.658.71.20 of 
0474.59.02.62 (particulier)  Z29

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

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 
0496.08.41.68 (particulier)  Z49

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.63.79.78 of 
0496.08.41.68 (particulier)  Z50



Ik zoek werk als schilder, kl 
reparaties, tuinwerk, prijs 14 
euro/u, ik spreek Frans tel 

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

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 
onmiddellijke indiensttreding:

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

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

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

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.
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PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

•  Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op   
 onze particuliere werven
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en    
 nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

•  Je wordt ingeschakeld in de montageafdeling van onze eigen   
 productievestiging in Kalmthout. 
•  Je werkt hier mee aan de assemblage van het aluminium    
 buitenschrijnwerk  
• Afhankelijk van je capaciteiten word je een taak binnen deze productie
  toevertrouwd. 
•  Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
•  On the job opleiding door onze ervaren techniekers
•  Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V
Voor ons externe calculatieafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
calculator.

•  Je bent actief in het domein van alu en pvc buitenschrijnwerk.
•  Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, latenboeken ,   
 meetstaten, …
•  Je staat in voor de opmaak van een passende offerte met bijhorende   
 detaillering in overleg met onze commercieel verantwoordelijke
 projectbouw.
•  Technische opleiding hout/bouw of gelijkwaardig door ervaring.
•  Kennis Ramasoft of Reynapro is een pluspunt doch geen vereiste.
•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.

Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 
inwerkperiode.

Gecertificeerde inzameling, 
recycling, vernietiging en 

valorisatie van elektrisch en 
elektronisch materiaal.

Wij zoeken:
    

MAGAZIJN-
VERANTWOORDELIJKE 

(M/V)

U bent verantwoordelijk voor:

•       Organisatie inkomende en uitgaande goederen

•       Praktische opvolging en beheer van de stock

•       Opvolging en uitvoering detail sortering

•       Opvolging “Enclave” opdrachten

•       …

Indien geïnteresseerd mailen naar 
tim.vandenbosch@grse.be

Liebiglaan 1  •  2900 Schoten-België 

Gevraagd

POETSER m/v

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk

Ochtenduren
Vervoer: auto

DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer

0473 13 82 94
tussen 13.00-17.00u

GOED NIEUWS voor 
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:

U kunt bij ons aan de slag 
in de bouw als stielman, 
helper ...
Er is tevens een wettelijke 
in ordestelling. Uren en 
dagen naar keuze.

Bel ons op 0486 39 34 68 
of mail naar

 info@ba-dreno.be

0485.17.42.94 (particulier)  Z69

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

Gratis leeghalen van 
inboedels, bel vrijblijvend tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z72











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

UITZONDERLIJKUITZONDERLIJK
IN EEN NUMMERIN EEN NUMMER

4 MEI

27 APRIL

11 MEI

30 APRIL

VERSCHIJNING: de Bode van Schoten verschijnt elke 14 dagen gratis
‘huis aan huis’ in alle wijken van Schoten, Schilde, ‘s-Gravenwezel,
Overbroek, Brecht, Rommersheide, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Antonius,
Zoersel en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.
Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Borsbeek, Ranst, 
Pulle, Broechem, Pulderbos, Emblem, Zandhoven, 
Vremde, Massenhoven, Boechout, Viersel.

‘ ‘ ‘ ‘

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

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

 0479 282 605

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten



Brecht – Nieuwe windmolen 
langs E19 biedt stroom voor 

2.500 gezinnen                    

Tegen oktober moet een nieuwe windturbine van Aspiravi langs de E19 verrijzen. 
Deze zal stroom leveren voor 2.500 gezinnen. De funderingswerken zijn 
inmiddels gestart. Vanaf juni zal de turbine systematisch worden opgebouwd 
langs de autostrade. 

Ten oosten van de E19, op 
grondgebied Brecht, bouwt Aspiravi 
nv een nieuwe windmolen. “De 
funderingswerken verlopen in 
5 stappen, waarbij eerst in een 
diepfundering met schroefpalen 
werd voorzien. Vervolgens werd de 
bouwput uitgegraven, de betonnen 
werkvloer gestort en de wapening 
gelegd met 40 ton stalen staven. 
Intussen is ook de plaatsing van 
de bekisting rond dit vlechtwerk 
klaar. Daarvoor hebben zo’n vijftig 
betonmixers 500 m³ beton gestort. 
De zone errond wordt aangevuld 
met grond en dan moet de fundering 
uitharden”, legt Ann Schaubroeck 
van Apsiravi uit. Voor de opbouw van 
de turbine zelf is het wachten tot 
juni, wanneer de grote onderdelen 
zoals torendelen, wieken en gondel 

worden geleverd. De windmolen zal een ashoogte van 120 meter hebben en 
wieken van 64 meter. Als alles volgens plan verloopt, kan de windturbine tegen 
oktober stroom leveren voor 2.500 gezinnen via 2,5 km kabel die aansluit op het 
transformatorstation van het bestaande windpark aan de E19. “Omwonenden 
krijgen ook de kans om te investeren in dit project. Aspiravi Samen nv zal hen 
nog actief informeren over die mogelijkheid”, benadrukt Schaubroeck. 

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras

1 slpk - ‘s-Gravenwezel
0493 42 80 79



GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
  ook ‘s avonds en weekend
Tel: 03 653 37 51

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tip Top Voeten  
Pedicure - Manicure  
0478/911.343
info@tiptopvoeten.be
Komt aan huis

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06

 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

Markt 13 – 2900 SCHOTEN FSMA: 012078 A-B  
info@dellafaille.be BTW: BE 0426.142.675 
www.dellafaille.be RPR Antwerpen 
 

• op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (e1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

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

Tel. 03/321 24 24

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM
VALABLE JU

SQ
U

'AU
 31/12/2018.U

N
IQ

U
EM

EN
T

EN
BELG

IQ
U

E.
C

O
N

D
ITIO

N
S

SU
R LE

SITE. REPRO
D

U
C

TIO
N

 IN
TERD

ITE.G
E

L
D

IG
T

O
T

3
1

/1
2

/2
0

1
8

.E
N

K
E

L
 I

N
 B

E
L

G
IE

.
V

O
O

R
W

A
A

R
D

E
N

V
IA

 S
IT

E
.N

A
M

A
A

K
V

E
R

B
O

D
E

N
.

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

25

31/12/2023

3
1

/1
2

/2
0

2
3

SCHOTEN/WOMMELGEM/BORSBEEK 
0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL/
ZANDHOVEN 
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/RANST 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






