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IN DIT NUMMER

Ook kritiek op plannen
Marktgebouwen: “Waar moeten al
die auto’s in godsnaam naartoe?”
De ambitieuze plannen om zaal Forum, het Gelmelenhof en de andere
‘Marktgebouwen’ in Schoten eindelijk op te knappen, oogsten veel bijval. Maar
er klinkt ook kritiek. “Waar moeten al die auto’s blijven van toeschouwers
en cursisten in het nu al verzadigde dorpscentrum”, vraagt onder meer
Inge Pirlet zich af. Een ondergrondse parking kan soelaas bieden, zo vinden
sommige Schotenaren.

Archeologische vondsten in Wijnegem

Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en zijn team zijn zo trots dat het al lang
aanslepend dossier van de marktgebouwen eindelijk concrete vormen begint
aan te nemen, dat ze een chique folder op dik papier in vijftienduizend Schotense
brievenbussen lieten vallen. Het staatsieportret van het schepencollege oogt haast
presidentieel. Ontwerpen worden met kleurrijke virtuele beelden toegelicht.
Om van te watertanden, zeker voor cultuurliefhebbers en -verenigingen. Niet iedereen
lijkt verblind door de aangekondigde dorpsvernieuwing. “Het mocht duidelijk wat
kosten, deze publicatie”, bladert Inge Pirlet nog eens door de brochure. Zij woont om
de hoek, in de Kuipersstraat, en heeft vanuit haar tuin een mooi uitzicht op wat ze zelf
het kasteeltje noemt: het voormalige lusthof Gelmelenhof.
“Vooreerst dit: ik juich meer ruimte voor cultuur en kunst toe. Maar men is blijkbaar wel
vergeten hoe al die muzikanten, dansers, kunstenaars en hun fans hier gaan geraken
en waar ze hun auto moeten kwijtraken. Over mobiliteit vind ik jammer genoeg geen
letter terug in de brochure. Wij moeten onze enige wagen nu al vaak meer dan een
halve kilometer van onze voordeur zetten. Wat zal het straks worden? Wanneer ik
schepenen om oplossingen vraag, word ik telkens met een kluitje in het riet gestuurd.”

Ook padelrage in Brecht

Open Kerkendag in Schilde-’s-Gravenwezel

River Clean up in Schoten Donk

Ook de oppositie heeft de
brochure goed doorgelezen
en heeft bedenkingen. Peter
Arnauw (Groen): “De aanbouw
van het Gelmelenhof wordt
groter en meer zichtbaar
dan het stuk dat wordt
afgebroken. Volgens ons was
dit beter discreter gebleven,
met
een
groengevel
bv.”, aldus Arnauw. De
gedurfde
confrontatie
van nieuwbouw met het
historisch kasteeltje, waar
het tegenaan kleeft, bevalt
nog meer Schotenaren niet.
Op sociale media wordt zelfs
de vergelijking gemaakt met de omstreden aanbouw van Het Steen in Antwerpen.
Peter Arnauw wijst er voorts op dat de gemeente zich nog in regel moet stellen met
haar eigen stedenbouwkundige voorschriften. “De voorziene uitbreiding van het
Forum naar achter toe, is niet reglementair. Het is verder jammer dat de gaanderij ter
hoogte van de cafés onderbroken zal worden. Zo zal je niet meer volledig droog rond
het marktplein kunnen wandelen.”
Erik Block (CD&V) juicht toe dat er beweging komt in de marktgebouwen en het
Gelmelenhof en verwijst naar oud-schepen Luc Van Gastel (CD&V) als geestelijke vader
van dat concept. “Al had die wel een kleinschaliger project voor ogen dat de erg dure
plannen die nu voorliggen. Het is trouwens storend dat de kostprijs van tien miljoen
euro niet eens vermeld staat in de brochure. Het gaat tenslotte om belastinggeld.’
Block hoopt dat er nu snel een plan voor heraanleg van het marktplein en het
openbaar domein tussen de marktgebouwen en het Gelmelenhof zal volgen want dit
maakt volgens hem inherent deel uit van deze herontwikkeling. “De projecten zullen
ermee staan of vallen”, besluit Block.

‘S-GRAVENWEZEL

Wijk aan het water laat zich
niet onbetuigd tijdens
River Cleanup World

€ 460 000

Nieuwbouwappartement in het centr. 2e verd.: hall, toilet,
woonkamer op parket, open keuken, berging, 2 slpks
met badk., terras ZO-oriëntatie. 3e verd.: polyvalente
ruimte, badk. met douche, lavabo en toilet, 2 ruime
slpks. Lift, gemeensch. fietsen- en vuilnisberging,
ondergr. autostaanplaats a 22.500. Verkoop onder
registratie en BTW-stelsel.

Zondag 6 juni was het River Cleanup World, een wereldwijde actiedag
om zoveel mogelijk plastic en ander afval uit rivieren en zeeën te
halen. Als ‘wijk aan het water’ wilde ook wijkvereniging Donk in
Schoten haar duit en vooral veel plastic in het afval-zakje doen.

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

DEURNE

€ 162.000

Appartement van 110m2 op de 14e verdieping met
magnifiek zicht over Antwerpen. Indeling : inkomhal op
tegel, lichte woonkamer op laminaat, ingerichte keuken
(keramische kookplaat en dampkap) op laminaat,
badkamer op linoleum (met lavabo, spiegelkast en
onderkast en douche), 2 slaapkamers op linoleum (11
m² en 15 m²) en balkon.

Elk jaar belandt 8 miljard kilo plastic in de oceaan. 80% van deze vervuiling komt
via rivieren in onze oceanen terecht. “Ons doel is om het plastic te stoppen
voordat het daar ooit aankomt”, zegt Thomas De Groote de in Schilde opgegroeide
oprichter van de intussen wereldwijde beweging River Cleanup.

EPC: 172 kWh/m² UC: 2415574
Wg, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo

ZOERSEL

Zijn jaarlijkse actiedag op 6 juni is één van de manieren om dit daadwerkelijk te
doen en tegelijk zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het probleem. Met
dit keer 756 evenementen verspreid over alle continenten en in totaal ruim 15.000
deelnemers, was de respons in 2021 ondanks de coronabeperkingen groot.

€ 260 000

Commercieel gelegen handelspand met parkeerruimte.
Indeling: open ruimte, apart bureel, keuken, apart
toilet. Vitrine ca. 8m, elektrische vloerverwarming,
parkeerplaatsen voor het eigendom inclusief,
kelderruimte (3,36m x 4,76m), garagebox achteraan. De
winkel en garage zijn verhuurd.

Ook in het Antwerpse gingen zondag op tientallen plekken groepjes ‘river warriors’
op pad om waterlopen schoon te maken. Vaak ging het om hele kleine soms zelfs
familiale initiatieven. In Schoten ging een grotere groep aan de slag. Bij gebrek

EPC label: E UC: 2236965
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

‘S-GRAVENWEZEL

€ 625.000

Ruime woning met 5 slks, op een steenworp van
het Groot Kasteel van ‘s-Gravenwezell. GLV: hall,
vestiaire en gastentoilet, bureeltje, living, veranda, tuin
en terras, eetkeuken met overdekt terras, 1e slk, en
badkamer, dub. garage met autom. poorten. Vd: 4 slks,
douchekamer.
EPC: 499 kWh/m² UC: 1792131
Vg, Wpg, Gmo, Gvkr, Gvv

SCHOTEN

€ 430.000

Gerenoveerde HOB met zuidtuin gelegen vlakbij
‘Vordenstein’ park. Inkomhal met gastentoilet, living
op parket met inbouwhaard, luxe leefkeuken in lichte
eik-fineer met Mortex-werkblad. Op de 1e V 2 slpks
op parket, bad- en douchek. Op de 2e V grote slpk. op
laminaat (4e slpk. mogelijk).
EPC: 291 kWh/m² UC: 2404373,
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv, Vg

SCHOTEN

aan rivieren, focusten de zowat 25 deelnemers van wijkvereniging Donk zich op
het kanaal Dessel-Schoten, waar de buurt vlak naast ligt.

€ 679.000

Kangoeroewoning of woning met praktijkruimte op
absolute toplocatie! Glv: inkomhal met berging en
toegang naar bureel/speelkamer, ruime volledig inger.
kkn, eetkamer, lichte woonkamer, veranda, gastentoilet
en wasplaats/techn. ruimte. Via een gang gaan we naar
een dub. inpandige garage, 2de inkomhal, eetkamer, kkn
en apart toilet.

Op 18 september breit wijkvereniging Donk een vervolg aan deze River Cleanup.
Dan krijgen de wijkbewoners mogelijk ondersteuning van duikers die ook de
bodem van de vaart zullen schoonmaken en als corona meewil, volgt er mogelijk
ook opnieuw een eerste gezellige wijkactiviteit.

EPC: 189 kWh/m² UC: 2423533
Wp, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo

WIJNEGEM

€ 749.000

Prachtige charme-villa in uiterst rustige en groene
omgeving Indeling: GLV; inkomhal, Lichte leefruimte,
volledig ingerichte kkn, bijkkn/wasplaats, bureel, badk,
1e Slk, prachtig aangelegde tuin met zonneterras 30m²
en tuinberging, inpandige gar en carport. 1e VD: 2de en
3de slk, 2de badk. Zeer ruime zolder met sauna.
1/95/95/1
100/91/0/0

EN ANDERE PLAATSEN

Epc: 356 kwh/m² UC: 2408334
Wg, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo

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

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

Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110
Te huur: Spanje – Benissa, bij
Calpe, direct v. eig., mooie, mod.,
ruime Spaanse vakantievilla met
4 slpk, 8 pers. en 3 badk, voll.
privé met zwembad, zeezicht
700m van strand, hele jaar door
beschikbaar, in de winter ook mog.
voor langere periodes, foto’s op
verzoek, tel 0495.52.19.13 Z105

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68

Brecht – Koop lokaal en win
een elektrische fiets
Unizo Brecht, Sint-Job en Sint-Lenaarts hebben de krachten gebundeld en
belonen shoppers in Groot-Brecht met een heuse prijzenpot. Na een jaar stilte
is er opnieuw de actie Junistempels bij 55 handelaars in de drie deelgemeenten.
“We zijn erg tevreden dat opnieuw zoveel handelaars deelnemen aan de actie,
zelfs na een moeilijk coronajaar”, meent voorzitter Patrick Anthonissen van Unizo
Brecht. “Wie lokaal koopt, krijgt per bezoek een stempel. Wie te voet of met de
fiets shopt, krijgt zelfs 2 stempels en ook in de horeca verdien je 2 stempels.
Op die manier willen we de horeca een hart onder de riem steken. Met een volle
stempelkaart, goed voor 4 stempels waarvan minstens 3 verschillende, maak je
kans op een van de prijzen.”
De hoofdprijs is een elektrische fiets. Daarnaast kun je nog een van de 5
mysteryboxen ter waarde van ruim 500 euro, gevuld door de deelnemende
handelaars, winnen. Elke handelaar verloot ook nog een fles champagne uit
de volle stempelkaarten in zijn of haar zaak. Bij elke deelnemende handelaar

staat een Unizo-buis waarin je volle
spaarkaarten kunt droppen.
In 2019 werden er bij Junistempels
liefst 8.207 stempelkaarten ingediend.
Net als toen steunt ook de gemeente
de middenstandsactie. “Ook bij een
bezoek aan de gemeentediensten
ontvang je een stempel. Uiteraard
willen we de handelaars van Brecht
steunen in deze moeilijke tijden.
Tegelijkertijd is dit ook een mooie
gelegenheid om het gebruik van
de fiets te promoten in de eigen
gemeente”, benadrukt schepen van
Lokale Economie Kris Janssens (N-VA).
Dat ook nu de verenigingen van SintJob en Sint-Lenaarts mee op de kar springen, trekt de actie verder open. “Het is
leuk dat je in alle drie de deelgemeenten kan meedingen naar de prijzen. Zo leren
de inwoners ook de handelszaken in de verschillende deelgemeenten kennen”,
menen voorzitter Lisse Mertens van Unizo Sint-Lenaarts en Koen Heuten van
Unizo Sint-Job.

Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk.
1 met bad en 1 met inloopdouche, wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping, max
6 pers. Vrij vanaf 20.2 tot 1.4
= 580e + verwarming ; mei en
tot 26 juni en vanaf 11 september 625 e. per week alles inbegrepen.
Inl. 0479/44.35.15
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te
koop
gevraagd:
schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116

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

Schotense praktijkleerkracht op
stap voor Tumbador
Veerle Bergmans (38) uit de Zandstappenstraat in Schoten werkt als
praktijkleerkracht Magazijnmedewerker in Buso Kristus Koning. Als 38-jarige
single hoopt zij begin juli te vertrekken voor een 520km lange wandeling
langsheen het GR5-pad van Hoek van Holland tot in Ouren. Zij is daarmee niet
aan haar proefstuk toe, want twee zomers geleden wandelde zij reeds de
Dodentocht uit. Dat deed de Schotense toen en ook nu om geld in te zamelen
voor Tumbador, een vzw voor revalidatie en opleiding van personen met een
handicap in Guatemala en Peru.
“Ik plan te vertrekken in Hoek Van Holland en vervolgens via Bergen-OpZoom, Kalmthout, Brecht, Maastricht, Eben-Emael te eindigen in Ouren na 4 à
5 weken, zo’n 520 km verder”, zegt de Schotense. “Vermits ik het traject alleen
zal afwandelen, is het noch financieel noch planmatig interessant om telkens
op hotel te gaan.” Haar bagage voert Bergmans in een wandelkar mee om

haar rug te sparen. Dat tot in EbenEmael, want vanwege de grotere
hoogteverschillen zou dat tot aan de
finish moeilijk zijn, meent zij.
“Ik zou voor Tumbador graag
1.040 Euro willen ophalen, wat
overeenkomt met twee keer mijn
traject”, besluit Veerle Bergmans.
“Wie wil helpen met de realisatie van
mijn missie, kan mij contacteren via:
eenvrouwmeteenmissie@hotmail.com .

Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn. Geen
geremde tel 0492.263.118 Z25
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij Laroche, 6p., wkn 120 euro, mx 120
euro, week 195 euro, buiten de
vakantieperiode, www.eventussenuit.be, email adres: lucderaedt@telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z41
Te huur: standplaats auto,
Schoten centrum ondergronds
70 euro tel 03.658.10.88 Z113

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Quizzende wandelaars
geven katten eten
Een wandelquiz door het park van Schoten heeft geld opgebracht voor het
Katten-T-Huis uit Ekeren. In het park stonden acht QR-codes verstopt die
de deelnemers konden scannen, vervolgens konden ze enkele vragen over
katten beantwoorden. Deze combinatie van benen- en hersengymnastiek
bracht 137 euro op, waarmee eten voor de katten werd gekocht. Enkele
leerlingen van het Heilig Hart van Maria-Instituut in ’s-Gravenwezel,
Julie Swennen, Charlotte Daenen, Manno Verstraeten en Jordy Callaerts,
hebben de quiz georganiseerd voor hun eindwerk. Het Katten-T-Huis is een
initiatief van Ingrid Voncken, zij vangt katten op en zoekt voor hen een
nieuwe thuis.

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

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

EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

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

Tuinaanleg
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsoﬀerte

Tel. 0477 30 64 23

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Ronny.kanora@telenet.be

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
BRECHT – NIEUWE TOEKOMST VOOR SPORTHAL DE RING KOST BIJNA 350.000
EURO
Om sporthal De Ring, die werd geopend in 1995, comfortabel, gebruiks-

en energievriendelijk te houden voor de toekomst investeert het
gemeentebestuur in totaal 346.000 euro. Het gaat vooral om
de vernieuwing van de verwarming, zowel in de sporthal als de
cafetaria. Dit werk wordt geraamd op ruim 220.000 euro exclusief
btw. “Momenteel is de technische dienst bezig met het uitbreken van
de vloer van de douches en wordt vervangen door een nieuwe. Dit
werk wordt inclusief vloergoten en kerdi-matten geraamd op 15.000
euro”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster
(CD&V). “Recent werden nog twee nooddeuren geplaatst, goed voor
zo’n 24.313,31 euro exclusief btw. Vervolgens worden de plafonds en
acrylwanden aangepakt, goed voor een investering van 60.000 euro.”
KAPEL ’T GASTHUIS DOET TIJDELIJK DIENST ALS JEUGDBIB
De gemeente Wijnegem
investeert in de vernieuwing
van de jeugdbibliotheek in
’t Gasthuis. Het dak wordt
vernieuwd en geïsoleerd.
Hierdoor
werden
de
jeugdboeken tijdelijk in de
kapel geplaatst. De bib blijft
gewoon geopend. Je mag
je tijdens de werkdagen wel
aan geluids- en stofhinder
verwachten,
maar
de
boeken zullen je er nog
steeds verwelkomen. De
jeugdafdeling verhuist tijdelijk
naar de kapel van ‘t Gasthuis.

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

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

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be

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

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

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10 personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te
koop
gevraagd:
schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116

Wegens coronamaatregelen op afspraak.

Vastenactie Wonderwijzer kent
happy end voor liefst drie sociale
organisaties
Basisschool Wonderwijzer in Schilde verkocht dit jaar koekjes voor de
Vastenactie. De opbrengst ging naar goede doelen in eigen gemeente.
De leerlingen overhandigden zopas zelf een cheque van drieduizend euro
aan Pegode (huis voor mensen met een motorische beperking), Think Out
Of The Box (huis voor jongeren met een beperking) en Het Open Poortje
(welzijnsorganisatie voor gezinnen met jonge kinderen). De leerlingen
zelf gingen de mooie opbrengst zelf bij de betrokken sociale organisaties
afleveren. Onder meer Daan Van Vossole, Nienke Bergen, Fleur Van der Beken
en Hanne Lotry overhandigden de cheques.

Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten,
schouwgarnituur tel 03.313.84.58
Z111

KOPPEL
VERKOOP

STIJL & COMFORT
1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

VANAF 18 JUNI

KORTINGEN
VANAF 2 PAAR

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30

*niet cumuleerbaar met andere acties
*niet geldig op pantoffels en regenlaarzen
*enkel bij afhaling in de winkel

ADV FRAMANDI_juni_1/2.indd 1

Hoogmolenbrug heel
juni ontoegankelijk

OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.
10/06/2021 15:10

werd aan de kant Deurne de bestaande koker van de Braambeek verlengd.”

Ook in een groot atelier van Aelterman bij Gent wordt hard gewerkt aan de
nieuwe boogbrug van Schoten. Daar wordt de basis van de imposante stalen
constructie in elkaar gezet. “Dit najaar komt dat gevaarte al deze richting
uit”, kondigt Sablon aan. “Op het droge wordt de brug vervolgens afgewerkt
en begin 2022 op zijn plaats gevaren. Dan is de klus nog niet af. We hopen de
nieuwe Hoogmolenbrug zoals vooropgezet in juli 2022 te kunnen openstellen
voor het verkeer. Dat kan dan meteen aansluiten op de intussen gerealiseerde
nieuwe weginfrastructuur.”

APPARTEMENT TE KOOP

Hoewel de Hoogmolenbrug ten vroegste pas volgende zomer wordt afgebroken,
is ze sinds maandag 7 juni ruim drie weken buiten gebruik. De constructie van
de nieuwe Hoogmolenbrug, 250 meter verderop, ligt op schema.
De afsluiting van de belangrijke verbinding tussen Schoten enerzijds
en Wijnegem en Deurne anderzijds, gebeurt om het kruispunt van de
Merksemsebaan met de Deurnesteenweg beneden aan de brug af te werken
en zal ruim drie weken duren.
De onderbreking geldt trouwens niet voor fietsers en voetgangers. Die kunnen
mits wat slalommen nog steeds de oversteek maken.
“Naast de plaatsing van de hoge betonnen bruggenhoofden, hebben we op
grondgebied Schoten ook al kokers gegraven voor de voorziene fietstunnels en
de Braambeek onder de brugopritten. Er is ook een ecotunnel voorzien. Eerder

Bredabaan 654 2L • 2170 Merksem

2-3 slpk, badk. 2 terrassen, opp. 120m2,
over Bouckenborghpark

VP E 219.000

Ringlaan 137 • 2170 Merksem
T. 03 645 00 21
E. info@livitas.be
www.livitas.be

Fietsers volledig baas in
Papenaardekenstraat
na geplande heraanleg

WOUTERS KATHARINA

De Papenaardekenstraat in Schoten, onder meer bekend van het Sint-Michielscollege,
wordt na de zomer herangelegd als fietsstraat. Dat gebeurt versneld in het vooruitzicht
van de bouw van de fietshelling die vanaf de nieuwe Hoogmolenbrug in de rustige straat
rondom het gemeentepark zal landen.
“Voor de veiligheid van de fietsers zullen we de Papenaardekenstraat - tussen Braamstraat
en Deurnevoetweg – meteen volledig vernieuwen, met inbegrip van de riolering en
omvormen tot een fietsstraat”, zegt schepen van Communicatie Iefke Hendrickx (N-VA),
die haar zieke collega van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA) vervangt. “Zo wordt
de straat over haar volledige lengte fietsstraat want het noordelijk gedeelte richting
Voorkempenlaan, rond de schoolpoort van het Sint-Michielscollege, is dat nu al.”

Te koop: koersfiets Giant 350
euro en mountainbike Giant
125 euro tel 0474.81.31.20 L28
Te koop: 2de hands skibox Thule
Liberty 700-460 liter, 220x70x40cm, kan 50 kg bevatten, weggeefprijs tel 0475.828.229 L29

De rijbaan wordt 4,20 meter breed en aangelegd in roodbruin asfalt met links en rechts
een kantstrook van 30 cm. “Dat moet volstaan om verkeer traag te laten kruisen”, aldus
Hendrickx. “Tussen Braamstraat en ingang
park voorzien we een parkeerstrook van
twee meter breed in grasbetontegels. Zo
blijven de bermen voortaan gespaard bij
evenementen in het park.”
De werken starten onder voorbehoud
van gunstige aanbestedingsprocedure in
september.

Te koop: glasservies 8 pers.
kristal, ultramodern + karaf e.a. tel 03.353.10.46 L26

Vlaanderen
wandelt
lokaal
te Schoten op 27/6, start vrij
tussen 7 en 15 uur, Wijtschotbaan 4, afstanden tussen 5
en 20 tel 03.658.40.74
L30

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te huur: Vak.huis Malmedy 8 pers.,
3 slpk, 2 badk, wifi, sauna, tuin,
beschikb info 0479.867.204 L31
Te koop: plooifiets Dahon,
lage opstap, nwe staat, 300
euro, tel 0496.73.33.08
L32

GEBED AAN HET HEILIG HART

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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

Rondleiding op kerkhof dat in
ere wordt hersteld
Het religieus en funerair patrimonium van Schilde en ’s-Gravenwezel werd
begin juli in de kijker gezet naar aanleiding van de Open Kerkendagen en de
Week van de begraafplaatsen. Heemkundige Kring Scilla zorgde voor een goed
gedocumenteerde rondleiding op de begraafplaats van Schilde. Het oude
gedeelte werd in de kijker geplaatst naar aanleiding van het beheersplan dat
onlangs afgerond is voor de Sint-Guibertuskerk, het kerkhof en de omgeving.
Dat is immers erkend als onroerend erfgoed. De komende jaren gaat de
gemeente onder meer de oude kerkhofmuur en enkele graven restaureren.
Ook tal van interessante voorwerpen in de Sint-Guibertuskerk en de SintCatharinakerk in ’s-Gravenwezel werden in de kijker gezet. In ’s-Gravenwezel
konden mensen bijvoorbeeld de neogotische preekstoel door Jan Baptist Van
Wint en het witte graf van de Vrouwe van Wezel bezichtigen.

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

Wordt ook op maat gemaakt,
garages, dierenhokken, tuinschermen,
eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek.
De baan van Kapellen, richting Putte dan
het straatje schuin over de sporthal.

Tel. 03/665 09 32
Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

Te koop: rubberboot, Talamex
995 euro, L 3,5m, LS motor
Mercury 15PK 2.500 euro,
metalen
presentatierek
met
4 glasleggers gefumeerd 99
euro tel 03.658.37.84
L4
Opzoek naar man of vrouw met
groene vingers voor onderhoud
tuin
(ook
moestuinbakken)
en die kan klussen, in
Schilde tel 0475.97.77.17 L5
Te huur: kamer in een villa
gelegen te Schoten voor een
persoon,
aparte
badkamer
en toilet, prijs 600 euro allin, tel 0468.344.560
L6

Te koop: babyartikelen 0-2
jaar aan spotprijzen, alles
mag weg, maak afspraak
via mail voor bezichtiging,
Jeanne.lamoen@gmail.com
L7
Ik zoek aangename dame min
65j. met interesse voor Scrabble,
en/of opera in de cinema, en/
of autoritje in de Ardennen,
ben 80 jaar jong met gelaat
van een 70’er en nog zeer
actief tel 0473.98.33.80
L8
Te koop: Opel Corsa benzine 2012,
24.500km, heel goede staat,
bijna zo goed als nieuw, verkoop
wegens ziekte, vraagprijs 4.950
euro gsm 0486.02.05.78 L9
Te koop: zonnig dupl apt,
Woonerf Neerhoeve 25, Schoten,
150m2, 3 slpk, 3 terr (50m),
geinst kkn, lift, kldr, gar. opt,
prijs otk gsm 0476.46.60.06 L10
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) L22

Plastic niet langer gratis naar
recyclagepark De Breker
Vanaf 1 juli kunnen Schotenaren hun plastic afval niet langer gratis
achterlaten in containerpark De Breker. “Dit verbod komt er zeker niet
om de gemeentekas te spijzen”, reageert schepen van Afvalbeleid
Walter Brat (N-VA) op de felle kritiek.
De maatregel is een gevolg van het feit dat de blauwe PMD-zakken sinds
kort heel wat meer plastic verpakkingen mogen bevatten dan vroeger. “We
hanteren sindsdien een uitdoofbeleid in het recyclagepark want het afvoeren
van containers vol plastic naar de verbrandingsoven kost de gemeente
handenvol geld. De gemeente verdient hier helemaal niks mee, in tegenstelling
tot wat velen denken. Het is voor iedereen beter dat die inzameling verloopt

via de nieuwe blauwe PMD-zak. Die mag je eens gevuld nog wel achterlaten in
De Breker, maar de container met losse plastics verdwijnt.”
Brat wijst erop dat de blauwe zak in aankoop slechts 12 eurocent kost
of slechts twee eurocent meer dan een zwarte ‘vuilniszak’ die je in de
supermarkt koopt. Bovendien wordt hij tweewekelijks aan huis opgehaald.
“Zo verloopt de recyclage efficiënter en halen we per gezin 8 kg plastic uit de
restafvalcontainer”, heeft schepen Brat berekend.
Schoten staat voorlopig wel alleen in het weigeren van losse plastics. In bijna
alle andere containerparken in de regio, laat beheerder Igean nog wel toe dat
PMD-afval ook los of in een doorzichtige zak in de daartoe bedoelde container
wordt gekieperd. Dat kan kosteloos en er zijn voorlopig geen plannen om dat
te wijzigen.

Verkeershinder Sluizenstraat
De werkzaamheden in de Sluizenstraat, die zopas voor hinder zorgden,
vormden de voorbode van meer ingrijpende werken dit najaar aan onder
meer het kruispunt met de Geuzenveldenstraat en de later geplande
heraanleg van de Villerslei.
De studie ter voorbereiding van de heraanleg van de belangrijke winkelen verkeersas Villerslei heeft uitgewezen dat het noodzakelijk is om via de
Sluizenstraat een regenwaterriool te leggen tussen Villerslei en Brakkenbeek om
de daar vaak voorkomende wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Van de
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen een afvalwaterriolering aan te
leggen.
Het gaat om het gedeelte tussen
Villerslei en Geuzenveldenstraat. De
bovenbouw in dit gedeelte van de
Sluizenstraat wordt hersteld in de
huidige staat, alleen wordt de betonnen
rijbaan vervangen door asfalt en ook
het dubbelrichtingsfietspad in klinkers
wordt vervangen door asfalt.
“Het
kruispunt
met
de
Geuzenveldenstraat wordt in een
gele kleur uitgevoerd”, kondigt
Dominiek Diliën, hoofd van de
communicatiedienst, aan. “De huidige
oversteekbewegingen van onder meer
fietsers worden daarmee bestendigd,

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

Tel. 0495 52 95 27

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

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts e89
Examenbegeiding aan e89

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!
www.rijbegeleidingkruger.be - 03 651 50 40

L

maar nog duidelijker aangegeven.”
De grote werken zijn voor dit najaar.
Onlangs verplaatste Fluvius alvast de
gasleiding die onder de rijbaan en in
de weg ligt voor de nieuwe riolering.
De gasleiding werd verplaatst naar de
zone onder de intussen verwijderde
haag langs de rijweg. “Achteraf
komt er een nieuwe haag die wordt
doorgetrokken tot net voorbij het
kruispunt met de Geuzenveldenstraat
om de oversteekbewegingen van de
fietsers te kanaliseren”, aldus nog
Diliën.

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

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

Volg ons
op Facebook

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

Wie of welke transporteur
kan onze caravan (enkelas)
meenemen
naar
Aix
en
Provence op +/- 11 juli
aan
een
vakantieprijsje?
Tel
0475.47.63.50
guidovanh@skynet.be
L34
Leuke man wil spontane vrouw
om samen te gaan fietsen of
wandelen tel 0486.48.26.66 L35

Gezocht: stickers van Panini
stickeralbum Delhaize 2008,
wie kan mij helpen? dank je
wel! Tel 03.636.33.50
L36
Gratis:
kastje, salontafel,
glastafel, lusters en stoelen,
zo goed als nieuw, (ik ga naar
een flatje) tel 03.663.24.48 L37
Te
huur:
Calpe,
prachtig
appart., 2/4 pers., zeedijk, gr.
zonnig terras, zeezicht, Tv Vl.,
Wifi, zandstrand, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87 Z130
Te huur: Kalmthout landelijk
gelegen woning met tuin,
terras en garage, 3 slpk, badk,
douche,
ligbad, berging,
cv gas, 1295 euro/pm info
na 18u 0478.37.78.02
Z131
Tuinwerken, schilderwerken, tel
0487.56.66.52 (particulier) Z132

Brecht – Ruil eens een plantje in de bib!
De Brechtse bib van de toekomst biedt veel meer dan boeken alleen. Op 1 juni wordt al
een eerste stap in die richting gezet met de opening van een stekjesbib. Een idee van
bibliothecaris Anne Scheijnen. Hiermee is Brecht de derde bib van Vlaanderen die dit inricht.
“Antwerpen heeft al verschillende zadenbibs, maar in bibverband zijn er alleen in Ekeren
en Anderlecht ruilbibs voor plantenstekjes”,
veruidelijkt de initiatiefneemster. “Ik
ben overigens in Ekeren mijn licht gaan
opsteken.” Al speelde ze al met dit idee in
de eerste coronagolf vorig jaar. “Toen is de
hype rond kamerplanten begonnen. Ook
vandaag zijn ze nog hip. We surfen graag
mee op die trend.” Net daarom opende de
Sint-Jobse Sarah Eykerman in augustus
2020 een plantjesbib, toen de eerste van

Brecht. Het is nog steeds een enorm succes. Het aantal leden groeide van 733 naar 1.100.
“Meermaals per dag worden hier plantjes geruild, op de gekste uren. Om 22 of 23u horen we
vaak het deurtje van de plantenkast nog piepen”, lacht ze. “Ik heb overigens al een nieuwe
ruilkast klaar staan, die tweemaal zo groot is.” Eyckerman juicht het initiatief van de bib
toe. “Het is fijn dat de gemeente mee op de kar springt, want ik kan het hier bij momenten
niet bijhouden.” Sara Lievers, een lid van de Plantjesbib van Sint-Job, heeft intussen zelf in
Sint-Lenaarts de plantjesbib Ten Colcke opgericht.
Stekjesbib, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht; Sint-Jobse Plantenbib, Begonialaan 11;
Plantjesbib Ten Colcke, Ten Colcke 3, Sint-Lenaarts

Ook leerlingen basisscholen
verruigen mee

Zetelbedrijf

Niet enkel de inwoners namen deel, ook de vijfde- en zesdejaars van de Zoerselse
basisscholen deden hun duit in het zakje. De leerlingen vervulden het afgelopen
schooljaar verschillende opdrachten in het kader van de actie ‘Klimaatbende’. Één
daarvan was een klimaatactie bedenken voor hun school. Verschillende scholen
zorgden daarbij voor vergroening door bijvoorbeeld een bloemenweide in te
zaaien. De afgelopen weken hielden de scholen elks een slotmoment. De leerlingen
van de klimaatbende werden daarbij getrakteerd op een ijsje, een oorkonde en
klimaatbendetattoo.
Gras niet of minder maaien geeft meer
bloemen en dat is dan weer goed voor
vlinders en andere insecten. Bovendien
geeft dat het gras langere wortels,
waardoor het beter bestand is tegen
droogte. De gemeente raadt aan om de
verruigde stukken slechts twee maal
per jaar, in de tweede helft van juni
en de tweede helft van september, te
maaien en het maaisel af te voeren. Hoe
schraler en armer de bodem, hoe meer
bloemen er groeien. Minder maaien
betekent ook langere wortels, waardoor
het gras beter bestand is tegen droogte.
Deelnemen kan nog steeds via www.
zoersel.be/bye-bye-grass.
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

• herstoffering
• maatwerk

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Op 10 april lanceerde gemeente Zoersel de campagne ‘Bye Bye Grass’. Zoersel riep
de inwoners op om het gras te laten groeien. Begin juni, twee maanden na de start,
hadden al meer dan 260 burgers hun verruigde aantal vierkante meters doorgegeven
aan de gemeente. In totaal is er al 39.778 vierkante meter gazon verruigd, zowat zes
keer de oppervlakte van een voetbalveld.

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be
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Hindernissenparcours welgekomen
alternatief voor
afgelaste scholencross
Met 830 waren ze, de leerlingen van alle Wijnegemse lagere scholen die een week lang
als echte antilopen dartel renden en sprongen op gemeentelijk domein De Leeuw.
Sportraad en sportdienst hadden het speelbos nog avontuurlijker gemaakt dan het
normaal al is voor deze coronaveilige hindernissenloop.
De scholencross in het park is normaal één van de sportieve hoogtepunten in het
schooljaar, zeker voor de sportievelingen. “Het levert telkens mooie taferelen op en
iedereen krijgt een medaille. Het is mooi om zien dat de kinderen zich volledig geven.
Jammer dat hij in september niet kon doorgaan en ook dit voorjaar zit een nieuwe
editie er ondanks verbeterde coronasituatie niet meer in”, zegt schepen van Sport
Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).

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

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

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

Maar de sportraad en sportdienst staken – met mondmasker op – de koppen bijeen om
toch voor een sportief intermezzo te zorgen in de laatste maand van het schooljaar.
“In het speelbos en op de grasvelden van De Leeuw, achter het sportcentrum, hebben
we een mooi parcours aangelegd voor een hindernissenloop op kindermaat”, neemt
sportconsulent Erik Courier me mee naar het met rood-witte linten afgebakend
parcours.
Verspreid over de hele week komen zowel De Notelaar, Don Bosco als de Vrije
Basisoefenschool langs om de uitdaging aan te gaan. “We ontvangen de kinderen klas
per klas zodat alles coronaveilig kan verlopen”, aldus Courier. “Voor iedere sportieve
leerling hebben we een drinkbus als aandenken in petto. We hebben hem met deze
temperaturen maar meteen gevuld met fris water.”
Onder meer juf Dorien Mariën van De Notelaar, die dinsdag met haar klas 2A naar De
Leeuw kwam, nam achteraf enkele gulzige slokken. Dat mocht ook wel want in het
spoor van haar jonge poulains had ook zij het hindernissenparcours afgelegd. “Ik kom
elke dag met de fiets van Oostmalle naar Wijnegem. Fysiek gaat het wel, maar ik had
beter andere kleding aangetrokken”, lacht de juf, die zich ook zonder sportkleding erg
kwiek en lenig toonde.
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102 - 2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99 - www.mazda-antwerpautomotive.be
AntwAutom_BvS_85x92m.indd 1

0487/28 64 30

26/04/2021 13:20

Fonoplaten; ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, Jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z133
Te
koop:
friteuse
Superclain 1, 5 kg, stofzuiger Nilfisk, 2000w Action + parket
p.o.t.k. tel 0489.10.36.22 Z134
Te huur gezocht: klein betaalbaar dakapp. in Schoten, 2 slpk,
terras, lift, rustig gebouw, voor
dame alleen met 2 brave poezen, te huur vanaf sept, graag
een seintje tel 0475.72.02.32

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

De beste woonlening
vind je aan de toog

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
Kantoren
in uw
regiois trotse klant bij ons.
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

ROYMANS JANSSEN

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

KOEN VAN DER STEEN

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

GARY PAULUSSEN
Marynissen Theo CvbaSYMENS &C°
Rodeborgstraat 61 - Schoten
- 03
Villerslei
84 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
GRIET PEETERS
MERVO
theo.marynissen@argenta.be Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
FSMA-nr:27316-ON: 0863538144
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

Zo simpel kan het zijn.
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit

MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

PRIVATE-GIRLS

12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.
www.private-girls.be • AUTOLEI 146 - WOMMELGEM

03 293 08 68 - 0479 38 87 82
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

dagen en uren o.v.t.k. , ZEER GOEDE VERDIENSTE

Fietsersbond Voorkempen geeft
tweewielers applaus

TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:
MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 23.30U

Fietsersbond Voorkempen (Wijnegem, Schilde, Zoersel, Malle) organiseerde ter
gelegenheid van Wereld Fiets Dag (Werelddag van de Fiets) een applausactie
in Wijnegem. Specifieke locatie was de hoek van de Turnhoutsebaan met de
Schoolstraat. Daar passeren ’s ochtends heel wat kinderen en volwassenen die
met de fiets naar school of naar het werk rijden. De aanwezige Fietsersbondleden
en sympathisanten staken op die manier de voorbijrijdende fietsers een hart
onder de riem en dat werd gewaardeerd.
Ook schepen van Milieu Tom Tachelet (Durf!) en de oud-schepenen Gerda
Roeykens en Frank Evens klapten enthousiast mee. Wijnegem doet het goed
op gebied van fietsveiligheid en -infrastructuur. Denk maar aan de recent
aangelegde fietsstraten in het dorpscentrum. Een greep uit de projecten die nog
op stapel staan: een nieuw fietspad langs de ’s-Gravenwezelsesteenweg, het
opnieuw aanleggen van fietspaden
in de Eikenlaan, in een gedeelte
van de Koolsveldlaan en in de
Brouwerslaan. Ook de fietspaden op de
Merksemsebaan aan Wervehof worden
vernieuwd.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote ﬁrma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

Te koop: mountain bike b\’Twin
60FS voor kinderen 9 - 12 jaar
volledig uitgerust. `Zo goed
als in nieuwe staat. Prijs:
75 - tel 03 383 21 07 L12
Goed verzorgde man van 60+ zou
heel graag in contact komen met
rijpere lustige dame van 80+ om
samen af en toe gezellige lekkere
warme momenten te hebben,
in de plaats van die saaie
eenzame dagen, ook kan ik jou
helpen met lichte huishoudelijke
klusjes gsm 0494.24.18.96 L11

De applausacties van de Fietsersbond
vinden voortaan plaats op 3 juni in
plaats van 21 maart.

Citroen C2 te koop wegens
ouderdom bouwjaar 2004 slechts
54.000 km. in perfecte staat 3000
te schoten tel 0477.42.18.95 L13

TE HUUR APPARTEMENT

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen
en
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) L17

2de verd. bemeubeld
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79

Gefeliciteerd met
uw eeuwfeest,
Maria Mattheeussen
In het Schotense WZC Verbert-Verrijdt mocht Maria Mattheeussen zopas 100 kaarsjes
van haar imposante verjaardagstaart uitblazen.
Als enig kind werd Maria op 14 juni 1921 in Merksem geboren. Haar vader, Hypoliet
Mattheeussen, kwam uit een gezin van wel 9 kinderen en Maria’s moeder, Louise
Van Looy, had 6 broers en zussen. Aan tantes en nonkels, die allen in Merksem
woonden, was er dus geen gebrek, evenmin als aan neefjes en nichtjes die Maria’s
speelkameraadjes waren tijdens haar jeugd.
De Mattheeussen verhuisden enkele keren, zoals naar de Gruisweg (nu Winkelstap).
“Daar woonden drie gezinnen met slechts twee toiletten”, weet Etienne Van Hoof,
Maria’s zoon. “Water moest buiten aan een pomp worden gehaald.”
Krijgsgevangen
Na haar plechtige communie, begon Maria als 14-jarige in koekjesfabriek ‘De
Beuckelaer’ te werken, waar zij vier jaar later haar grote liefde, de eveneens 18-jarige,
Leon ontmoette. Hij werd al gauw opgeroepen tot deelname aan de 10-daagse
veldtocht en, net zoals veel andere koppels, viel het afscheid ook hen bijzonder zwaar.
“Leon werd als krijgsgevangene opgeëist om in de industrie in het Ruhrgebied te werken
en vervolgens werd hij bij boeren ingezet” vertelt Etienne. “Om de 6 weken mocht hij
even naar huis waar hij gelukkig was met zijn Maria. Tijdens zo’n kort verlof zijn Leon
en Maria getrouwd op 31 november 1942. Met de tram reden zij in de stromende regen
naar het gemeentehuis. Daar aangekomen stelden zij tot hun ontzetting vast dat het
kostuum van Leon niet kleurvast was en niet tegen zoveel regen kon; zijn overhemd
was net zo blauw als zijn kostuum.”
Het huwelijk werd gelukkig toch ingezegend en het jonge echtpaar mocht van twee
weken vakantie genieten. Toen Leon al lang en breed terug in Duitsland was, kwamen
toch nog enkele SS’ers controleren of hij wel echt vertrokken was.

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

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

GRATIS
MOTOR

Eerste bevalling voor moeder én dokter
Op 16 september 1944, volop tijdens de beschieting van Merksem, werd zoon Etienne
geboren. “Zelfs de dokter was bang om naar mijn ouders te fietsen”, zegt Etienne, “want
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
de V1- en V2-bommen vielen. Bovendien was het ook nog eens de eerste bevalling voor
die arts.”Nadien, wanneer het luchtalarm waarschuwde, schuilden moeder en baby,
die laatste in een naaimand, in de kelder. Etienne was reeds 6 maanden oud, toen
Leon zijn zoon voor de eerste keer zag. Twee jaar later werd dochter Jeannine geboren.

03/651 33 40

Dansen en vakantie
In 1957 kochten Leon en Maria bouwgrond in de Karel Selsstraat in Schoten. “Daar
bouwden zij, samen met mijn grootvader en een schoonbroer, eigenhandig hun huis
waarin zij 50 jaar woonden. Maar er was ook tijd voor ontspanning want mijn ouders
hielden van dansen bij Pierre de Deken en genoten heel erg van hun vakanties in
Spanje.”
Leon en Maria kregen vier kleinkinderen: Wendy, Sandra, Peter en Birgit, die op hun
beurt voor negen achterkleinkinderen zorgden: Yentel, Yolien, Jasmijn, Marjolein,
Matthias, Jonas, Julie, Kyna en Yuna.
Terug naar Winkelstap
Etienne: “In 2007 verlieten mijn ouders
hun huis om -opnieuw- in de Winkelstap
bij hun dochter te gaan wonen, waar zij
tevens hun 65-jarig huwelijksjubileum
vierden. Nadat mijn vader in 2011
overleed, bleef moeder nog tot in 2016
bij haar dochter wonen. Tot een ernstige
valpartij helaas een einde maakte aan
moeder haar mobiliteit.
Sedert 5 jaar geniet zij nu van de goede
zorgen in WZC Verbert-Verijdt, waar de
dagelijkse bezoekjes van de kinderen
met ‘pralinekes’ en ander lekkers de
lichtpuntjes vormen en waar zij zich
verwondert over haar lang leven van 100
jaar!”

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

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

AANNEMER
KOOPT
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
opbrengsteigendommen,
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u
renovatie- en
afbraakpanden,
bouwgronden,
projectgronden,
oude woningen...

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

het behalen
behalen van van
VoorVoor
het
rijbewijs B
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken
Zandhoven
en omstreke
RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden
RIJSCHOLING.BE

Veilig leren autorijden

OUD GOUD
IS GELD
WAARD!
OUD
GOUD
IS GELD
WAARD !
Te koop: Abarth 595 donkergrijs, fer. Rood leder, autom,
nieuwstaat 0468.20.03.64 L14
Te koop: houten kastje glazen deur op wieltjes, Multi gebruik 48L 43B 105H p.o.t.k.,
houten 3 laden kast L56 B32
H61, tel 0489.10.36.22
Z121
Gezocht werk: afbraak, bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130
Levering van kleine hoeveelheden graszoden 1-60m2, tel
0492.54.30.07 (particulier) Z128
Te koop gevraagd: Westmalle
trappistenglazen
tel
03.313.86.02
Z123

=
AANKOOP VAN OUD GOUD,
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 62

DINSDAG T.E.M VRIJDAG 9U30 - 12U30 en 13U30 -18U00
ZATERDAG 9U30 -18U00
OOK OP AFSPRAAK

03 226 58 06

Nostalgie du Passé - Paalstraat 94 - 2900 Schoten - 03/226 58 06 - nostalgie.du.passe@telenet.be

The Big Bounce en dj F.R.A.N.K
creëren festivalsfeer
in Bloemendaalschool
Feathers Events lanceerde begin dit jaar het idee om met The Big Bounce,
een muziekfestival in combinatie met springkastelen, naar de Vlaamse
scholen te trekken. Een schot in de roos, want tot eind juni zitten de
organisatoren helemaal volgeboekt. The Big Bounce stond ook een dag
opgesteld in de Bloemendaalschool in Schoten en het werd één groot feest
voor de kinderen.
“Omdat dit schooljaar geen enkele uitstap kon doorgaan, zijn we op zoek
gegaan naar een alternatief”, vertelt directeur Sofie Dirix. “We wilden
echt een moment inlassen om al onze kinderen eens te verwennen, eens
iets anders dan de schoolbanken. Met de hulp van The Bib Bounce werd
onze schoolomgeving omgetoverd tot een groot springparadijs waar alle
kinderen hun hartje konden ophalen. De dag werd afgesloten met een
al even fel gesmaakte set van dj F.R.A.N.K.! Mede dankzij het mooie weer
genoten zowel kinderen, juffen, meesters, directie en medewerkers voor
100% van deze dag.”

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in
Schoten en omgeving
€ 125 per vracht. Beperkt
aanbod; tel 0495/237801
voor verdere informatie
en /of bestelling

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

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES
KLEINE WATERSTR. 84 - 2970

SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

Schotens gemeentepersoneel krijgt
versterking van 40.000 bijen

In de zopas naar boven gehesen kast kunnen tot 40.000 bijen samenwonen.
“Als alles goed gaat, kunnen die samen voor een honingopbrengst van 15 tot
20 kilogram zorgen”, weet kenner Victor. Voor een gemeentelijk honingmerk
zouden vooralsnog geen plannen bestaan, maar ambtenaren kunnen het
zoete eindproduct wel in hun thee doen of op hun boterham smeren.

Wie gezoem hoort bij een bezoek aan het gemeentehuis, hoeft zich niet
ongerust te maken. Naar aanleiding van de ‘Week van de Bij’ plaatste de
gemeente zopas een bijenkast op het groendak van het gemeentehuis.
“Een concrete aanvulling op ons al langer bijenvriendelijk beleid”, vertelt
Walter Brat (N-VA), schepen van Duurzaamheid en Leefmilieu.

Het is niet de eerste bijenvriendelijke actie van Schoten. “Zo maaien we
minder vaak waardoor veldbloemen de kans krijgen te groeien”, zegt schepen
Walter Brat. “Die bloemen ogen niet alleen fraai in het straatbeeld. Ze zijn ook
broodnodig voor bijen en trekken andere insecten en vogels aan. Die zijn weer
nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups.”

De bijenkast en het inwonende bijenvolk kunnen rekenen op de beste
zorgen van Christof Victor. Die is gemeenteraadslid voor N-VA, maar ook
gepassioneerd imker. “Bezoekers van het gemeentehuis hoeven niet bang

Fonoplaten; ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, Jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z134

Te
koop
gevraagd:
juke box in goede
tel
0484.93.70.61

oude
staat
L24

Te huur: Spanje Marbella app., 2
slpk, 2 badk, golfdomein, vanaf
125 euro p/d, max 4 pers. luxe/
5 zwembaden, fitness – jacuzzi –
Hammam … tel 0475.80.48.47 L25

te zijn van bijtjes”, weet hij uit ervaring van zijn werk in de imkerwerkgroep
Wijtschot “De plaatsing van deze bijenkast moet meer Schotenaren bewust
maken van de vele goede dingen die bijen doen voor onze omgeving.”

Te
koop: fietsstoel Hamax
Kiss tot max 22 kg voor
achteraan, bijna nieuw, 20
euro tel 0479.93.42.36
L27

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

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

Tel. 0477 49 27 70

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

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certificaat.
Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.
Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.
Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.
st.sani@icloud.com
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DE
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Deuzeldlaan 21 te Schoten
Nieuwbouwproject
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Fase22
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Meergezins
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Fase 2
5 appartementen

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Meergezins
-

Gratis
leeghalen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
tel
0478.53.67.19
Z124
Levering
van
kleine
hoeveelheden (zakken of los

MEEUS

Fase 1
10 Luxueuze
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Fase 1
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Werkman zoekt werk: afbraak
alle soorten, opruimen, zolder,
kelder, naar het stort brengen,
renovaties sanitair, betegelen,
bezetten en nog veel meer tel
0488.61.48.37 (particulier) L23

VAN

Fase11
Fase
appartementen
55appartementen

fase
voorjaar
2020
-- Start
2020
-Start
Startfase
fase11
1 voorjaar
voorjaar 2020

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen enz… gratis offerte
0487.715.534 (particulier) L20

HOFKE
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batimmo

www.batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be
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batimmo
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03
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0473
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77 50
37

03
292
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0487
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0.9-1m3) wit zand, rivierzand,
breekzand en cement tel
0492.54.30.07 (particulier) Z125
Afhaling
van
kleine
hoeveelheden afval, plastiek,
hout, papier enz.. gratis offerte tel
0492.54.30.07 (particulier) Z127
Vrouw zoekt werk: poetsen en
strijken tel 0485.13.48.22 Z129
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren
,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) L21

Wonderwijzer viert schoolfeest met
lokale takeaway
Vrije Basisschool Wonderwijzer organiseerde zopas een takeaway, ter
vervanging van het jaarlijkse schoolfeest. En zo leek de speelplaats
van de vrije basisschool dit weekend verdacht veel op een grote
supermarkt, al gingen juffen en meesters bewust ‘shoppen’ bij kleine
winkels in Schilde.
Ouders en sympathisanten konden vooraf pasta, kaas, dessertjes en wijn
bestellen. Alle producten kwamen van lokale handelaars. Zaterdag konden de
bestellingen coronaveilig worden afgehaald.
De ‘klanten’ kregen een mandje of winkelkarretje om op de speelplaats hun
bestelling bijeen te sprokkelen. “Uiteindelijk kwamen er zo’n 250 bestellingen
binnen. Goed voor 320 kilogram spaghettisaus, 180 kaasschotels en nog heel
wat dessertjes en flessen wijn. Dat vinden wij toch wel een succes”, vindt
meester Frank Jagers van de zesde klas.
Om voor de kinderen toch een schoolfeestgevoel te creëren hadden de
leerkrachten de voorbije week een ‘masked teacher’ op poten gezet. Elke
dag kregen de kinderen van de school een filmpje te zien met daarin acht
dansende, vermomde leerkrachten. Telkens stelden twee figuurtjes zich met

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

vervormde stem een klein beetje voor.
Vrijdag mochten de kinderen hun stemformulieren indienen. Als apotheose
kwamen de figuren zich op de speelplaats blootgeven. De leerlingen
reageerden dolenthousiast. Als afsluiter kregen ze ook nog een ijsje
aangeboden van de ouderraad.

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

Te koop: fiets, tandem Trek
Double Track 100 7 Shimano,
versnellingen lengte 240cm,
zeer goede staat, prijs 800
euro tel 0475.48.28.25
L1
Te koop: microgolf met gril
nw,
draagbare
bandopnemer, koelkast, +/- 1,50m, nw
stoomkoker Kenwood, alles
zr gd st tel 0476.75.49.98 L3
Te Huur : Spanje Regio Murcia.
Dorp San Cayetano. Huis voor
4 personen, 2 slpkm, 2 badk,
Groot zwembad+ kinderbad, 10
minuten rijden van strand oa
van San Javier, Mar Menor. Vliegen Murcia/Corvera afstand 30
km. Info / Tel : 0468.210.252 L2

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

Brecht – De Merel Sport:
padel in de zomer,
indoor tennissen in de winter
Op De Merel Sport zal je ook komende winter kunnen tennissen. De
indoortennishal zal dan eindelijk de deuren openen. Concessionarissen
Sofie Lombaerts en Tom Lauryssen openden intussen al drie gloednieuwe
padelvelden.
Met enkele maanden vertraging is dan toch de bouw van de langverwachte
indoor tennishal gestart op domein De Merel. Eind dit jaar hoopt het koppel
om tennissers ook in de winter te verwelkomen. “In de hal komen op de
gelijkvloerse verdieping vier indoorterreinen en een cafetaria. Op de eerste
verdieping wordt een woonst ingericht. Het horecagedeelte met woonst zal
tegen het najaar van 2022 klaar zijn”, legt Sofie Lombaerts uit. “De cafetaria
zal voor iedereen toegankelijk zijn. In de zomer zijn we er al in geslaagd om
wandelaars en fietsers van het jaagpad langs de vaart tot in Het Merelhuisje
te krijgen.” Dat clublokaal, een laatste restant van een bewogen geschiedenis
op het domein, is in april al afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe
complex.
De concessionarissen willen er een gezellige club van maken, die openstaat
voor iedereen. Hoewel ze zelf tennissers zijn, trekken ze de club sportief
verder open. De aanleg van de padelvelden is daar al een eerste stap in.
“Daarom hebben we de naam veranderd van TC De Merel naar De Merel Sport.”

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

0493 42 80 79
Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Te
koop:Spanje-Estepona/
Marbella,
prachtige luxe
duplex
penthouse
bj.2018
volledig bemeubeld, instapklaar!
105m2+27m2 terras,2 slpks,2
badk ,airco ,fitness ,groot
zwembad ,apart kinderzwembad,
grote kelderberging,2 overdekte
privéparkings, panoramisch zicht
op beschermd natuurgebied
en de zee. 0499.141.047 bart.
van.opstal3@gmail.com
Z108
Te huur: vakantiewoning, 8 pers.
Calpé, alle comf., privé zwembad,
wifi, tel 0485.040.550
Z109

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

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

Leerkrachten school De Basis te
voet van Duffel naar Schoten:
“Voor staprobot van Mira”
Het bijna voltallige leerkrachtenteam van basisschool De Basis is zopas van aan
de vertrouwde schoolpoort aan de Stationsstraat in Duffel helemaal tot in de
Schotense wijk Berkenrode gestapt. Juf Ann Weyn en collega’s hadden ook nog
eens een grote cheque mee van 6798 euro bestemd voor Mira, de dertienjarige
dochter van oud-collega meester Daan Materné.
Mira kampt sinds haar geboorte met ernstige meervoudige beperkingen, maar
zet sinds zij en haar ouders onlangs de Innowalk ontdekt hebben, reuzenstappen
voorwaarts, zowel letterlijk als figuurlijk.
“Probleem is dat het van oorsprong Noorse toestel erg duur in aankoop is: 26.000
euro. Niet evident, maar dankzij een crowdfunding en hartverwarmende steun
van familie en vrienden zijn wij er in geslaagd dit bedrag bij elkaar te krijgen. We
verwachten Mira’s persoonlijke Innowalk binnenkort zodat ze niet alleen in het
therapiecentrum, maar ook thuis zo vaak kan oefenen als ze zelf wil. Ze fleurt er
helemaal van op”, getuigt haar papa Daan Materné.
De Schotenaar is vandaag zelfstandig ondernemer, maar staat op de vrije
basisschool De Basis in Duffel nog altijd bekend als meester Daan. “Daan is tien
jaar lang een fantastische collega geweest, die wij nog altijd op handen dragen”,
spreekt Ann Weyn van het eerste leerjaar voor al haar collega’s. “Toen we dit
voorjaar het verhaal over zijn dochter Mira en haar onbereikbare staprobot
lazen in Gazet Van Antwerpen, kwam
er spontaan een solidariteitsactie
op gang. Dat heeft geleid tot
deze sponsortocht. Met 25 zijn we
over veldwegen via Lier, Lint en
Wommelgem naar Schoten gestapt om
onze ook door ouders van leerlingen
en oud-leerlingen toegezegde centen
te verdienen.”
Mira mocht het ingezamelde bedrag
na aankomst van het in fluo hesjes
uitgedoste
leerkrachtenkorps
zelf onthullen. “6798 euro. Dat is
waanzinnig veel”, stamelde de
normaal altijd spraakzame Daan. Mira
zelf straalde ook, nu de droom van een
eigen stapmachine snel realiteit zal
worden.

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

ONLINE VERKOOP VIA
BIDDIT – code 198220
op www.bidit.be

GEMEENTE SCHOTEN,
derde afdeling
Een woning gelegen
André Ullenslei 10,
gekadastreerd sectie C,
nummer 0606XP0000, met een
grondoppervlakte van 115 m².
KI: € 654
Indeling:
-Kelder
-Gelijkvloers: inkomhal met trap, leefruimte, keuken, badkamer
-Eerste verdieping: leefruimte, keuken, badkamer
-Tweede verdieping: twee slaapkamers
Genot: vrij van gebruik – sleutels worden overhandigd na betaling van prijs
en kosten
Bodem: geen risicogrond
EPC: 470 kWh/m² jaar (attest d.d. 22/03/2021)
Elektrische installatie: elektriciteit is niet conform – te herstellen/renoveren
binnen 18 maanden na aankoop (attest d.d. 22/03/2021)
Stookolietank: geen

INSTELPRIJS: € 160.000,00
AANVANG-SLUITING BIEDINGEN:
14/06/2021 – 22/06/2021

ONDERTEKENING AKTE VAN TOEWIJZING
Binnen de 10 dagen na sluiting biedingen

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-elekwater 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

WANDELINGEN
WANDELINGEN
ROZENWANDELING
TOT 19 JUNI
Gegidste
Rozenwandelingen
in het Rivierenhof, Infopunt, Turnhoutsebaan
246, Deurne,
2 MAART
2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
www.provincieantwerpen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

WANDELZOEKTOCHT
2 MAART 2014

T.E.M. 30 SEPT.
31STE TRAPPISTENTOCHT

tvv
de 1.000km
van,12,
Kom18,op20,
tegen24,Kanker
start enSint-Antonius
aankomst, dreefZoersel
van hetwww.nvz.
Vrieselhof 0477
Oelegem,
Afstanden
6, 10
30, 40km,
27 93 11
facebookpagina Maarten 1.000km, maarten1000km@hotmail.com of 0497.37.84.41

MIDZOMER KRUIDENWANDELING
CULTUUR
Rivierenhof
Deurne, www.provincieantwerpen.be
WANDELING
SCHOTEN
2 MAART 2014

20 JUNI
27 JUNI
31STE TRAPPISTENTOCHT

5,10,15
of 20km,
Afstanden
6, 10befradru@gmail.com,
,12, 18, 20, 24, 30,www.wijtschotduvels.be
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6,
10
,12,
18,
20,
24,
30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27ONLINE
93 11
TONEEL
Lokaal en coronaproef theater, “ONZE PA HEEFT EEN LIEF” en “ROMEO & JULIA, KWTG Wijnegem,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
www.kwtg.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

FIETSZOEKTOCHT 2021
T.E.M. 30 SEPTEMBER
Brasschaat-Kapellen,
2 MAART 2014 organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
BROEKFESTIVALL
11,12 EN 13 JUNI
Schilde
- ‘s-Gravenwezel,
cultuur@schilde.be, 03 380 16 37 31STE TRAPPISTENTOCHT
2 MAART
2014
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 14U
11
PRESENTATIE
19 JUNI
Al Norte, een tocht door het noorden van Mexico, digitale presentatie door Mieke Geuens,
2 MAART 2014Wommelgemse Steenweg 34-36, Wijnegem, www.cactussenvetplanten.be
31STE TRAPPISTENTOCHT
Parochiecentrum,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TENTOONSTELLING
T.E.M. 20 JUNI
Werken
van 2014
Schotenaar Guy Van den Bulcke “BIRDS: BUITEN HUN
NATUURLIJKE
OMGEVING”,
2 MAART
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Cultuurhuis
de10
Bijl,,12,
Dorp
Zoersel,
298 07Sint-Antonius
15, debijl@zoersel.be
Afstanden 6,
18,1,20,
24, 30,0340km,
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
info: www.guyvandenbulcke.com

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
BLITZ
OLDTIMERRIT
TOT 30
JUNI
23U59
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477
27 93
11
VOORJAARSRIT 2021, Marktplein, Wijnegem, www.facebook.com/tstraat, 0486 478 452

2 MAART 2014
THEATERKAMP

31STE
VAN
5 9UTRAPPISTENTOCHT
T.E.M. 9 JULI 16U
Afstanden
6, 10 Venusstraat
,12, 18, 20, 5,
24,Brecht,
30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
De
Zevensprong,
activiteit
van Compagnie
MiLa
vzw 0477 27 93 11
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Glazenwasser
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
DE2014
CORT
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel Nieuwpoort
www.nvz. 0477 27 93zeedijk:
11
Te huur

modern app., 1 slpk, tot 5 pers,
• Reinigen
ramen,omlijstingen,
2 MAARTvan
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
4de verd (met lift), prachtig zeepoorten, veranda’s
en 20,
koepels.
Afstanden
6, 10 ,12, 18,
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
zicht, terras, centraal gelegen
• Afwassen van plafonds en dakgoten.
op de zeedijk, zomer 650 euro/
• Ontmossen van daken en opritten.
week, info 03.449.94.66 Z116

GEZOCHT

Te koop: fiets, tandem Trek
31STE TRAPPISTENTOCHT
Double Track
100 7 Shimano,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93240cm,
11
versnellingen
lengte
GSM 0485 337 801
zeer goede staat, prijs 800
euro tel 0475.48.28.25
L1
bjornde_22@hotmail.com

2 MAART
2014 PRIJSOFFERTE
GRATIS

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Buurt ziet 57 assistentiewoningen
aan Botermelkbaan niet zitten
Er zijn plannen om het voormalige rusthuis Julien aan de Botermelkbaan in
Schoten uit te breiden met 57 assistentiewoningen. De provincie kende al twee
keer een vergunning toe, maar die werd telkens vernietigd. “Het pingpongspel
blijft hier gaan”, luidt het bij de buurtvereniging, die net als de gemeente
Schoten vindt dat de bejaardenwoningen verdoken appartementen zijn.
Al in september 2017 dienden drie broers Willekens een bouwaanvraag in om
op de Botermelkbaan 44-46-48 de voormalige residentie Julien af te breken,
bomen te rooien en in totaal 57 assistentiewoningen te bouwen, inclusief
parkeergarage. De gemeente Schoten weigerde de vergunning. Er waren ook
twee bezwaarschriften. Het gebouwencomplex zou te grootschalig worden,
en er groeide een vermoeden dat de wooneenheden ook als appartementen
kunnen worden gebruikt.
Eind april kreeg de buurman zo wéér gelijk. De provincie moet nu voor de
derde keer oordelen. “Dit project kan niet door de beugel”, zegt Marc Danen
van de buurtvereniging. “Een aantal woningen heeft twee slaapkamers. Het
zijn gecamoufleerde appartementen, die men kadert in bejaardenhuisvesting.
Een tweede, nog belangrijker punt, is de inplanting. Ze gaan gewoonweg twee
appartementsgebouwen in een woonpark plaatsen, wat de draagkracht van de
omgeving totaal overstijgt. De buur die procedeert zou een gebouw van drie
verdiepingen hoog op 10 meter afstand van zijn perceel krijgen. Men zou ook alle
bomen moeten rooien.”
En wat nu? Marc Danen: “Op 15 juni komt dit opnieuw voor, maar we maken
ons geen illusies. Dit zal opnieuw goedgekeurd worden nadat hier en daar
een paar woordjes worden aangepast. De pingpong blijft gaan, totaal absurd.
Maar dan kunnen ze opnieuw een klacht verwachten. Of gaat de N-VA (die de
burgemeester levert, red.) nu op haar strepen gaan staan als de zaak voor de
derde keer bij de provincie komt, waar N-VA ook mee bestuurt?”
De gemeente Schoten blijft alleszins tegenstander van het huidige plan. “We
blijven het te grootschalig vinden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening
Paul De Swaef (N-VA). “De flats zelf zijn ook nogal groot, we willen voorkomen
dat dit een gewoon appartementsblok wordt. Het doel moet echt wel
bejaardenhuisvesting zijn. De ontwikkelaars mogen steeds met ons in gesprek
gaan.”

Provincie en vier gemeenten
vragen meer hoffelijkheid
van hun woonparkbewoners

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN

Nieuwe regels voor grootgrondbezitters in het groen
In zowel Schoten, Schilde, Brasschaat als Brecht hebben lokale besturen in overleg
met de provincie nieuwe regels opgesteld om hun meest riante woonwijken zo
groen mogelijk te houden. De tuinen in pakweg Schotenhof (Schoten), Vriesdonk
(Brasschaat) en Steynhoeve (Schilde) hebben niet zelden de allures van een park.
“Daardoor bepalen ze mee het groene karakter van de stadsrand, maar wat meer
‘hoffelijkheid’ voor die zogenaamde woonparken is op z’n plaats want door ontbossing
en versnippering, staan ze onder druk”, weet gedeputeerde Luk Lemmens, (N-VA),
bevoegd voor ruimtelijke ordening
In Schoten was er op 7 juni een digitaal participatiemoment over het rup Woonparken
en in de betrokken wijken Schotenhof, De Zeurt en De List werden infopanelen
geplaatst om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de bewoners te prikkelen.
Tot 15 juli kan de startnota met de geactualiseerde regels voor de woonparken worden
ingekeken waarna ze door de gemeenteraad in afdwingbare voorschriften worden
omgezet. In Brasschaat, Brecht en Schilde wordt een gelijkaardig traject gevolgd.
“Ongerustheid of paniek is overbodig. Het rup heeft geen terugwerkende kracht. We
willen geen mensen onteigenen, noch aan hun verworven rechten raken”, benadrukt
Paul De Swaef (N-VA), in Schoten bevoegd voor Ruimtelijke Ordening . “We willen deze
unieke manier van wonen net bewaren voor de volgende generaties. Voor Schoten
gaat het om zowat drieduizend huizen verdeeld over de wijken De List, Schotenhof en
De Zeurt. Vooral voor die laatste wijk is dit planningsproces belangrijk want voor die
wijk bestaat nu nog geen rup en moet er vaak ad hoc beslist worden wat moeilijk is
voor het bestuur en verwarrend voor de aanvragers.”

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

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

“We merken dat sommige eigenaars in bv. De Zeurt de nu bewust verplicht erg grote
kavels van minimaal 5000 vierkante meter wat graag willen opdelen in kleinere
bouwgronden omdat dit meer opbrengt. Maar daardoor dreigt wel heel wat natuur te
worden opgeofferd. Dat gaan we dus niet toestaan”, aldus De Swaef. “Die ontbossing
willen we verder tegengaan door nogmaals te benadrukken dat slechts 10% van elke
bouwkavel voorzien kan zijn van open ruimte (gazon, terras, zwembad of sportveld).
Bomen en ander hoogstammig groen moeten 90% blijven uitmaken van de volledige
ruimte rondom het huis. Van groen wordt iedereen beter, zeker ook de bewoners. Dit is
trouwens een gewestelijk voorschrift voor woonparkgebieden.”
De gemeenten hebben eerder een gemeenschappelijk visie ontwikkeld over
woonparken. Ze willen alle achterpoortjes naar mogelijke ‘ontbossing’ sluiten.
Appartementen blijven taboe, maar cohousing met ouder wordende familieleden moet
onder bepaalde voorwaarden wel kunnen. Want de woonparken met vaak oude villa’s
aanpassen aan de maatschappelijke realiteit van vandaag is ook een doelstelling.
“We rekenen nu op voorstellen van bewoners die vast ook goede suggesties
hebben om de kwaliteit van wonen in ‘hun’ woonpark te verbeteren”, doet Paul De
Swaef een oproep. “Zo kunnen er bv. hier en daar doorsteken gecreëerd worden
om zich met de fiets snel en efficiënt door het woonpark te bewegen. We willen het
allemaal verwerken om een zo handig mogelijk stedenbouwkundig instrument te
creëren. Ik hoop dat het Schotense
rup woonparken binnen twee jaar van
kracht kan zijn, waarin we op termijn
onze bestaande bijzondere plannen van
aanleg (bpa’s) en rup’s voor woonparken
kunnen integreren. Dat kunnen we alle
bewoners en toekomstige bewoners
heldere antwoorden bieden wanneer ze
vragen hebben over de inrichting van
hun villaperceel.”
De provincie maakte met ‘Hoffelijk
voor je tuin’ alvast een brochure om
woonparkbewoners op het goede pad te
zetten. Af te halen of op te vragen in de
betrokken gemeentehuizen.

Te koop: 2 relaxtuinstoelen,
weersbestendig, tuinset tafel 4
stoelen, elec. boomzaag Einhell,
elek. Haagschaar Black & Decker,
dompelpomp Dab, el spiegel
140-95cm, citybike BNB 26 prijs
o.t.k. tel 0489.10.36.22 Z122
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) L19
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zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

1 KELNER/DIENSTER
1 BARMAN
Zich aanmelden na tel. afspraak met Dhr peter Van Esbroeck
Tel. 03 636 10 59 of 0494 588 186 (na 10.00u)
GEVRAAGD

GARCON of DIENSTER
Zaterdag en zondag
Ned.-talig - Liefst oudere persoon

Inlichtingen: 0473 67 72 64

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z102
Uw
hondje
gehoorzaam
in 2 lessen, bij u thuis tel
0495.20.76.50 (particulier) Z103
Alle
en

Fulltime
onmiddellijk in dienst
CV mailen naar
info@brasserie-ciconia.be
of 0475 62 31 04

Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen

mannen,
tel
0496.08.41.68
Vanaf 50,00e - Gratis
levering
(Schoten • Schilde • Brasschaat •of
‘s-Gravenwezel • Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)
0496.63.79.78
(particulier) Z104
Je kan onze dagverse suggesties bekijken
via FB
Iken onze
zoek
werk:
schoonmaken,
website: www.brasserie-ciconia.be
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z111

Alle snoeiwerken, aanleg van
gazon & rolgazon, vellen
van
bomen,
frezen
van
stronken,
aanplantingen,
aanleg dolomiet paden, tel
0498.144.085 (particulier) Z111

Interesse?
Stuur
met
motivatiebrief: danny.frison@consius.be
: danny.frison@consius.be
Interesse?
Stuur
je je
CVCV
met
motivatiebrief

Restaurant-Taverne
DE KEYSERSHOEVE
te Sint-Job-in-’t-Goor

Van woensdag t.e.m.
zondag

schilderwerken
buiten
door

binnen
Poolse

Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117
Ik zoek een baan: huis
schoonmaken,
strijken,
tuinhulp,
keukenhulp,
bel me op het nummer
0465.74.05.91 (particulier) Z118
Werk gezocht: tuinen, daken,
garages, werk coronaproef, tel
0485.76.52.98 (particulier) Z119

Delhaize Merksem
en/of Schoten
van 5u45 tot 8u
van maandag t.e.m.
zaterdag.
R&S Vincents BV
vragen naar Sylvia
telefonisch
0479 26 76 08

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
gsm 0475.79.65.12
Z96
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) Z97
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z102
Hallo, ik zoek een baan, ik
kan de tuin schoonmaken,
ik kan ook kleine reparaties
uitvoeren, bel me op het nr
0465.74.05.91 (particulier) Z120
Ervaren goede schilder zoekt
nog werk, NL, proper werk
voor een goede prijs tel
0487.740.335 (particulier) L15
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) L16
Levering

van

kleine

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE

Gezocht
Nederlandssprekende
DAME voor POETSEN

Meer en meer klanten vinden de weg naar ons super gezellig
gezinsrestaurant Gasthof Vijverhof.
Daar zijn we heel blij mee ! Daarom zijn we op zoek naar
medewerkers om ons team te versterken.

Wij zoeken:

• EEN (HULP)KOK om zo snel mogelijk op te
starten

ELKE ZONDAG

BRUNCH
BRUNCH
• EEN CHEF(KOK) om onze huidige chef-kok
ELKE ZONDAG

die met pensioen gaat te vervangen.
bespreken.

ELKE ZONDAG

Opstart is te
BRUNCH
ELKE ZONDAG

BRUNCH

• Een KEUKENMEDEWERKER met ambitie.
• STUDENTEN met pit.
• FLEXIJOBBERS die wat willen bijverdienen.
Gasthof Vijverhof legt zijn medewerkers in de watten. We zoeken
samen naar een mooie balans tussen werk en privé. Naast de hartelijke
sfeer zijn er ook voordelen gekoppeld aan de job. Solliciteren kan via:
info@gasthofvijverhof.be
Voor
meerHET
informatie
kan je terecht bij: Bert
EETPLEZIER
VOOR
HELE GEZIN
Blancke (HRWWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
Gasthof
Vijverhof)VOOR
op 0484/13.16.69
EETPLEZIER
HET HELE
GEZIN/ 03 658 47 20
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
EETPLEZIER
VOOR
HET
HELE
GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
EETPLEZIER VOOR
HET HELE
GEZIN/ 03 658 47 20
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
OPEN WOE T.E.M. ZONDAG VANAF 12U

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
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champignonmest, turf, compost
enz..
tel
0492.54.30.07
(particulier)
Z126
Verwijderen van asbest golfplaten
en afvoeren en plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis ,
0487.715.534 (particulier) L18

OPEN WOE T.E.M. ZONDAG VANAF 12U

11/02/2020 11:18
11/02/2020 11:18
11/05/2021 16:19
11/02/2020 11:18
11/05/2021 16:19
11/02/2020 11:18

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

SOMTRANS
NV
SOMTRANS
NV

Gevraagd

VAST IN DIENST
DEELTIJDS
VOLTIJDS
FLEXIJOB
ERVAREN STUDENT

POETSER m/v

Albertkanaalbaan
9
Albertkanaalbaan
9
2110 Wijnegem
2110(België)
Wijnegem (België)
Tel: 0032(0)Tel:
3-355.16.88
0032(0) 3-355.16.88
Fax: 0032(0).3-355.16.99
Fax: 0032(0).3-355.16.99
Email: admin@somtrans.be
Email: admin@somtrans.be

ERVAREN MANAGEMENT ASSISTANT
Ervaren management assistant

Kom werken bij een rederij met toekomst, ook voor jou!

werken bij een
met portie
toekomst,
ook voor En
jou!
Ben jij eenKom
manusje-van-alles
met rederij
een gezonde
organisatieskills?
kijk jij uit naar een nieuwe administratieve uitdaging? Dan zijn wij naar jou
Ben jij een manusje-van-alles met een gezonde portie organisatieskills? En kijk jij uit naa
zoek! administratieve uitdaging? Dan zijn wij naar jou op zoek!
eenop
nieuwe

Wie zijn wij

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Ochtenduren - Vervoer: auto

WieSomtrans
zijn wij N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 38
eigen tankschepen.
Onze medewerkers,
opuitgegroeid
kantoor en tot
aaneen
boord
vanmet
onze
Somtrans
N.V. werd opgericht
in 1975 en is
rederij
38 eigen
schepen, zijnOnze
steeds
gemotiveerde
met een
de zijn
tankschepen.
medewerkers,
op beroepsmensen
kantoor en aan boord
vanhart
onzevoor
schepen,
steeds
gemotiveerde
beroepsmensen met een hart voor de scheepvaart en onze firma
scheepvaart
en onze firma.

ZAAL/BARPERSONEEL m/v

Jouw
verantwoordelijkheden
Jouw
verantwoordelijkheden
Je zal instaan voor het optimaal functioneren van het secretariaat. Je staat zeer nauw i
Je zal instaan voor het optimaal functioneren van het secretariaat. Je staat zeer
contact met de directie en ondersteunt hen op administratief vlak. Kort samengevat, je
nauw
in contact met
directie
ondersteunt
hen op administratief vlak. Kort
kan
je verwachten
aandeeen
zeer en
uitgebreid
takenpakket.

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Vervoer: auto

KOK m/v

Ervaring vereist - DRINGEND
Nl-talig heel belangrijk

TOILETDAME
Ervaring is een pluspunt
Verzorgd voorkomen
‘s avonds beschikbaar
Nl-talig heel belangrijk
Eigen vervoer

DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94

samengevat, je kan je verwachten aan een zeer uitgebreid takenpakket.

Profiel
Profiel
Wat
perfecteManagement
ManagementAssistant?
Assistant?
Watmaakt
maaktvan
vanjou
jou de
de perfecte
•Je hebt
een bachelorsdiploma
op zakop
of zak
kan al
administratieve
Je hebt
een bachelorsdiploma
of stabiele
kan al stabiele
administratieve
werkervaring
voorleggen
werkervaring
voorleggen
Je bent
een talenknobbel
vlot
kan communiceren
zowel
het Nederlands,
•Je bent
een talenknobbel
die vlotdiekan
communiceren
in zowelinhet
Nederlands,
Engels
als Frans
een pluspunt!)
Engels
als Frans
( Duits( isDuits
een is
pluspunt!)
Je springt vlot overweg met het MS Office pakket
•Je springt
vlot overweg met het MS Office pakket
 Je weet als geen ander te multitasken en jouw aandacht, alsook prioriteit te
• Je weet
als geen
te multitasken
en jouw aandacht, alsook prioriteit te
verdelen
overander
verschillende
taken
overaltijd
verschillende
verdelen
Je weet
de kalmtetaken
te bewaren bij stressmomenten
• Je weet altijd de kalmte te bewaren bij stressmomenten

Ons aanbod
Groeiend
familiebedrijf met aangename sfeer.
Ons aanbod
Mooie
en gezellige
kantoren.
Groeiend
familiebedrijf
met aangename sfeer. Mooie en gezellige kantoren.
Afwisselende
Afwisselendejob.
job.
Correcte verloning met extra-legale voordelen

Correcte verloning met extra-legale voordelen

Ben jij diegene die wij zoeken, stuur je motivatiebrief samen met C.V. naar:
Ben jij diegene die wij zoeken, stuur
samen
met355
C.V.
Saskia.van.elsacker@somtrans.be
(HR) je
of motivatiebrief
bel 0472 56 20
04 / 03
16naar:
80

Saskia.van.elsacker@somtrans.be (HR) of bel 0472 56 20 04 / 03 355 16 80

Bezoek onze website voor meer informatie www.somtrans.be

Bezoek onze website voor meer informatie www.somtrans.be

Ophalen van oude elektrische
toestellen, oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z84
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie

snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
gsm 0475.79.65.12
Z96

Wijnegem is een kleine, maar bruisende gemeente. Het lokaal
bestuur gaat samen met de inwoners voor een warme
samenleving met aandacht voor iedereen. Om dit verder waar
te maken, zoeken we versterking voor onze sociale dienst:

1 Maatschappelijk werker

Je hebt schriftelijke, mondelinge en relationele vaardigheden.
Je bent tactvol, discreet en hebt respect voor het beroepsgeheim. Je voldoet aan de algemene toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden en slaagt in de selectieprocedure.

Aanbod:

Deeltijdse betrekking (30,4/38 - niveau B1-B3)

-

Functie:

-

Je streeft samen met de collega’s van de sociale dienst naar
een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zal de cliënten die je
zijn toevertrouwd op hun maat materieel, administratief en/
of psychosociaal begeleiden en ondersteunen, met als doel
een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie te
waarborgen.

Profiel:
Je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaalagogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of
een daarmee gelijkgesteld diploma of je hebt een diploma van
bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee
gelijkgesteld diploma. Laatstejaarsstudenten worden
toegelaten tot de selectieprocedure.
Je hebt kennis van de wetgeving van toepassing op het
OCMW, kennis van de sociale kaart, kennis van de sociale
wetgeving en inzicht in het algemeen welzijnswerk.

-

Een deeltijds (22,8/38) contract voor onbepaalde duur en
een deeltijdse (7,6/38) vervangingsovereenkomst
Brutomaandloon volgens schaal B1-B3, voor een voltijdse
minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,18 euro
(naargelang het aantal jaren relevante ervaring)
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
of abonnement openbaar vervoer, tweede pensioenpijler
Wervingsreserve van 2 jaar
Indiensttreding zo snel mogelijk

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen met je
curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel
strafregister, uiterlijk op 28 juni 2021 (datum poststempel
geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422,
2110 Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.
Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op www.wijnegem.be, via tel. 03 288 20 63 of e-mail
personeelsdienst@wijnegem.be.

Maatschappelijk werker.indd 1
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Wegens uitbreiding van ons team
zoeken wij:

GEMOTIVEERDE PLAATSERS
• Zelfstandig kunnen werken
• Goede verloning
Interesse:
CV richten aan st.pattijn@rdg-bvba.be

BEN JI J
UIT HET JUISTE
HOUT GESNEDEN?

Dovy Keukens is een vooruitstrevende KMO, die reeds 40 jaar
gespecialiseerd is in de productie van maatkeukens. Dovy heeft zowel
de verkoop als de volledige productie in eigen beheer. Er werd over gans
Vlaanderen en Wallonië een eigen netwerk uitgebouwd van 33 toonzalen.
Door de aanhoudende groei zijn wij op zoek naar:

KEUKENPLAATSERS

IN DIENSTVERBAND / OP ZELFSTANDIGE BASIS
OMSCHRIJVING:

✔ Keukens worden door ons

✔ Installeren en aansluiten

PROFIEL:

✔ Plaatsen van kasten

van apparaten

✔ Plaatsen van granieten

werkbladen

bij de klant geleverd

Je bent een professional in
het plaatsen en monteren
van keukenmeubelen.

Interesse?

Contacteer ons op jobs@dovy.be

Smederijstraat 32 Bus 16 • 2960 Sint-Job-in’t-Goor

www.dovy.be

Bekijk de video van deze job
op www.dovy.be/jobs

GEZOCHT MAGAZIJNIER-ORDERPICKER

Voltijds

Amanvida (de internationale webshop en online groothandel met natuurlijke, bio en fair trade producten) is op zoek
naar een orderpicker. Ben jij een gedreven medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt voor onze vestiging
in Schoten? Bij ons ben je niet gewoon een magazijnier. Je bent een belangrijke schakel binnen het Amanvida team
waarbij je verantwoordelijk bent voor het magazijn. Jouw taak bestaat eruit te zorgen voor een vlot en correct magazijnbeheer. Je ontvangt, registreert en stockeert binnenkomende goederen en verstuurt de verschillende online bestellingen.
WIJ VERWACHTEN
- Je staat in voor het picken van de bestellingen die binnenkomen via de webshop.
- Je verpakt de gepickte goederen en zorgt voor het etiketteren ervan.
- Je controleert binnenkomende goederen en zorgt dat deze op de juiste plaats komen.
- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
- Je bent een echte teamplayer maar je kan ook perfect zelfstandig werken.
- Je zorgt voor orde en netheid in het magazijn.
- Je hebt een basis computerkennis voor het afdrukken van verzendlabels, verzendlijsten en facturen.

AMAN

PLUSPUNTEN
- Magazijn-, PC- en heftruck-ervaring
WIJ BIEDEN
- Je zal genieten van een open en vriendschappelijke werksfeer.
- Je zal correct verloond worden en de kans krijgen om bij te leren.
- Je bouwt mee aan een winstgevend groeibedrijf.
INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde orderpicker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen.
Stuur ons je CV met foto per email naar chantal.voets@amanvida.eu
en vertel ons waarom je in het Amanvida-team zou passen.

VIDA

Brechtsebaan 42 unit 70 - 2900 Schoten - www.amanvida.eu

2018… Een
nieuwe start!
Wij zoeken
Ben jij op zoek naar:

Wegens
uitbreiding
wijopopzoek
zoek
naar :
Wegens
uitbreiding zijn
zijn wij
naar:

Ervaren
plaatsersplaatsers
ramen en deuren
Ervaren
ramen en deuren

Wij zoeken :

Wij zoeken:
*Plaatser
van ramen en deuren
• Plaatser van ramen en deuren
*Plaatser
• Plaatservan
vanglas
glas
• Plaatservan
vangaragepoorten
garagepoorten enen
screens
*Plaatser
screens
• Binnenafwerker in PVC en hout
*Binnenafwerker in PVC en hout
Wij vragen:

• Gemotiveerde medewerker

Wij
vragen
: vereiste
• Ervaring
is een

• Zelfstandig kunnen
werken
*Gemotiveerde
medewerker
• In het bezit van rijbewijs B
*Ervaring is een vereiste
Wij biedenkunnen
u:
*Zelfstandig
werken
• Vast contract en goed loon
*In• Aangename
het bezit van
rijbewijs
B
werksfeer

Heb jeuinteresse,
stuur dan je CV naar
Wij bieden
:
info@ramenbagoteq.be

*Vast contract en goed loon
of neem telefonisch contact op
*Aangename
werksfeer
Ringlaan
11 A hal 1 • 2960 Brecht
Tel. 0496 75 67 36

Heb je interesse, stuur dan je CV naar
info@ramenbagoteq.be

WEEKENDWERK?
HULPKO
K en
FLEXI-JOB?
VAST
WERK?
KELNER
voltijds

2018…
Een nieuwe start!
voor keuken, zaal, bar en afwas
Ben jij op
zoek naar:
ook
Bel of mail ons voor een afspraak

FLEXI &
WEEKENDWERK?
FLEXI-JOB?
JOBSTUDENTEN
WERK?
Bel ofVAST
mail ons voor
een afspraak
info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

voor keuken, zaal, bar en afwas

info@melkerij-peerdsbos.be
Bel of mail ons voor een afspraak
03 651 81 03
info@melkerij-peerdsbos.be
Melkerij
Peerdsbos
03 651
81 03
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

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

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

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

Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11

In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86

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

Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94

Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35
Ik zoek werk als schilder, kl

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95

Frituur
PASSE VITE
Wijnegemsteenweg 18
te ‘s-Gravenwezel
zoekt

STUDENTEN of
FLEXIJOB
dagen bespreekbaar
Interesse? bel

049690 67 07
of kom eens langs.

Gevraagd

MEDEWERKER
Voltijds
vrijdag en zondag vrij
Manusje van alles
rijbewijs is vereiste
Geen nachtwerk
BAKKERIJ GEERTS
Turnhoutsebaan 548
Wijnegem
03 353 66 91

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

SOLDEN
EDITIE
29 JUNI
22 JUNI

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Brecht – Hypermoderne nieuwe
thuis voor Maria in Overbroek
Met de inzegening van een gloednieuwe Mariakapel heeft Overbroek meimaand
Mariamaand afgesloten. De kapel vervangt de Lourdesgrot uit 1938. De grotkapel
brokkelde immers al jaren af en was niet meer te restaureren. Maria heeft nu een
nieuwe, moderne thuis gekregen.
De grotkapel behoort al sinds de oprichting in 1938 bij de toenmalige
‘meisjesschool’ van Overbroek (nu Klavertje 3), het is gemaakt naar een ontwerp
van beeldhouwer Proost. “De laatste jaren was deze echter in verval. We wilden de
grot aanvankelijk gewoon afbreken, maar de kapel betekent nog steeds veel voor
heel wat inwoners van Overbroek”, weet directrice Denise Goossenaerts van de
kleuterschool. “Toen we zes jaar geleden bekendmaakten dat de Lourdesgrot niet
meer veilig te bezoeken was, lag dit erg gevoelig bij de inwoners. Eerst lieten we
het toe op eigen risico, maar later moesten we ze echt sluiten. Het was echter wel
duidelijk dat we ze niet zonder meer konden afbreken. Restaureren bleek geen
optie meer. Het beheercomité dat zich er jaren over heeft gebogen, besliste om
er een nieuwe, moderne kapel te bouwen, een grot is niet meer van deze tijd. Maar
middelen waren er niet. Het was niet de bedoeling om de schoolmiddelen, bestemd
voor de leerlingen, hieraan te spenderen. Door de goede samenwerking van de
kerkfabriek, het schoolbestuur, het oudercomité, de firma Provad in de gedaante
van Jef, de papa van Marie, Juliette en Jack, en de gemeente kunnen we nu dan
toch een mooie moderne kapel inzegenen. Een ontwerp van het architectenbureau
Tectonic, maar uitgevoerd door de Overbroekse gemeenschap. Heel typerend is
dat die heel erg aan elkaar hangt en zich zonder tegenprestatie voor elkaar inzet.
Die warmte hebben we ook mogen ervaren in dit project.”
Voor de inzegening tekende diaken Ivo Van Hecken: “Je mag je hier thuis voelen,
want Maria is er als een Moeder. Daarom willen we deze plaats zegenen, zodat
het kwetsbare leven hier bij Maria geborgen mag zijn”. Dat is ook precies waarom
de gelovigen in Overbroek graag naar de Lourdesgrot kwamen. “We zijn blij dat
Maria hier opnieuw staat”, bekennen Maria Floren (76) en Cyriel Van Looveren
(77). Zij waren regelmatige bezoekers van de grotkapel en hebben de beelden en
kandelaar gerestaureerd.
De kapel is opnieuw een stemmige plek geworden achter de school en is te
bereiken via een klein straatje naast de school in de Sint-Willibrordusstraat 27.
Het ligt zo ook langs een populaire wandel- en fietsroute in het centrum van
Overbroek. Net als de grotkapel zal ook deze moderne kapel opgenomen worden
in de Kapellekesroute van de gemeente.

Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten,
schouwgarnituur tel 03.313.84.58
Z111
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste prijs tel 0475.37.64.96 Z112
Te huur: standplaats auto,
Schoten centrum ondergronds
70 euro tel 03.658.10.88 Z113
Wij verhuren ons mooi app. in Z.
Frankrijk aan zorgzame mensen
(2/4 p) tel 0477.45.67.70 Z114
Gezocht: oude emaille reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je
tuin of kippenhok, geef goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z115

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

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

T. 0474 71 53 97

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Simikos-pupillen krijgen duivels
afscheid na vreemd seizoen
Het leek onlangs wel of de Rode Duivels hun voorbereidingskamp op het EK
hadden gemaakt op De Zeurt in Schoten. Liefst 73 Rode Duivels hebben wij daar
geteld. Bij nader inzien, herkenden we geen Kevin De Bruynes of Eden Hazards,
maar wel alle U6-, U7-, U8 en U9-spelertjes van Simikos. En of ze plezier maakten.
“Als afsluiter van een moeilijk seizoen kozen we voor een vrolijk afscheid in echte
Rode Duivels-sfeer”, vertelt organisator, trainer en coördinator jeugdwerking bij
Simikos Niko Vanzeebroeck. “Het werd
een groot succes want alle 73 spelers
waren in Rode Duivel-outfit present.
De training werd in coronaveilige
bubbels georganiseerd. Hiervoor
konden we zoals het hele jaar door
rekenen op de vele enthousiaste
en vrijwillige voetbaltrainers, die
eerder ook al het hele seizoen alle
maatregelen gevolgd hadden om zo
tenminste toch de jongste spelertjes
enig voetbalplezier te gunnen.”
De training werd afgesloten met
een huldiging van alle spelers.
En voorsmaakje voor de gouden
medaille die de grote Rode Duivels
straks hopelijk ook binnenhalen. Ook
de trainers werden door dankbare
ouders in de bloemetjes gezet.

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

- Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
ook ‘s avonds en weekend

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN 0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 0900 100 05*
MALLE/ZOERSEL 0900 10 512 *
ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts
* gesprekskost 0,45 e

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Uw DKV-specialist in de buurt

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

Markt 13 – 2900 SCHOTEN
info@dellafaille.be
www.dellafaille.be

FSMA: 012078 A-B
BTW: BE 0426.142.675
RPR Antwerpen

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Tip Top Voeten

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

0478/911.343

Drankprobleem?

Pedicure - Manicure
info@tiptopvoeten.be

Proficiat met jullie 50ste
huwelijksverjaardag, Gust en Annie!

Braamstraat 4
2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

Wachtdienst
dierenartsen

APOTHEKERS
• op de website www.apotheek.be
• via telefoon naar 0903/990 00 (€1,5/minuut)
• via de geowacht app op uw smartphone
• op de wachtafﬁche bij uw vertrouwde apotheek

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Komt aan huis

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

Tel. 03/321 24 24

2 juli is een datum die Gust Van Echelpoel (°10 december 1948) en Annie van Overveld (°22
april 1948) nooit zullen vergeten. En dat doet hun zoon Ronny Van Echelpoel evenmin,
want hij wil zijn ouders langs deze weg graag verrassen met deze herinnering aan hun
trouwdag, een halve eeuw geleden.
Zowel Gust als Annie zijn geboren en getogen in Sint-Job-in-’t-Goor en hebben er
praktisch heel hun leven gewoon, enkele jaartjes in Brecht niet te na gesproken.
“Mijn vader startte al op jonge leeftijd met een bankagentschap/verzekeringskantoor
en bouwde die door de jaren heen uit tot een succesvolle onderneming”, vertelt Ronny.
“Daarnaast was hij ook verschillende decennia lang actief in de lokale politiek. Mijn
moeder stak in het begin een handje toe in mijn vaders kantoor, maar concentreerde zich
al gauw op het volledig picobello houden van het huishouden. Daarbij was en is handwerk
nog steeds haar belangrijkste hobby.”
Zeebrugge
Gust en Annie brachten hun vrije tijd altijd graag in Zeebrugge door, waar zij met
familie heel wat fijne jaren meemaakten. Later ondernam het echtpaar tal van fijne
citytrips, terwijl langere vakanties bij voorkeur op zuiderse zomerbestemmingen werden
doorgebracht.
Ronny: “Beiden volgen nog steeds de belevenissen van de enige ploeg van ’t stad, eerst
op ‘den Bosuil’, nu via TV. Terwijl zij voordien ook veel hielden van kaartspelen, geniet nu

eerder het oplossen van Sudoku’s de voorkeur.
Inmiddels is onze familie al flink uitgebreid en voor mijn beide ouders blijft het nageslacht
hun grootste bekommernis. Langs deze weg willen wij hen beiden
Bent u zelf of kent u huwelijksjubilarissen? Laat het ons dan vooral snel weten en wij
maken er graag een fijn stukje van! Mail naar: info@bodevanschoten.be

