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Schoten pakt uit met ambitieuze
plannen centrumvernieuwing
Terrasjes op een vergroot marktplein, dat met al die bomen wel een arboretum lijkt.
Bussen van De Lijn die niét meer door de verkeersluwe Paalstraat denderen. Plaats zat
op parking ’t Ven, die een extra verdieping telt. En de Churchilllaan, die van een stuk
vergeten autostrade herschapen is in een groene boulevard en ook nog net breed genoeg
is voor de Scheldeprijs. Burgemeester en schepenen zitten niet aan geestverruimende
middelen, maar geloven echt dat het centrum van Schoten er in 2028 zo zal uitzien.

Binnen bij Boerendag in Brecht

Al voor de tweede keer in een half jaar tijd krijgen de Schotenaren een dure brochure in de bus
vol fraaie toekomstbeelden over hun gemeente. Na de Marktgebouwen Forum en Gelmelenhof,
presenteert het schepencollege dit keer haar visioenen voor het volledige centrumgebied.
“Dit zijn geen vage dromen”, onderstreept burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). “Het zijn
doordachte plannen van het ervaren studiebureau Omgeving. Met de resultaten van een grootschalige
bevraging van onze bevolking over wat nu precies het DNA is van Schoten, zijn hun specialisten aan de
slag gegaan. Wat vandaag voorligt, is anderzijds niet te nemen of te laten. We organiseren een brede
inspraakcampagne rond ons dorpshart en nodigen alle bewoners, handelaars en geïnteresseerden uit
om met ons mee te denken.”
De Veuster, maar ook schepen Wouter Rombouts (N-VA), die de inspraak rond de centrumvernieuwing
in goede banen leidt, steken niet weg dat ze lyrisch zijn over wat voor ligt. De plannen verzoenen dan
ook heel wat items die lang onverzoenbaar leken. Neem nu de Markt. Dat plein wordt doorgetrokken
tot aan het gemeentehuis, heraangelegd in stijlvolle kleiklinkers, maar vooral: het biedt plaats voor
zowel auto’s - zij het dertig minder dan vandaag - terrasjes - slim ingepland aan de zonnige kant van
de Markt – en veel groen: wel een twintigtal bomen en brede plantsoenen.

Boomaanplant in Schilde

Halloweenmarkt uitgeregend

Vroege Sint in Wijnegem

Er zou ook nog plaats zijn om de wekelijkse markt te organiseren op het plein, al is het aan de
Schotenaren om aan te geven of daar behoefte aan is. De iconische Tijl Uilenspiegel is voorlopig
weggegomd. Maar die mogen de inwoners elders in het dorpscentrum laten verrijzen. Een ‘teaser’ om
de discussie rond het project op gang te trekken.
Ook de nieuwe Paalstraat lijkt op de prent wel een oase en zal minstens evenveel bomen tellen als
vandaag. De Lijn wordt geweerd en zou zelfs al met die omlegging ingestemd hebben. Autovrij wordt de
winkelstraat niet, al krijgen voetgangers en fietsers voorrang. De ‘sporadische’ auto rijdt ‘stapvoets’,
maar ook die kan geweerd worden. Bij voorbeeld elke zaterdag? Het schepencollege zegt rekening te
zullen houden met de mening van de inwoners.
Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, maar de plannenmakers hebben ook nog extra
parkeergelegenheid uit hun pen getoverd. “Een parking onder de Markt blijkt te duur”, aldus schepen
Rombouts. “Maar onder meer door een verdieping op de huidige centrumparking ’t Ven te leggen,
mooi gecamoufleerd met groen, en de creatie van extra parkeergelegenheid op de nu wel erg brede
Churchilllaan, zullen we erin slagen om de totale parkeercapaciteit te verhogen met vijftig plaatsen.
Het is niet de bedoeling om betalend parkeren in te voeren.”
De plannenset voor het nieuwe dorpscentrum omvat nog meer fraais: een extra plein voor het
Gelmelenhof, een verkeersluwe aangename Zamenhoflaan en een Hoppingpunt op de Churchilllaan
om snel over te stappen op de meeste diverse vormen van mobiliteit. In kleine lettertjes is ook te lezen
dat aan het eerste stuk Paalstraat, waar handelaars zich nu al vergeten voelen, niks gedaan wordt.
Dat parkeren in de winkelstraat voor goed verleden tijd is. En dat de Kuipersstraat zal dienen om het
verkeer te weren uit de Verbertstraat, waar eenrichtingsverkeer voorzien is.
De komende twee maanden kan iedereen de plannen tot in detail komen bekijken in een lokaal onder
de bogen van de Markt, die in het toekomstplan trouwens gesaneerd worden als doorsteek voor het
autoverkeer. Aan voormalig Familie-actrice Vicky Versavel om uit die kakofonie van meningen één
helder rapport te distilleren.
Nog groter wordt de uitdaging om deze voor een middelgrote gemeente als Schoten bijzonder
ambitieuze plannen gerealiseerd te krijgen. De lijst van projecten die dit bestuur intussen heeft
aangekondigd, maar nog altijd niet aan uitvoering zijn toegekomen, wordt stilaan lang. Toch gelooft
burgemeester Maarten De Veuster dat de schop in 2023 in de grond kan.
“Ook ik ken de valkuilen om openbare investeringen uitgevoerd te krijgen, maar geloof dat we in 2028
samen het glas kunnen heffen op ons dan volledig vernieuwde dorpshart. Het immense budget van
12,5 miljoen euro hebben we voorhanden dankzij eerder zuinig beleid.”

ism SDN Architecten

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

Lp’s singles : ik koop collecties Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s
dvd’s boeken, strips, filmaffiches, pick-up’s aan beste
prijs tel 0475.376.496
Z136
Verzamelaar koopt oude munten
en
bankbiljetten,
tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met het opkopen en opruimen van inboedels bij
een overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
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) Z184

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

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

Brecht – Pale Ale Club schenkt
500 euro aan Make-A-Wish
De tweede editie van het oldtimerevent Whitbread Classic was niet alleen succes qua
opkomst, maar zeker ook qua opbrengst. Voor elke oldtimer die deelnam aan de rally,
ging er 5 euro naar Make-A-Wish, een organisatie die de wensen van zieke kinderen
inwilligt.
“We telden 99 deelnemers en hebben de som afgerond naar 500 euro”, legt Leo
Meeussen van de organiserende Pale Ale Club uit. Dennis Van Beeck nam de cheque
in ontvangst. Hij heeft in het verleden zelf al beroep gedaan op de organisatie en
weet dat het geld goed besteed is. Meeussen maakte van de gelegenheid gebruik
om ook de ruim 40 vrijwillige helpers te bedanken. “Zonder hen lukt zo’n evenement
niet. Daarnaast mogen we ook de talrijke sponsors niet vergeten. Alleen op die manier
kunnen we de Whitbread Classic blijven organiseren. Het opzet om in de dorpskern
opnieuw leven in de brouwerij te brengen, is zeker geslaagd. Het weer zat ook geweldig

mee.”
Daarmee slaat de Brechtse Pale Ale Club
ook twee vliegen in één klap. “Op deze
manier kunnen we ook de Brechtse Pallel
blijven brouwen. Die wordt geschonken
in de lokale horeca, maar ook in de
voetbalkantines. Het blijft een hobby,
maar we willen ook andere liefhebbers de kans geven om hiervan te blijven genieten.”
De Brechtse Pallel is er gekomen nadat brouwerij InBev de productie van de Belgische
Whitbread Pale Ale heeft stopgezet. De clubleden beslisten daarop in 2019 om dan
maar een eigen variant te brouwen die er zo dicht mogelijk bij aanleunt.

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 is trotse klant bij ons.
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

Kantoren in uw regio

ROYMANS JANSSEN

KOEN VAN DER STEEN

FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85

Marynissen Theo Cvba

Villerslei 84
GARY PAULUSSEN

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13

SYMENS &C°

Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61

2900 SCHOTEN
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002
Rodeborgstraat 61 - Schoten
- 03 658 08 47
tel 03 658 42 85
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538
theo.marynissen@argenta.be
ROYMANS JANSSEN
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
MERVO

Brugstraat 37 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

FSMA-nr:0755668701
schoten.deuzeldlaan@argenta.be

Zo simpel kan het zijn.
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RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118 Z186
Gezocht: solex of motobécane
cady-brommertje, mag werk
aan zijn bel 03.484.53.79 Z211
Te koop: kerstboom
te breed gekocht, 10
tel
0494.13.21.53

Zondag 5 december Sinterklaasbrunch
tussen 10u en 12u.
De Sint zal er ook zijn ! Reserveer tijdig.

ELKE ZONDAG
ELKE ZONDAG

BRUNCH
BRUNCH

MET 2 UIT ETEN VOOR DE PRIJS VAN 1 - 39 € VOOR 2 PERSONEN
VOORGERECHTEN:
Tomatensuprême met broodcroutons
OF
Pompoensoep met emmenthaler

1.8m
euro,
Z504

Te koop: winterbanden, Uniroyal,
205/60R16 op aluvelgen prijs
300 euro tel 0476.411.334 Z504

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

HOOFDGERECHTEN:
Hoevekipfilet “chasseur” met kroketjes
OF
Waterzooi van vis
NAGERECHT
Appeltaartje met specerijencaramel en vanille
Geldig woensdagmiddag & -avond, donderdagmiddag & -avond, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag
VANAF WOENSDAG 17 NOVEMBER TEM DONDERDAG 23 DECEMBER 2021.

Reserveren is verplicht / plaatsen zijn beperkt

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

Vanaf 19 uur werd het droger en rustiger
en kwam de stroom verklede bezoekers
alsnog stevig op gang. Die hadden er,
afgaand aan de grote diversiteit van
‘akelige personages’ toch nog zin in.
Maar toen hadden al zeker vijftien
van de zowat vijftig standhouders
opgekraamd en telde het normaal tot de
laatste steen bezette plein heel wat lege
plaatsen.

Sommige verkopers hadden geen
andere keuze. Hun tentjes waren door de
windstoten volledig vernield en ook heel
9/11/2021geraakt
16:48 of zelfs vernield
wat koopwaren was beschadigd

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
/ 03 658
47 20
OPEN
WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U TOT 14
U 30 EN VANAF
17 U, ZONDAG
VANAF
12U
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Helse omstandigheden
teisteren Halloweenmarkt

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1
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Het leek in de vooravond alsof de standhouders en de toen gelukkig nog weinige
bezoekers van de Halloweenmarkt zelf in een scenario van een horrorfilm waren
terechtgekomen. Tenten vlogen plots in het rond met heel wat schade en lege
plaatsen op het plein tot gevolg. Ondanks deze tegenslag waren de opkomst en het
enthousiasme voor dit evenement toch nog relatief groot.
Eigenlijk mag het nog een wonder heten dat de Halloweenmarkt na het coronajaar
überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. De weergoden waren organisator Johan De
Kimpe en zowat vijftig leden van de Antwerpse Markthandelaarsvereniging duidelijk
niet goedgezind.
Gelukkig raakten er geen mensen gewond. Voor de korte, maar hevige storm, die ook
nog gepaard ging met een ware zondvloed, had het ook al onophoudelijk geregend.
Daardoor namen er dit jaar maar weinig winkeliers van de Paalstraat deel aan het
evenement, dat de laatste jaren was uitgegroeid tot een toeristische topper.

11/02/2020 11:18

De Antwerpse Martkhandelaarsvereniging
overwoog even om de markt volledig af te
11/02/2020 11:18
gelasten, maar liet ze in overleg met politie en de gemeentelijke noodplanambtenaar
uiteindelijk toch verder doorgaan, weliswaar met een vervroegd einde om 21 in de
plaats van 23 uur.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Brecht – Kinderen leren waar hun
eten en drinken eigenlijk vandaan
komt op BinnenBijBoeren-dag
Geitenboer Ton Jansen kreeg 180 vijfdejaars uit Groot-Brecht en collega land- en
tuinbouwers over de vloer. Op initiatief van vzw ’t Pleckske vonden er plattelandsklassen
plaats. De kinderen leerden onder meer waar het vlees en de groenten op ons bord en de
melk in ons glas vandaan komen.
“Deze klassen worden dit jaar georganiseerd in zeven gemeenten in de Noorderkempen”,
weet Karlijn Van Duffel van Plattelandsklassen. “Zij krijgen hiervoor subsidies van Leader,
op Ravels na. Maar die gemeente krijgt steun van de vzw zelf.” “De vzw meent dat kinderen
moeten weten waar hun voeding vandaan komt. Ze moeten kritisch leren nadenken over
wat ze in hun mond steken en beseffen dat dat dankzij onze landbouwers is.” Ze mochten
ook van lokale koemelk, geitenmelk, hesp en braambessen proeven. Brecht is een van
die zeven gemeenten. “Wij staan voor de volle honderd procent achter dit initiatief. Het is
belangrijk te beseffen wat de landbouw voor ons betekent. De land- en tuinbouwers die aan

deze dag deelnemen, zijn een staalkaart
voor Brecht. Dat is ook het verschil met
de Dag van de Landbouw waar je een
bedrijf bezoekt”, meent landbouwschepen
Frans Van Looveren (CD&V). Dat beamen
melkveehouder Leo Van Rompaey,
varkensboer Davy Hens, vleesveehouder
Marc Vrints, kippenhouder Brent Wouters
en tuinbouwer Wim Joosen volmondig.
“Je merkt dat de kinderen heel weinig
van landbouw afweten aan de vragen
die ze stellen. Kunnen varkens na drie
maanden al biggetjes krijgen? Door die
onwetendheid weg te werken creëren we
ook een positiever imago bij de volgende
generatie”, menen ze.
Dat is ook de reden waarom geitenboer
Ton Jansen zijn bedrijf hiervoor heeft
opengesteld. “Het is belangrijk dat mensen
deze sector en de producten die we
afleveren leren kennen. We organiseren
vaker rondleidingen, elk jaar komen er
ook kleuters. Voor hen is dat vaak een
eerste kennismaking met de landbouw.
Geiten zijn daarvoor heel dankbaar, want
kindvriendelijker en aanhankelijker”,
vertelt hij. Alle gasten moesten wel eerst
hun voeten ontsmetten. “We zijn een
gesloten bedrijf. Er komen geen geiten
van buitenaf om ziektes te vermijden.” Het
bedrijf telt 625 geiten die tweemaal per
dag worden gemolken. Vijftien jaar geleden
schakelde Jansen over van koeien naar geiten. “We moesten toen grote investeringen doen
om rendabel te blijven. Er waren toen nog niet veel geitenboeren.” De geitenmelk gaat naar
de melkerij waar er kaas van wordt gemaakt, maar ook melkpoeder vooral bestemd voor
de Aziatische markt. “Daar is veel vraag naar melkpoeder voor baby’s en zijn ze meer
vertrouwd met geitenmelk. Je kan het het best vergelijken met halfvolle koemelk, er zitten
evenveel vet en eiwitten in, maar is veel lichter verteerbaar”, verduidelijkt de geitenboer.
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Wij stofferen
Tot 10 jaar
Janssen
en
garantie
op
Wijherstellen
stofferen
Tot 10 jaar
allerlei
meubelen!
alle
uitgevoerde
Wijherstellen
stofferen
Tot 10 jaar
en
garantie
op
diensten
herstellen
op
allerlei
meubelen!
allegarantie
uitgevoerde
-en
Meer
dan
10.000
allerlei
meubelen!
alle uitgevoerde
diensten
stof
- soorten
Meer dan
10.000
diensten
-- soorten
Overtrekken
van
Meer dan
10.000
Vrijblijvende
offerte
stof
kussens
soorten
stof
Stof- en lederkeuze
- Overtrekken van
Vrijblijvende
offerte
-- kussens
Stofferen
Overtrekken van
bij
Vrijblijvende
offerte
Stof-onmiddellijk
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Vastknopen
u aan huis
Stofferen
Stof-onmiddellijk
en lederkeuze
bij
-- Verstevigen
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op alle
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Reparaties
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u
aan
huis
stoffen
op alle en leder
-- Verstevigen
Leder
Gratis afhalen en
Reparaties
op
alle
Bij herbekleding van een
sofa
= 1 zetel
gratis
stoffen
en
leder
-- Hout
(schrijnwerk)
terugbrengen
Reparaties
Leder
Gratis
afhalen en
Bij herbekleding van een hoekbank = 2 stoelen gratis
stoffen
en
leder
Bij
herbekleding
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een
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=
1
zetel
gratis
-- Reinigen
van
binnen
een straal
Leder
Gratis
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en
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ACTIEWEEK van
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17 T/M
24 NOVEMBER
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DE OPTIMALE OPLOSSING TE BIEDEN.

Vederkern - Schuimstof

Wij vernieuwen de kussens,
Vederkern
Schuimstof
veder-, -banden
Wij
vernieuwen
de kussens,
Vederkern
- Schuimstof
schuimstof
veder-, banden
Wij vernieuwen
de kussens,
schuimstof
veder-,
band- en
schuimstof

Stof & leder

Wij verwerken hoogwaardige
& leder
stof-Stof
en ledermaterialen
Wij verwerken
Stof
&hoogwaardige
leder
en veel
meer.
stofen
ledermaterialen
Wij verwerken hoogwaardige
en ledermaterialen
veel meer.
stof- en
en veel meer.

Van oud naar nieuw

Zonder het mileu te schaden.
Van
oud naar
Hoekbank,
divan, nieuw
stoelen,
Zonder
het
mileu
schaden.
Van
oudmeubelen,
naartenieuw
antieke
enz.
Hoekbank,
divan,
stoelen,
Zonder het mileu te schaden.
antieke meubelen,
enz.
Hoekbank,
divan, stoelen,
antieke meubelen, enz.

HERBEKLEDING & ZETELOPMAKERIJ JANSSEN
HERBEKLEDING
&
ZETELOPMAKERIJ
JANSSEN
Turnhoutsebaan
302A -&
Schilde
- Tel 03-689 35 15 - JANSSEN
0470 68 88 13
HERBEKLEDING
ZETELOPMAKERIJ

Open ma tot vrij van 11u
tot 17u
telefonisch- op
afspraak,
Turnhoutsebaan
302A
- Schilde
Telafspraak,
03-689zaterdag
35 15 -enkel
0470op68
88 13
Indienma
u wenst
wijtot
gratis
en
vrijblijvend
bij03-689
u langszaterdag
met
stoffen
en88
leder
Turnhoutsebaan
302A
- Schilde
- op
Telafspraak,
35 stalen,
15 -enkel
0470
13
Open
tot vrijkomen
van 11u
17u
telefonisch
op68
afspraak,
Open
tot vrijkomen
van 11u
17u en
telefonisch
op afspraak,
enkel
op afspraak,
Indienma
u wenst
wijtot
gratis
vrijblijvend
bij u langszaterdag
met stalen,
stoffen
en leder
Indien u wenst komen wij gratis en vrijblijvend bij u langs met stalen, stoffen en leder

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
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 11 sept.2021=
625 e. per week alles inbegrepen.
Winterverhuur oktober t/m april:
580 e. + verwarming . Mei, juni
en sept. 2022=625/week all in .
en juli en augustus 2022 ( 750
euro/week alles inbegrepen ) is
nog vrij !
Inl. 0479/44.35.15

KLEINE en MIDDELGROTE
RENOVATIE- en
OPFRISSINGSWERKEN
aan uw WONING:
Vloeren, schilderen, deuren,
terrassen, badkamers, . . .
Korte wachttijden, ook
kleine werken geen probleem.
Zelfwerkend zaakvoerder:
Invago bvba

0479 895 609

Piet Bouciqué gehuldigd als
erevoorzitter Vlaams Belang
Piet Bouciqué werd gehuldigd als erevoorzitter van de Schotense partijafdeling van
Vlaams Belang. Hij blijft fractievoorzitter in de gemeenteraad.
Nationaal voorzitter en Schotenaar Tom Van Grieken en zijn lokale collega Tommy Van
Look verwelkomden in de parochiezaal Heilig Hart in de wijk Deuzeld veel leden en
sympathisanten voor de kaas- en wijnavond, die voor het eerst sinds corona opnieuw
kon plaatsvinden. Onder meer Antwerps boegbeeld Filip Dewinter was één van de
opgemerkte gasten.
Tommy Van Look, die uitgeweken West-Vlaming Piet Bouciqué vorig jaar opvolgde als
plaatselijk VB-voorzitter, maakte van de gelegenheid gebruik om zijn voorganger in de
bloemen te zetten en te danken voor zijn onverdroten inzet.
“Gedurende een periode van liefst veertien jaar heeft Piet onze afdeling door zeer
moeilijk vaarwater geloodst. Hij is niet alleen onze beste dossiervreter, maar ook een

monument”, aldus Van Look, die de zichtbaar geëmotioneerde gevierde samen met
Tom Van Grieken nog een mooi tastbaar aandenken overhandigde om thuis op de kast
te zetten.

Tuinaanleg
Ronny Kanora

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 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 0474.96.54.19 Z41
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
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

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

0487/28 64 30

Brecht – De Vrije Zwaaiers wegen
pompoenen en laten
groot en klein griezelen
Na een jaar stilte mocht het weer, griezelen en pompoenen wegen. De Vrije
Zwaaiers pakten dit jaar opnieuw uit met hun Halloweenhappening. Voor het
eerst kon er op twee dagen gewandeld worden in het griezelbos en lokte een
recordaantal van 1.300 deelnemers.
“Op vrijdag telden we ruim 500 wandelaars en op zaterdag meer dan 800.
Daar zijn de kinderen jonger dan 12 jaar niet bijgeteld, want die wandelen
gratis mee”, stelt voorzitter Aloïs Brosens tevreden vast. Een nieuwe traditie
is geboren. “We overwegen inderdaad om dit in de toekomst over twee
dagen te spreiden.” In de loods van Aveve op de Hoogstraatsebaan konden
wandelaars nakaarten bij een kom
pompoensoep.
Het was er gezellig druk. “We
zijn Johan en Lies van Aveve
heel dankbaar dat we de loods
mogen gebruiken en voor de
prijzen die ze schenken voor de
pompoenwedstrijd.” Die werd
overigens gewonnen door de
voorzitter zelf, met een kolos van
396 kilogram. In totaal werden er
36 pompoenen aangebracht. Dat is
wel minder dan gewoonlijk, maar het
was naar verluid dan ook geen goed
pompoenjaar.

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E
VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

INFO @ LEODRIES.BE I WWW.LEODRIES.BE
VAARTSTRAAT 25/4 | 2330 MERKSPLAS | T 014 63 43 30

Jongerenfuif blijft hit: alle tickets
op één week de deur uit
Door de ventilatieproblemen in De Kaekelaar mochten er slechts
tweehonderd jongeren komen mee fuiven op de halfjaarlijkse party van de
Schotense jeugddienst. Maar deze voor vele aanwezigen eerste stappen in
het ‘uitgaansleven’ werden er niet minder intens door.
Twee jaar lang had corona kiezels in de dansschoenen van het plaatselijke
‘jonge grut’ gestoken. Maar half oktober stonden de lichten dan toch
op groen om, weliswaar met een pak minder deelnemers dan anders, de
tienerfuif nog eens te laten plaatsvinden. In minder dan één week tijd waren
alle felbegeerde tickets de deur uit.
Van knaldrang gesproken.
Dj Ive had er zin in en had weinig
moeite om ondanks het vroege
aanvangsuur (18 uur) de dansvloer
vol te krijgen. Om alles veilig te laten
verlopen, werden de CO2-waarden
de hele avond gemeten en was
extra ventilatie voorzien in de zaal.
Leidingsteams van enkele lokale
jeugdverenigingen waren aanwezig
om de avond in goede banen te
leiden. Er waren geen incidenten en
iedereen sprak van een succes.
De volgende editie staat gepland op
vrijdag 22 april 2022. De voorverkoop
hiervoor start een maand op
voorhand.

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!
Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

NIEUWE - WEBSHOP

samen
oevers
oon

World Cleanup Day
TUINWEELDE
s van de Tuinhuisje
wijken
3m x 2m + vloer + onder hoge druk
en, Berkenrode
geïnpregneerd + BTW inbegrepen1025 e
Wordt ook op maat gemaakt,
de boorden van
garages, dierenhokken, tuinschermen,
Schoten over deeiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek.
gte op Schotens
De baan van Kapellen, richting Putte dan
e maken. het straatje schuin over de sporthal.
Tel. 03/665 09 32

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
fysio - KINEXPRESS - dieet

www.slimway.be
NIEUWE WEBSHOP

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
www.slimway.be

GRATIS BODYANALYSE

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
verzamelden
Geslotenzich
op woensdag, zondag enBel
feestdagen. of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57
GRATIS BODYANALYSE
erdagmiddag om
Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57 78
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Lu Boudewijns vestigt aandacht
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of Van den Bosch, bestuurslid van wijkvereniging Donk en één
rs, de balans op.op
“De Schotense
sfeer zat goed en Boekenbeurs
achteraf hebben we op
g een glas
gedronken
in het
wijklokaal
van Geuzenvelden.
Er zijn met
Op vrijdag
3 december
houdt
de Braembibliotheek
opnieuw een boekenbeurs
ng om deze
actie
jaarlijks
te herhalen
en mogelijk
nog
te breiden
recente
werken
van exclusief
Schotense
auteurs. Om
dituit
tweejaarlijks
evenement,
waarop dit jaar liefst 25 schrijvers en schrijfsters present
aan te kondigen,
overzullen zijn,andere
maakte Schotens artiest Ludo ‘Lu’ Boudewijns een opvallende raamschildering.
wijken.
Onder
meer
de cartoons
wijk ‘Poop
“Ergens vorig jaar ontdekten we de geestige en origineel
vormgegeven
van de dag’, die Lu dagelijks maakt en publiceert. Begin
A tdithjaarewaren
n e weu vereerd
m toen
Lu er spontaan eentje maakte over onze Poëzietelefoon op Gedichtendag”, vertelt
toont interesse.
Philip Cuypers van de Braembib.
Eerder dit jaar
“We hebben hem daarop uitgenodigd voor de derde
de Schotense
wareneditiewevan naar
Boekenbeurs, want die is er niet alleen voor schrijvers, maar ook voor illustratoren
en cartoonisten. Lu was zo enthousiast dat hij promptaanleiding
voorstelde om tervan
promotie van
het evenement een raamschildering te creëren, ietsdie
wat hijandere
geregeld grote
doet voor lokale
handelszaken.”
schoonmaak
River
Cleanup
World ook al in

.
.
.
.
.
.

...................................................
...................................................
. Oorspronkelijk
. . . . . . . . . . . . . .bib
. . . . Lu
. . . . . . .één
. . . . . . in. .gedachten,
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.......
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. . . . slechts
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. . krijtstift
. . . . . zich
. . . uit
. . over
. . . .drie
. . ramen.
. . . . . “Een
. . . prachtige
......
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triptiek voor de Braembib, dankzij Ludo”, is Cuypers erg enthousiast over het
eindresultaat. Vandalen hadden minder respect voor het werk en beschadigden het al
kort na afwerking. Maar die schade werd door Lu intussen alweer mooi gecorrigeerd.

ENERGIEKOSTEN BESPAREN MET ROLLUIKEN EN SCREENS
Te koop: haagplanten, Lustanica 100/125h, Taxus 100/125h 12
euro, Taxus 150/175h, Osmanthus 60/80h 11 euro, bollen Taxus
45cm 28 euro of 50 cm, Hex crenata bollen 60cm in pot, bol op
stam, Photinia Fr. Red Robin, tel
0479.33.27.20, 0476.05.11.31 of
maria.francken@hotmail.be Z504
Studio, Bisschoppenhofln - Deurne vanaf 69.000 TOP RENDEMENT verhuurd aan 495,- netto
http://www.biddit.be/nl/
catalog/detail/204765
Z505

OOK MOGELIJK MET ZONNE-ENERGIE

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+

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

Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be
die op vrijdag 22 oktober jazzen bluesklassiekers tot leven
brachten in het Zoerselse
cuktuurhuis de Bijl. Onder de
titel ‘FM-Live’ doorbladeren
gitarist Frank en saxfonist Marc
The Real Book. Marc mocht in
2018 overigens nog de Zoerselse
cultuurprijs ontvangen.

Open Ma, Di, Do & Vr. 10u-17u I Za. 10u/16u I Wo & Zo.: Gesloten

Kort nieuws uit Zoersel
JAZZ UIT EIGEN GEMEENTE
The Real Book is
zowat de bijbel van
de jazz muziek. Het
ve r za m e l a l b u m
met bladmuziek
van
populaire
jazzliedjes
was
de inspiratie voor
Zoerselaars Frank
Schaffels
en
Marck Bryssinck,

EÉN EXPO, VIER KUNSTENAARS
Vier kunstenaars stellen in de expo
‘A Closer Look’ in het Zoerselse
cultuurhuis De Bijl hun werk
tentoon. Katrien Boon, Annemie
Boon, Leen Verbist, Janine
Vandebosch tonen elk hun eigen interpretatie van beelden die vervagen
en in een nieuwe realiteit vertaald worden. De schilderijen, objecten en
andere werken zijn elk novemberweekend gratis te bekijken in De Bijl,
zaterdag van 13.30 tot 18.00 en zondag van 11.00 tot 18.00.

BLUES
SCHOTEN
IN

2021

20 NOVEMBER

(B)

HIGHWAY TO THE BLUES
(B) BLUE RIOT COMBO
(B) STEVEN TROCH BAND
(B) THE BLUESBONES

Te huur: app. Schoten centrum, 1 of 2 slpk, vanaf 600
euro,
verhuuras@gmail.com
of tel 0497.770.829
J26
ber 2021 Huurprijs 665 euro+
100 euro (centrale verwarming
en water) Tel. 03/383 37 53 Z515
Ik zoek werk alsr poetsvrouw,
strijken,
wassen,
… tel 0489.79.80.60
Z516
Te koop: propere golfballen, 50 euro voor 100 ballen, tel 03.658.10.88
Z517
Gezocht werk: poetsen, strijken en ook in het weekend , ben ernstige persoon,
tel
0485.22.35.43
Z518

WOUTERS KATHARINA

DE KAEKELAAR CC st.- cordulastr. 10

SCHOTEN

deuren: 19u - start: 19 u30
ENKEL TOEGANG MET COVID SAFE TICKET - VVK KAARTEN: DEN TROL - DE LINDEKENS | VVK: € 20 (tot 17-11-'21)
- 18 JAAR: € 10 - KASSA: € 25

COVID INFO

WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

MET MEDEWERKING VAN DEZE SPONSORS
begrafenissen
& crematies

BELEGDE BROODJES EN VEEL MEER

Churchilllaan 20-24

Koloniestraat 61- SCHOTEN
www.dentrol.info

VILLERSLEI 39

w w w. j d m . b e

www.argenta.be

www.kolum.be

gebr.vdBERGHE

SCHOTEN VILLERSLEI 84

www.bodevanschoten.be

WWW.GEBR-VDB.BE

METROPOOLSTRAAT 30 - SCHOTEN

Honderd zombies op stap
in Geuzenvelden
Nadat de wijkvereniging van
Geuzenvelden eerder al vele
Schotense
kinderen
mocht
ontvangen voor trick-or-treat in
dé Halloweenbuurt bij uitstek, was
het wat later tijd voor de jaarlijkse
Zombiewalk.
Iedereen was zo goed verkleed dat
zelfs de weergoden schrik kregen en
regenbuien wonderbaarlijk even uit
bleven.
Er gingen bijna honderd griezels
mee op stap. Vele huizen langs het
parcours waren versierd en veel
bewoners kwamen nieuwsgierig

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

2900 SCHOTEN 03 658 45 61

w w w. n e w d e l i v e r y. b e

CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK

CAFÉ DE LINDEKENS
ANDY EN INGE

S C H OT E N

St.-Cordulastraat 19/1

SCHOTEN

Joosen & C°nv BRANDSTOFFEN

SLUIZENSTRAAT 19-21 SCHOTEN

T 03 658 46 21
www.joosenbrandstoffen.be

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

toekijken. Er waren verschillende plaatsen waar ‘creepy’ acteurs de Zombiewalkdeelnemers opwachtte om hen de stuipen op het lijf te jagen. Bij een tas verse
bloedsoep kon iedereen nog ‘gezellig’ napraten en alvast de volgende editie voor
2022 in hun agenda zetten.

Te huur: Nieuwpoortbad, studio alle comf., gr zonnige
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, LP, spullen v zolder tel 03.663.65.70 Z100
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook
oude
zakuurwerken,
oude Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58

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

Kleding en speelgoed vinden
nieuwe eigenaar op drukbezochte
Bloemendaalbeurs
Na een jaartje gedwongen afwezigheid liet de ouderraad van Basisschool Bloemendaal
in Schoten niets aan het toeval over. Ze organiseerde zopas een coronaproof
openluchteditie van haar populaire spullenbeurs. Gelukkig waren naast het
enthousiaste ouderraadteam ook de weergoden goedgeluimd.
Met meer dan 65 standhouders en 260 lopende meters aan leuke koopjes was de
tweedehandsmarkt ook deze editie weer het walhalla voor de meer dan 400 bezoekers
die leuke koopjes wilden scoren. Heel wat te kleine kinderkleertjes, werkloos speelgoed
en ingereden fietsjes en steps kregen zo een tweede leven bij een nieuwe eigenaar.
Na de verwoede koopjesjacht kon er nog even bijgetankt of gesmuld worden in het
eetcafeetje dat speciaal voor de spullenbeurs opengehouden werd.

De tevreden standhouders konden na afloop niet-verkochte kledij doneren aan het
goede doel van Mensenzorg. “Noteer alvast zondag 2 oktober 2022 met stip in uw
agenda voor de volgende editie”, laat ouder Ann Geerts weten.

21 SOCIALE KOOPWONINGEN TE KOOP
BRECHT-CENTRUM
11 woningen met 3 slaapkamers en 10 woningen met 4 slaapkamers.
Gelegen in Brecht Centrum.

Prijzen vanaf 245.914,70 EUR, inclusief BTW.
Woningen worden verkocht zonder keuken, badkamer en vloeren.
Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zich inschrijven in
verschillende registers. Per register betaalt u 50,00 EUR inschrijvingsgeld.
De voorwaarden zijn:
- inkomensvoorwaarden
- eigendomsvoorwaarden
- geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of één van zijn
gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor
woningbouw heeft ingebracht.
Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kunnen
geraadpleegd worden op onze website.
Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.
Voor meer informatie: kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
www.devoorkempen-he.be

03/690 09 20

Sint-Job – Eerste gevleugelde
zebrapad aan Kristus Koning moet
dodehoekongevallen vermijden
In de Bethaniëlei ter hoogte van campus Kristus Koning prijkt het allereerste
gevleugelde zebrapad van de gemeente. Het verkeer stopt vroeger aan zo’n zebrapad
wat het veiliger maakt.

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Een gewoon zebrapad is drie tot vier meter breed. Bij het gevleugelde zebrapad zijn er
in elke rijrichting vier meter strepen van het zebrapad bijgeschilderd. Er zijn verhoogde
middeneilanden aangelegd en beugels geplaatst. Dit zorgt allemaal voor een beter
zicht en verhoogt de veiligheid op heel de oversteek. Op een gewoon zebrapad hebben
vrachtwagenchauffeurs een slecht zicht. Door de strepen van het zebrapad te
verlengen tegen de rijrichting in, wordt een S-vormig zebrapad gecreëerd. Het verkeer
stopt zo vroeger en krijgt een beter overzicht op de oversteekplaats. Dat vermindert de
kans op dodehoekongevallen. Bedoeling
is dan ook om de gewone zebrapaden in
de Brechtse schoolomgevingen aan te
passen naar gevleugelde zebrapaden.
Deze locaties zijn erg kwetsbaar voor
dodehoekongevallen.
Het gevleugelde zebrapad wordt goed
onthaald met reacties als ‘nuttig’,
‘mooi gedaan’ en de vraag om dit ook
elders te doen. Wel wordt de bedenking
gemaakt dat bussen er nu moeite
hebben om de schoolparking te verlaten
en de verhoogde middeneilanden te
vermijden.

Te koop: kerstboom
te breed gekocht, 10
tel
0494.13.21.53

1.8m
euro,
Z504

Te koop: winterbanden, Uniroyal,
205/60R16 op aluvelgen prijs
300 euro tel 0476.411.334 Z504
Te koop: dozen bierviltjes, per
doos 5 euro, verschillende
spiegels, tel 03.646.36.64
J1
Te koop: Apartm. 116m2, centr.
Schoten, living 52m2. Keuken
13,5m2, b/o 14 l/m kasten. Gr.
slpkamer 16m2. J.\’92 / 2de V.
gn. lift, ruim toegankelijke trap.
Instap klaar. Garage met privé
staanplaats. Z terras. Bezichtigen
na afspraak, tussen 10 en 14u of
na telef. contact. 0476/27.21.49 J2
Te huur: nieuw app. Palm-Mar
Tenerife, 2 slpk, 2 terrassen, 2
badk, zwembad, 110 euro/dag,
lange verhuringen speciale prijs
tel voor inl 0496.06.14.35 J3
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) J14

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Brecht ondertekent klimaatpact:
“Geen driehonderd laadpunten,
wel prioriteiten stellen”
Hoewel het bestuur het in februari nog niet opportuun achtte om het
Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen, als enige gemeente
naast Aartselaar, ziet het nu wel heil in het Lokaal Energie- en Klimaatpact.
“Veel concreter en nu wel personeel, middelen en knowhow hiervoor”,
verdedigt schepen van Groen Kris Janssens (N-VA).
“Het is niet omdat we het Burgemeestersconvenant niet ondertekenden dat
we geen aandacht hebben voor klimaat, milieu en duurzaamheid”, benadrukt
de schepen. “We gaan voor een haalbaar en realistisch milieubeleid en
zaten toen zonder duurzaamheidsambtenaar. Nu hebben we daarvoor twee
deeltijdse krachten die dit beleid mee vorm geven. Dit pact heeft ook een
aantal grote voordelen. Er worden doelstellingen in opgenomen waarmee we
concreet aan de slag kunnen. Samengevat zijn er vier grote werven waaraan
gewerkt wordt: Laten we een boom opzetten, Verrijk je wijk, Elke buurt deelt en
is duurzaam bereikbaar en Water het nieuwe goud. Hier wordt ook een groot

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

verschil gemaakt tussen wat mogelijk is voor steden en voor gemeenten als
de onze met onder meer veel landbouw”, verduidelijkt Janssens.
“Vlaanderen voorziet ook in financiële steun en biedt knowhow aan.
Ondertekenen we het pact dan worden investeringen binnen dit Klimaatpact
50/50 verdeeld tussen het lokaal bestuur en Vlaanderen. Toch moeten we
keuzes maken en prioriteiten stellen. Zo betekenen driehonderd laadpalen
voor Brecht een serieuze kost.”
Oppositieraadslid Luc Torfs (Groen) noemt het een erg ambitieus plan. “30.000
extra bomen tegen 2030, 15.000 meter extra hagen en voortuinen, collectief
georganiseerde energiebesparende renovaties, dertig toegangspunten voor
een deelsysteem, driehonderd laadpunten, 30.000 m2 ontharding en 30.000
m3 extra opgevangen regenwater”, somt hij op. “Hopelijk komt er hiervoor
meer budget en wordt de dienst duurzaamheid uitgebreid om deze ambities
waar te maken en wordt het geen klimaatplan op papier.”
“We tekenen niet zomaar een pact, maar gaan met een aantal concrete
zaken aan de slag”, repliceert de schepen. “We kunnen nu mits goedkeuring
een voorstel van klimaatplan opmaken dat we dan voorleggen aan de
gemeenteraadscommissie. Het wordt geen kant-en-klaar plan dat te nemen
of te laten is, jullie krijgen inspraak.”

Boek voor 31 januari 2022 een
gelaatsverzorging en ontvang 10%
korting op de producten die je na
afloop aankoopt.

Maak je onmiddelijk een nieuwe
afspraak? Dan krijg je 10% op een
behandeling naar keuze!

L’eau
Molenlei 110
2170 Merksem
Boek je afspraak
telefonisch (0470 61 03 08)
of online via www.l-eau.be

Actie geldig van 8 november tot en met 31 januari 2022.

Hugo Lambrechts brengt vergeten
pelgrimsroute Brugge-Schoten-Lübeck
onder de aandacht
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“Men gaat op bedevaart naar bijvoorbeeld Scherpenheuvel, maar op pelgrimage naar Compostela,
Rome, Jeruzalem of andere ver afgelegen ‘genadeoorden’. Een pelgrim begeeft zich ‘in den vreemde’.
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Studenten vanuit de hele wereld
leveren ideeën voor groener Schilde
… en leren er fietsen
Hoe kunnen Schildestrand en het Picardiëbos uitgroeien tot volwaardige
klimaatbossen? De gemeente Schilde krijgt input van vijftien buitenlandse
masterstudenten stedenbouw die op uitnodiging van de KU Leuven deelnemen aan een
ontwerpworkshop op hoog niveau. “Het ondersteunt onze ambitie als mooie groene
gemeente in de rand van Antwerpen om onze natuur te versterken en uit te breiden”,
aldus schepen van Milieu Olivier Verhulst (Open Vld).
Het is al de 21ste keer dat professor Wim Wambecq, een autoriteit op het vlak
ruimtelijke planning, aan de KU Leuven een workshop inricht voor masterstudenten
wereldwijd die zich verder wensen te specialiseren. China, Mexico, Filipijnen en Ecuador.
Het zijn maar enkele van de meest exotische landen van waaruit de deelnemers zijn
neergestreken in de universiteitsstad.
De workshop, die dit keer de focus legt op ‘klimaatbossen’ en ‘bos-stedenbouw’, geniet
de steun van de Vlaamse overheid. Het departement Omgeving kijkt met interesse uit
naar de voorstellen die het liefst out of the box een nieuwe frisse kijk kunnenbieden op
hangijzers waarover specialisten zich al lang het hoofd breken.

als lokaal bestuur wel graag meer groene accenten leggen en de toegankelijkheid
tot de al rijke natuur rond het fort van ‘s-Gravenwezel verbeteren zonder de andere
functies uit het oog te verliezen. De ruimtelijke toekomst van Schildestrand op langere
termijn willen we later vastleggen in een breed gedragen masterplan”, klinkt het.

“Maar ook wij hier in Schilde zijn wat graag ingegaan op het aanbod om vijftien jonge
internationale intelligentsia enkele lokale praktijkdossiers onder de loep te laten
nemen inzake ruimtelijke ordening. Meer bepaald zijn we benieuwd naar hoe we onze
stedenbouw beter kunnen verzoenen met het belang van en de noodzaak aan meer
natuur en bos”, aldus schepen van Milieu Olivier Verhulst (Open Vld).

Olivier Verhulst en de andere lokale gastheren en -dames leerden hun slimme
bezoekers zelf ook iets: fietsen. Want sommige studenten bleken niet meteen de baan
op te kunnen met de fietsen die de gemeente via de organisatie Swapfiets hen ter
beschikking had gesteld. De studenten focussen trouwens niet alleen op de ruimtelijke
ordening van Schilde. Ze trekken in het kader van de ontwerpworkshop ook naar
Hasselt, Ninove en Geraardsbergen.

De lokale milieuvereniging Greenplease legde de contacten en lokale ambtenaren,
milieubewuste inwoners, maar ook schepen van Ruimtelijke Ordening Marian Van
Alphen (Open Vld) engageerden zich de voorbije dagen door studenten bij hen thuis
enkele dagen te laten logeren. Eén van de zalen van gemeenschapscentrum Werf 44
werd hun atelier.
“Werf 44 was eerder een uitvalsbasis want de studenten trokken op onze vraag voor
veldonderzoek naar enkele sites waarvan we menen dat de al aanwezige natuur er
nog beter tot haar recht kan komen. Hoe? Dat hopen we van deze jonge specialisten,
niet gehinderd door voorkennis over onze gemeente, eind deze week te kunnen
vernemen. Ze zijn intussen teruggekeerd naar de universiteitscampus om voorstellen
uit te werken”, aldus Verhulst.
Die benadrukt dat het gaat om denkoefeningen en dat het allerminst de bedoeling is
om Schildestrand af te schrijven als woongebied, zeker niet op korte termijn. “We willen

Met dank aan

Te huur: Antwerpen 2060,
De Pretstraat 71, 1ste verd,
open kkn, living, badk, 1
slpk, geen huisdieren, prijs
650 euro/mnd, vrij 1 januari
2022, tel 0473.765.143 Z510
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uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) J17
Ik zoek een baan: ik kan complete
interieur en exterieur renovaties
van het huis maken, evenals
het monteren, demonteren, tel
0485.76.52.98 (particulier) Z511

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

Volg ons
op Facebook

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Musica Rivelata vertolkt werk
van zoon Johann Sebastian Bach
in ‘t Gasthuis

Klinker/kasseiwerken,aanleg
houten
terrassen
en
afsluiingen,aanleg gazon en
tuin, versterken oevers van vijver
met
hout,plaatsen,tuinhuizen
en carports,afbraakwerken...,gr.
prijsoff
,
Zelfwerkend
patroon,0498.442.257
(particulier)
Z512
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes,
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z513
Te huur: garagebox R.W.Van
Havrelaan 260, 60 euro,
tel
0475.52.94.44
J16

HONDENVERZORGING

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

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

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

In 2002 richtten Hermelinde de Smet en Dominik Riepe het ensemble Musica
Rivelata op. Hun bedoeling is een zo gevarieerd mogelijke bezetting aan te bieden,
vertrekkend vanuit de instrumenten die ze bespelen: barokviool en -altviool,
klassieke viool en altviool, klavecimbel, pianoforte en clavichord.
Onlangs brachten konden de twee na een lange coronapauze eindelijk nog eens
optreden in de kapel van ’t Gasthuis in Wijnegem. De Smet – op barokviool – en
Riepe – op klavecimbel – kregen voor de gelegenheid het gezelschap van Bárbara
Ferraz op traverso. Onder de noemer “Oud geleerd is jong gedaan” vertolkten ze
muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, de zoon van de grote Johann Sebastian.
Nadat de al wat oudere Johann Sebastian in 1747 was uitgenodigd naar het hof
van Berlijn stelde hij zich open voor de nieuwe stijl, waarin zijn telg op zijn beurt
een grootmeester zou worden.

Meer info via https://musicarivelata.wordpress.com – www.gasthuis.wijnegem.be

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

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

Wijnegem verwelkomt Sinterklaas
weer erg vroeg:
met rode loper en mondmaskers

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

Sinterklaas arriveerde in Wijnegem al op Allerzielen per boot via het
Albertkanaal waar hij verwelkomd werd door honderden kindjes en de nieuwe
burgemeester Leen Wouters (N-VA). Na een speelfeestje op het Marktplein
vertrok hij per koets naar zijn nieuw coronaproof Sinthuis in het Wijnegem
Shopping Center waar hij gemondmaskerd na reservatie kindjes ontvangt.

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

Het gemeentebestuur en het Wijnegem Shopping Center organiseerden de intocht
GRATIS
van Sinterklaas en zijn roetpieten samen. “Allerzielen is misschien vroeg, maar
zolang hij na Halloween komt is het oké voor ons”, zei schepen van Jeugd Maarten
Kom langs in onze
MOTOR
showroom en ontdek
Janssens (N-VA). Samen met de nieuwe schepen Juul Liekens (N-VA) en nieuwe
ons mooie gamma aan
burgemeester Leen Wouters (N-VA) vormde hij het officieel ontvangstcomité.
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
Op de zone naast het kanaal gold een lokale mondmaskerplicht voor ouders
Kom langs merk
in onze
Verano
en grootouders die met de kinderen kwamen zwaaien. Wat er dit jaar zoal op het
showroom
en
ontdek
wensenlijstje staat? Kamiel Van Meel (9) wil “een coole James Bond-auto die zijn
info.dekeyser@gmail.com
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
nummerplaat kan veranderen en die messen uit zijn wielen kan steken.” Zusje
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
03/651 33 40
Zaterdag
van
10 tot 15u
Juliette (4) wil rollerskates van K3 en een zieke babypop die ze kan genezen, want
zonweringsproducten
ze speelt graag doktertje. Hun neefjes Leon ( 7) en Jef (9) Maes verwachten veel
van het kwalitatieve
Pokémonkaarten uit Spanje. Van Leon mag er ook nog een piano en Lego Minecraft
merk Verano
bij.
Terwijl de kindjes volop fantaseerden, arriveerde de boot met Sinterklaas en zijn
info.dekeyser@gmail.com
roetpieten - voor het eerst geen pikzwarte Zwarte Pieten - ruim op tijd, ja, zelfs vijf
of mail
een GRATIS
Bredabaan 410, Brasschaat
minuten te vroeg. Mira Goris (6) was zelfBel
verkleed
als voor
Sinterklaas(je).
Mira wilprijsofferte
graag
Open
van
ma
t/m
vrij
van
9 tot 12u en van 13 tot 17u
een fruitmixer voor haar keukentje en een verschoontafel, kleerkast, maxi cosi en
Zaterdag van 10 tot 15u
autostoeltje voor haar poppen. Mira’s mama Kess vindt 2 november niet te vroeg.
“Het is leuk dat hij al in de herfstvakantie aankomt.” Of Mira braaf is geweest? “Héél
flink”, knikt Kess.
Op het Marktplein begon het wat te regenen. Toch stond er nog een 400-tal kinderen
en ouders, die een liedje zongen voor Sinterklaas. De Goedheiligman beantwoordde
prangende vragen van de Wijnegemse kinderen. Fenne wou weten hoe hij corona had
verteerd. “Wij zijn altijd bezig gebleven met cadeaus verzamelen, maar het is toch
veel fijner dat we jullie nu weer echt mogen zien”, zei de sint.

GRATIS
MOTOR

03/651 33 40

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Lp’s singles : ik koop collecties
Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s dvd’s
boeken, strips, filmaffiches,
pick-up’s
aan
beste
prijs
tel
0475.376.496
Z136
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154

Schoten Scheurt

Kerstactie

Vanaf 20 november
Brecht, Klein Veerle 34
Wuustwezel, Kalmthoutsestwg 193A
Westmalle, Antwerpsestwg 312
Zandhoven, Liersebaan 131
Ma - vr: 09.30u - 18.00u
Zat: 09.30u - 17.30u
Westmalle op maandag gesloten!

voor

na

Geef uw meubel een 2e leven
Fijnstralen een trend in de
Hedendaagse meubelrenovatie
Een oud meubel met een
Nieuwe look
Kasten - tafels - stoelen
Ook voor kleinere meubeltjes
maken wij tijd

Tel. 0475 91 90 51

Geniet van Schoten organiseert in de volgende editie van Bode van Schoten
voor de eerste maal “Schoten Scheurt”. Met de nieuwe handelaarsvereninging
wil het gemeentebestuur onze lokale economie nog meer op de kaart zetten.
Het Doel? Een bruisende gemeente met aantrekkelijke winkels, vriendelijke
dienstverleners en smakelijke horecazaken.
Kortom, Schoten op de kaart zetten als de aangewezen plaats om te
GENIETEN van Schoten. Hierbij worden bonnen van de Schotense handelaars,
horecazaken, schoonheidsinstituten, ketens, kledingswinkels, ... gebundeld
in een scheuractie.
Dit gaat van kortingen, winacties, 3+2 gratis,… zeker de moeite om te
beginnen scheuren.
Stilaan komen de
feestdagen
eraan,
dus dit is de ideale
periode om Schoten
te promoten. Wil je
nog een mooie nieuwe
outfit, heb je uw leuke
kerstcadeaus
nog
niet allemaal gekocht
of heb je zin om eens
lekker te lunchen,
koffie te gaan drinken,
het is de moment om
te genieten.
Ook lanceert de
vereniging
nieuwe
Genietbonnen, waar je
mee kan shoppen in
de hele gemeente. Dit
kan je spenderen bij jouw favoriete Schotense Handelaar. Deze zijn online te
bestellen of bij 3 verkooppunten te Schoten. Schoenen Scalini, Q8 Villerslei en
het gemeentehuis. Dit zijn ook perfecte verjaardag- of kerstcadeaus.
De nieuwe vzw die nu een jaar bestaat probeert alle handelaars uit de hele
gemeente hierbij te betrekken. Deze zomer hebben ze hun eerste event
gedaan wat een enorm succes was, Schoten Geniet. Dit is alsook een
grootschalige actie, Schoten Scheurt, maar dan meer om alle winkels en
zaken te promoten.
Dus, houd de volgende editie goed bij, want het zal zeker de moeite zijn!

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z514
Te
koop:
winterbanden
op velgen Michelin Alpins
205/60R16, 96H, 400 euro,
Schilde tel 0498.79.73.03 J25
Gezocht: betrouwbare en flexibele
NANNY/OPPAS voor 2 kinderen,
elke vrijdag en af en toe ook
andere dag, afhalen van school/
in bad zetten/eten geven... vanaf
JAN2021 eigen auto, Schoten.
prijs overeen te komen. interesse?
bel 0479 93 49 94
Z513

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Eerste Wapenstilstand voor
burgemeester Leen Wouters

NUYENS - DOM
SCHOTEN

Ook in Wijnegem werd Wapenstilstand herdacht. De ceremonie werd voor het eerst
geleid door Leen Wouters (N-VA), die eind augustus de eed aflegde als nieuwe en
eerste vrouwelijke burgemeester van de kanaalgemeente.

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

Zo’n vijftig aanwezigen woonden ’s morgens in de kerk Onze Lieve Vrouw Van de
Bloeiende Wijngaard de serene dienst bij waarin de pastoor de slachtoffers van de
twee wereldoorlogen herdacht werden. Die werd afgesloten met een beklijvend
moment: het blazen van de Last Post.
Vervolgens wandelde het officiële gezelschap naar het monument met de bronzen
soldaat voor het park, waar ook een aantal scouts hadden postgevat om te assisteren
bij dat deel van de herdenking. Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden zorgde
voor de muzikale omkadering. Burgemeester Leen Wouters legde vervolgens bloemen
neer aan de voet van het monument.
“Als gemeente hechten we veel belang aan deze plechtigheden”, blikt Wouters terug
op haar eerste Wapenstilstand in de nieuwe rol van burgemeester. “Dat was ook te
zien aan de aanwezigheid van alle leden van het schepencollege, algemeen directeur
Leen Nagels en onze oud-burgemeester Ivo Wynants. Allen gingen ze nog mee naar
het kerkhof om samen met o.a. Ludo Mertens van de Oud-Strijdersvereniging een
groet te brengen aan de graven en aan de gedenksteen voor de gesneuvelden op het
vernieuwde ere-park van de begraafplaats.”
Normaal had nog een receptie in het gemeentehuis gevolgd, maar die besloot Leen
Wouters af te gelasten naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in Wijnegem.
151 besmettingen tijdens de voorbije veertien dagen is een hoog aantal voor een
gemeente met slechts 10.000 inwoners. Om diezelfde reden was de lunch na de
receptie, die de organiserende vereniging had gepland en waarop de drie laatste
burgemeesters uitgenodigd waren, eerder al geannuleerd.

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

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

Probleem met je
(digitale) TV?
Zenders afstellen?
Een woordje uitleg?
Slechts 1 telefoonnummer
0486 56 16 80

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Te koop: Ergo meter Hometrainer,
Virtufit
2.0,
nieuw
250
J26
euro, bel 0468.129.429
Ik zou graag in contact komen
met de persoon die mijn
parels is komen halen voor
de foto’s tel 03.663.24.48 J27
Te
koop:
sneeuwbanden,
4x op stalen velgen, Pirelli,
195/65 R15 voor Golf + 100
euro tel 0479.44.84.26
J19

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

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

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

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

Eentje uit
de oude
doos
In het fotoarchief van De
Bode zitten honderden oude
foto’s waarvan we zelf al niet
meer weten wanneer de foto
genomen is of wie of wat er
op de foto’s staat.
Toch zijn we ervan overtuigd
dat menig lezer best nog
wel wat (ondertussen) oude
bekenden op zal herkennen.

L

Sint-Job – Welzijnsschakel
De Schakel kampt met tekort
broodbonnen voor voedselbedeling
Welzijnsschakel De Schakel heeft dringend nood aan broodbonnen. Hiermee kunnen
inwoners met een kleine portemonnee gratis een brood afhalen. De bonnen haalt De
Schakel op bij de bakkers dankzij inwoners die een zogenaamd uitgesteld brood kopen.
Elke twee weken organiseert De Schakel aan de pastorie in de Kerklei een
voedselbedeling
voor
inwoners
die
het
financieel
moeilijk
hebben. “Normaal kunnen
we dan 120 gezinnen ook
een broodbon geven.
Dat aantal is intussen
gedaald naar de helft, 60
stuks, waardoor we zelf
60 broodbonnen moeten
bijkopen”, legt Chris
Dillen van De Schakel het
probleem uit. De Schakel
doet dan ook een warme
oproep om deel te nemen
aan de permanente actie
Uitgesteld brood. Je koopt dan bij de bakker twee broden. Een brood krijg je mee en
het andere wordt omgezet in een broodbon. In Sint-Job nemen de bakkers Divéro,
Goolaerts, Moonen en Wouters hieraan deel.

nus, vanaf 860 euro/week, max
4 pers. missottendanielle@telenet.be of 0475.80.48.47 Z151
Vakantieappartement te huur:
Spanje Marbella Benahavis, geleg. op Higueralgolf, 2 slpk, 2
badk, 130m2 + 45m2 terras, 5
zwemb, fitness, sauna, hammam,
max 10m rijden van Puerto Ba-

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) Z184

Lokaal bestuur Schoten huldigt
trouw gemeentepersoneel

Dinsdag 30 november – 20.00 uur
Kasteel van Schoten
(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten)

Gespreksavond met

Ze bestaan zeker nog, loyale medewerkers die een lange(re) carrière bij dezelfde
werkgever blijven. Na eerder corona-uitstel zette het lokaal bestuur Schoten zopas
heel wat van die trouwe werkkrachten in de bloemetjes tijdens een receptie. Het ging
in totaal over 28 medewerkers met 15 jaar, 17 medewerkers met 25 jaar en nog eens
17 medewerkers met liefst 35 jaar inzet voor de lokale gemeenschap op de teller.
Daarnaast passeerden ook 47 medewerkers die recent met pensioen gingen.
De gevierden zijn allemaal medewerkers van gemeente, OCMW en politie die in 2020 en
2021 een jubileum vierden of na een lange loopbaan de organisatie onlangs verlieten
om met pensioen te gaan. In een ruime De Kaekelaar - wegens diezelfde corona –
noemde het bestuur de aanwezige jubilarissen en gepensioneerden nog eens allemaal
bij naam. Uit handen van burgemeester Maarten De Veuster mochten ze vervolgens
een attentie ontvangen, een mooie geschenkmand voor wie 15 jaar in dienst is en een
doos Antwerpse handjes met als toemaatje een financiële premie voor de anderen.
“Hoewel de laatste jaren in het algemeen meer en vaker van werkgever wordt
veranderd, zorgen deze medewerkers nog steeds voor een mooi evenwicht tussen
nieuwe, frisse gezichten en de nodige ervaring”, sprak waarnemend algemeen
directeur An Adriaenssens de aanwezigen dankbaar toe.

prof. Dr. Eric Kerckhofs (VUB)

BESTAAT DE VRIJE WIL? WAT ZEGGEN
PSYCHOLOGIE EN NEUROWETENSCHAP?
Beschikt de mens over vrije wil, ja of nee? Eeuwenlang
hebben filosofen daarover gediscussieerd maar nu mengen
ook breinwetenschappers zich in het debat. Zij dringen
immers steeds dieper door in de werking van onze hersenen.
Als een hersenwetenschapper op scans al kan zien wat je
zal doen, nog voor je je daar zelf van bewust bent, ben je
dan vrij en verantwoordelijk? Vele van onze gedragingen
gebeuren blijkbaar onbewust en automatisch. Hebben we
dan helemaal geen controle over onze beslissingen?
En moeten we mensen dan wel straffen voor misdrijven?
Beschik ik wel over een vrije wil?
Wat bedoelen we daar dan precies mee?
Professor Eric Kerckhofs, co-directeur van het Centrum voor
Neurowetenschappen VUB, loodst ons in begrijpbare taal
doorheen de fascinerende wereld van het menselijk brein.
Toegang: 3 euro (2 euro leden Humanistisch Verbond)
“Reserveren verplicht via info@hvv-schoten.be
of tel. 03 658 46 49
Org: Humanistisch Verbond Schoten, Humanistisch Verbond
Schijnvallei en De Maakbare Mens.
www. hvv-schoten.be

Te huur: garage 65 euro Schoten,
J. Jennesstraat, tel 03.633.03.75
of
0478.72.92.64
J20

Te koop: Ergo meter Hometrainer,
Virtufit
2.0,
nieuw
250
J26
euro, bel 0468.129.429

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Ik zou graag in contact komen
met de persoon die mijn
parels is komen halen voor
de foto’s tel 03.663.24.48 J27
Te
koop:
sneeuwbanden,
4x op stalen velgen, Pirelli,
195/65 R15 voor Golf + 100
euro tel 0479.44.84.26
J19

Te koop: tuinpoort smeedijzer
280 cm br 800 euro+ aluminium
prt 310cm br 1100 euro, ond
vrij, tel 0486.51.24.68
J21
Te koop: moutainbike Peugeot
Magnum,
21
versnellingen
21
voor
7
achter
200
euro tel 03.313.98.17
J22
Te
koop:
winterbanden
op velgen Michelin Alpins
205/60R16, 96H, 400 euro,
Schilde tel 0498.79.73.03 J25

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

*

SACTIE
E INDEJAAR dige
Bij een volle

novatie
badkamerre
ouchekraan
krijgt u de d
de van
n max waar
GRATIS met ee
e 1000!

* Geldt voor goedgekeurde offertes van 01/11/2021 t/m 31/12/2021
Enkel geldig bij een volledige badkamerrenovatie, prijzen incl. btw.

Nieuwe badkamer zonder zorgen?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid zodat U zorgeloos
kunt genieten van uw nieuwe badkamer.
www.uwbadkamerrenovatie.be • claessens.kevin@outlook.com

CD-VOORSTELLING
18 december 2021
voorstellingen om 14 uur & 20 uur

Kort nieuws uit Wijnegem
SCHEEPSBOUWMODELBOUWERS MEREN AAN IN ’T GASTHUIS

Allerlei scheepjes groot en vooral klein waren onlangs te zien in gemeenschapscentrum
’t Gasthuis in Wijnegem. Scheepsmodelbouwclub Antwerpen (SMA) hield er een
tentoonstelling en zowaar een Belgisch Kampioenschap.
SMA is een vereniging voor scheepsmodelbouw die in 1975 gesticht werd door enkele
fervente modelbouwers. Wekelijks komen de leden samen om bouwproblemen en/of
ervaringen te bespreken of om gewoon voor een gezellige babbel. Tijdens de vergaderingen
wordt er eveneens
gebouwd.
De leden van SMA
bouwen
zowel
historischeals
hedendaagse modellen.
Juistheid in bouw en
nauwkeurigheid
is
ons streefdoel. Zowel
de varende als de
statische modellen
komen aan bod, hoewel SMA vooral in historische modellen gespecialiseerd is. Een atelier
met verschillende machines staat ter beschikking van de leden.
Tijdens de expo in Wijnegem werd ook een Belgisch kampioenschap Klasse C georganiseerd.
Er waren 18 modellen ingeschreven.

OOK TE BEKIJKEN VIA

LIVE STREAM

WIJNEGEM VERGEET HUWELIJKSJUBILARISSEN NIET

www.voorloes.be

CC De Kaekelaar - Sint-Cordulastraat 10 - Schoten

Ondanks corona zette de gemeente Wijnegem onlangs toch haar huwelijksjubilarissen
in de bloemetjes. Er zijn dit jaar maar liefst 44 paren die een 50ste, 60ste of 65ste
huwelijksverjaardag vier(d)en.
“Helaas moesten we,
ondanks het lange
wachten, alsnog onze
feestelijke
receptie
annuleren”, aldus de
nieuwe burgemeester
Leen Wouters. “Gelukkig
kunnen de genodigden
thuis wel een feestje
bouwen dankzij de
namens het lokaal

info & tickets via: www.ccschoten.be/tickets - www.voorloes.be

AFFICHE-CD VOORSTELLING.indd 1
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ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!
bestuur overhandigde geschenkenmand en bijhorend bloemetje.”

Bij Jan Marynissen en Luce Bevers in de Reigerstraat, die al liefst 65 jaar gelukkig samen
zijn, kwam de burgemeester zelf mee de geschenkjes overhandigen en de jubilarissen
feliciteren. Uit goed ingelichte bron weten we dat er voor dit mooie paar binnenkort nog
een viering in familieverband volgt.
Kent of bent u zelf een jubilaris uit de Bode-regio? Laat het ons weten op
info@bodevanschoten.be.

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

26/04/2021 13:20

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Te koop: mooi licht hoekapp. St.
Job – Brecht, tot opp 100m2, gr
liv, kkn, gr berg, 2 gr slpk, gr
badk, bad, douche, ap wc, 2 terr,
zo orient ondergr stpl , gr berg,
mooie ligging, vp 297.000 euro
tel 0473.19.11.01 of op afspr bez.
Lochtenbergpl 12 1ste verdiep J23
Te
koop:
vismolens
lancees,
prijs
overeen
komen, tel 0476.29.20.77

en
te
J24

OLV Koningin herdenkt
eerstesteenlegging van bijna
negentigjarige kerk in Koningshof
Begin november werd met een knappe tentoonstelling, de vertoning
van oude filmbeelden en een sobere plechtigheid herdacht dat precies
negentig jaar geleden de eerste steen werd gelegd van de kerk Onze Lieve
Vrouw Koningin in de Schotense wijk Koningshof.
Een team rond diaken Guy Gielis en Karel Batens van de kerkfabriek had voor een
mooi avondvullend programma gezorgd rond twee pijlers: het bijzondere en door
een fraaie vijver omringd kerkgebouw, oorspronkelijk neergezet als kapel naar
een ontwerp van architect Godroy Wijn, en de geschiedenis van de gemeenschap
die zich rond de kerk heeft gevormd en ook vandaag nog de stenen levert voor
de toekomst.
De herdenking lokte veel belangstelling van zowel oud-Koningshovelingen,
die soms van erg ver kwamen afgezakt, als lokale verenigingen, scholen en
buurtbewoners. Opgemerkte aanwezige was de kersverse pastoor van Schoten:
Alvi Vazquez. Ook de kleinzoon van parochiestichter en kerkbouwer Victor De
Beukelaar wilde dit moment niet missen en was erbij.
Hiermee is het startschot gegeven voor de grote herdenking van negentig jaar
kerk in 2022. De bouwstenen hiervoor werden alvast symbolisch klaargelegd.
Tragisch historisch detail: grote initiatiefnemer en geldschieter Victor De
Beuckelaar heeft ‘zijn’ kerk Onze Lieve Vrouw Koningin nooit afgewerkt mogen
zien. Hij overleed drie maanden voor de inhuldiging, die plaatsvond op 25 juni 1932.

Met De Bode naar het circus?

Circus Barones brengt je een volledig nieuw gevarieerd top-programma met
acrobaten uit Hongarije, Moldavië, Oostenrijk en Ecuador.
Uiteraard zijn ook de dieren terug van de partij met o.a. de kamelen Balthasar,
Caspar en Melchior, de acrobatische geitenfamilie en niet te vergeten onze
nieuwe en jongste artiesten Baby en Sheila, twee olijke hondjes die niet
kunnen wachten om je hun kunstjes te tonen. Voor de nodige spanning zorgt
zeker Leo Navez, uit Ecuador, die het circus als het ware ‘op zijn kop zet’ door
ondersteboven een wandeling door de nok van het circus te maken, en dit
zonder enige veiligheidsvoorzieningen. Voor de vrolijke leidraad doorheen het
programma zorgt ons clownsduo Patat en Patatina. Zoals we gewoon zijn van
Circus Barones wordt het hele programma ondersteund met een prachtige
choreografie, belichting en muzikale omlijsting die het programma in een
sprookjesachtige sfeer brengen. Een programma dat ongetwijfeld zowel jong
als oud zal bekoren.
De nodige investeringen en voorzieningen werden getroffen om nog steeds
onder coronaveilige omstandigheden van het programma te genieten. Alle
medewerkers van het circus staan dan ook ter beschikking bij aanvang van het
programma de nodige toelichtingen te verschaffen. Verdere informatie kun je
ook vinden op de Facebookpagina ‘Circus Barones’ of op de website. Ook voor
de verkoop van tickets aan de kassa en ook online aankoop van tickets kun je
terecht op www.circusbarones.com.

Waar : ANTWERPEN
Noordersingel, rechtover Spoor Oost

Voorstellingen:
Vanaf woensdag 1 december 2021
t/m zondag 19 januari 2022
Wil je kans maken op een gratis duoticket? Mail dan je postadres door op
wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘circus’ als onderwerp. De winnaars
krijgen hun ticket per post toegestuurd, extra tickets kunnen aangekocht
worden aan de kassa.

V&G BESTRATINGEN
HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang
niet in kennels
ook hondenkapsalon
zeer professioneel
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

TE HUUR APPARTEMENT

1ste verd. groot terras, 1 slpk
‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)

0493 42 80 79

SIERBESTRATING
l OPRITTEN
l TERRASSEN
l AANLEG TUINPAD
l UITBREKEN
l & HERAANLEGGEN
l OUDE BESTRATING
l PARKINGS
l

Te huur: Deurne bij Shoppingcenter:
Wij zoeken rustige pers voor
een ruim app met 2 slaapk.,
inkomhall
met
vestiairekast,
badkr met ligbad, douchesproeier
en lavabomeubel, vrij recent
inger kkn met gaskookplaat,
onderbouwoven, aansluiting voor
vaatwasmachine,
groot
terras
achteraan, fietsenbergplaats en
autostaanplaats in de garage,
bergplaats op het gelijkvl met
aansluiting voor wasmachine en
droogkast, Instapklaar! beschikbaar
1 december 2021 Huurprijs 665
euro+ 100 euro (centrale verwarming
en water) Tel. 03/383 37 53 Z515

VAARTSTRAAT 6
2340 BEERSE
Tel + Fax: 014.61.17.51 GSM:
0495.54.35.40
E-mail: info@vg-bestratingen.be
www.vg-bestratingen.be

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE
Ik zoek werk alsr poetsvrouw, strijken,
wassen, … tel 0489.79.80.60 Z516
Te koop: propere golfballen, 50 euro

voor 100 ballen, tel 03.658.10.88 Z517
Gezocht werk: poetsen, strijken en
ook in het weekend , ben ernstige
persoon, tel 0485.22.35.43 Z518

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

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN: Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te renoveren beletage woning : GLVL : gang, trap, garage met automatische poort,
chauffageruimte, wasplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken,
overdekt terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk, kleine
slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers

Zie onze beschikbare woningen op :
http://www.notarisdeferm.be

EN ANDERE PLAATSEN

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

Nederlandstalige dame doet
uw strijk. Niet rookster. 8
jaar
ervaring.
St. Antonius, GSM.0473.446.778
J6
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) J14
Te koop: studio Bisschoppenhoflaan, Deurne, vanaf 69.000 euro,
top rendement verhuurd aan 495
euro, netto, http://www.biddit.be/
be/nl/catalog/detail/204765 J7
Te
koop:
wegens
overlijden, HHP/Andulatie – matras
– therapiesysteem, compleet
met tafel en opbergzak, contact, tel 0477.72.55.43
J8
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en hagen, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) J15

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Verrassing in Schotense
gemeenteraad na overstap
Nadine Van Mol: N-VA verliest
eerste stemming ooit
Vuurwerk in de anders zo rustige politieke arena van Schoten onlangs.
Burgemeester Maarten De Veuster en zijn N-VA-fractie verloren er
voor het eerst een stemming en die nederlaag smaakte zichtbaar zuur.
Dat een door N-VA-Open Vld-schepencollege gevraagde kredietaanpassing
van haar meerjarenplan niet goedgekeurd raakte door de gemeenteraad,
had diverse oorzaken. Een dag voor de zitting had Nadine Van Mol, in 2018
verkozen op de lijst van N-VA, laten weten dat ze voortaan de kleuren van
Vlaams Belang verdedigt.
Het toeval wilde dat een ander lid van de N-VA-fractie, die normaal 16 van
de 31 gemeenteraadsleden telt en ook nog eens kan rekenen op de enige
verkozen liberaal Paul Valkeniers, haar vakantie slecht getimed had. De stoel
van Ilse Stockbroekx bleef leeg. De oppositie was wel voltallig. En hoe divers
die mengeling van Vlaams Belang, Groen, CD&V en Vooruit ook moge zijn, bij
de stemming over het meerjarenplan stemden hun raadsleden wel opvallend
eendrachtig tegen.
Resultaat: staking van stemmen. Punt niet goedgekeurd. Oppositieleden
met leedvermaak. En een onaangenaam verraste burgemeester Maarten De
Veuster, die hiermee zijn eerste politieke nederlaag(je) leed sinds hij in 2013
de sjerp veroverde. Hij feliciteerde Tom Van Grieken eerst cynisch met zijn
handigheid en ‘nieuwe coalitie’.
Die laatste sneer leidde tot felle reacties van onder meer Kurt Vermeiren
(Vooruit). “Ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen kijken moest ik het op een
akkoordje gooien met Tom Van Grieken. Ik heb zelf mijn analyse en keuze
gemaakt, wat mijn goed recht is”, fulmineerde Vermeiren.
Van Grieken en de andere oppositieleden ontkenden allemaal met klem dat
er vooraf gesproken was om N-VA in de val te lokken. Maarten De Veuster
dacht er het zijne van en sprak van beschamend politiek theater. Hij wees op
de verstrekkende gevolgen van dit ‘onverantwoord gedrag’ van de oppositie.
“Dankzij jullie gaat dit lokaal bestuur nu op slot. Zelfs de betaling van het
personeel en uitkeringen voor behoeftige inwoners dreigen in het gedrang
te komen”, haalde de burgemeester uit. Hij ging vervolgens enkele keren
in conclaaf met zijn fractieleden en ambtenaren om de meest aangewezen
volgende zet voor te bereiden, ‘in belang van de gemeente.’ De verwarring
was groot. Ook raadsvoorzitter Lieven De Smet (N-VA) leek van zijn melk te
zijn.
Van Grieken noemde De Veuster
een ‘drama queen’. “De oude
begroting blijft gewoon van kracht
en we krijgen in Schoten heus geen
‘Amerikaanse toestanden’. De N-VAOpen Vld-coalitie moet enkel naar
zichzelf kijken. Ze heeft zelf gekozen
voor deze krappe meerderheid,
onder meer door niet met ons in
zee te gaan. En de fractieleden van
N-VA moeten hun vakantie maar
beter plannen. De data van deze
belangrijke vergaderingen liggen
maanden vooraf vast. Laat het een
les zijn voor N-VA. Vroeg of laat
hebben we elkaar nodig”, genoot de
partijvoorzitter van zijn kleine stunt.

Kort nieuws uit Schoten
NEOS EN MARKANT ZORGEN SAMEN VOOR HOOGSTAANDE CULTURELE AVOND IN
KONINGSHOF

De Schotense afdelingen van Neos en Markant zorgden samen voor een mooie
hoogstaande culturele avond in de Kerk O.L.V. Koningin in Koningshof. Het concert met
sopraan Anne Cambier, die om de hoek woont, maar internationale faam geniet, haar
echtgenoot en begeleidend muzikant en hoboïst Luk Callens en het Trio Mistral was zeer
geslaagd. Het
thema “Klassieke
muziek in de
film” zorgde voor
een aangenaam
en afwisselend
programma
dat
duidelijk
werd gesmaakt
door de talrijke
toehoorders.
De
goede
akoestiek van
de kerk O.L.V. Koningin zorgde voor een prachtige weergave van de uitstekende
uitvoering van de gekozen stukken. De sfeer bij het publiek was dan ook opperbest.
“We heel wat lovende reacties op de druk bijgewoonde receptie achteraf. We zijn in ons
opzet geslaagd”, evalueert medeorganisator Johan D’Hollander.

SINTERKLAAS
EDITIE
30 NOVEMBER
23 NOVEMBER

KUNSTENAARS ANN CLAEYÉ EN AGNES VAN HEE BLIKKEN TERUG OP GESLAAGD OPEN
ATELIER
Gedurende twee weekends hadden kunstliefhebbers de gelegenheid om het open
atelier van Ann Claeyé
(schilderijen) en Agnes
Van hee (keramiek)
te
bezoeken
ten
huize van Ann in de
Churchilllaan in Schoten.
De openingsrede werd
verzorgd door schepen
van cultuur Charlotte
Klima (N-VA). Doel van
de twee kunstenaressen
was om aan te tonen dat
een tentoonstelling ook
in een huiselijk kader kan
plaatsvinden. Het samenspel van de schilderijen van Ann met de keramiekwerken
van Agnes zorgde voor een mooi en kleurrijk geheel dat in harmonie veel energie
uitstraalde.

KRINGWINKEL HOUDT EIGEN BOEKENWEEK

Dit jaar geen boekenbeurs in Antwerpen maar wel een boekenfestival onder de
naam LEES!. Gelijklopend met dit festival zorgde ook De Kringwinkel voor een eigen
boekenbeurs. Alle winkels, ook die van Schoten aan de Venstraat, werden gevuld met
een verrassend tweedehands boekenaanbod. “In De Kringwinkels vind je in november
urenlang leesplezier voor een kleine prijs” klinkt het. Misschien kan je er alsnog wat
fijne literatuur op de kop tikken!

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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:
tweedehands
gereedschap,
slijpmachine
“Imperia” uit eigen patrimonium
te bezichtigen na telefonische
afspraak tel 0476.62.66.83 J4
Lederen salon,3 zit met 2
elektrische relaxen+2x 1 zit
met manuele relaxen 3 j oud
-P.O.T.K
Winterbanden
op
alu velgen 195/ 65r91t met
opbergsysteem, als nieuw 250
euro telefoon tel 03 636 03 13 J5
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren , gratis offerte
0487.715.534 (particulier) J18

Wat te doen in
Schilde - ‘s-Gravenwezel
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
www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

GEZOCHT:
VERANTWOORDELIJKE MET ERVARING

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

Gezocht: lieve hulp die 3
namiddagen per week kan komen
helpen met het koken/opruimen/
entertainen/naar bedje brengen
van 2 kleine kindjes (jongetje van
2 en een pasgeboren babymeisje)
vanaf midden december 2021,
In Schoten, wij wonen in de
Zilverstraat! Hoor graag van u op
het nummer 0478/683.622 J9

Te
koop:
wegens
overlijden:
fotomateriaal en
fotostudiomateriaal,
contact
tel
0477.72.55.43
J10
Goedkoop leegruimen van uw tuin:
planten, hagen enz, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) J16
Te Koop: Wonder Core Rock/’n
Fit, nog onder garantie. weg
wegens
dubbel
gebruik.
P.O.T.K. tel. 0478/546.539 J11

DAG VAN DE NATUUR VOOR SCHIJNBEEMDEN
De locatie is de het natuurreservaat De Pont. Op de planning staan
maaiwerken, het terugdringen van Zwarte Els, ruigtebeheer waar nodig
en het verstevigen van het vee raster waar nodig. ’s Middags voorziet
men in de Orangerie soep en broodje met beleg en koffie of thee om
het één en ander door te spoelen. Het einde wordt voorzien rond 16:00.
Op 20 november 2021 van 08:00 aan de Ingang van natuurreservaat
De Pont, De Pont 45 in Schilde. Meer info op lode.rubberecht@skynet.
be of 0475578024.
WINTERSE WANDELING DRIJHOEKSBOS EN ANTITANKGRACHT
Ga je mee op verkenning in Schilde? Vertrek: op 21 november om 10u00
aan de Schans van Schilde (Schanslaan 32), terug uiterlijk om 12.30 uur.
De activiteit is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Het Drijhoeksbos
krijgt tijdens de wandeling bijzondere aandacht. Hier verbeterde men
de afgelopen weken de kwaliteit van dit stukje natuur. Nadien wordt
de tocht verdergezet richting Antitankgracht, het langste beschermde
landschap van België. Ben je er graag bij? Schrijf je zo snel mogelijk in
op info@rldevoorkempen.be of 03 312 87 11.
KERSTKNUTSELAVOND
Je maakt samen je kerstdecoratie. Er zal veel groen zijn en een
voorraad Deco-artikelen. balletjes, strikjes enz. Breng ook gerust
uw eigen materiaal mee. De organisatie zorgt voor glühwein, thee,
koekjes en water. Op 24 november van 19:00 tot 22:00u in Den Bieshof,
Kerkplein in Schilde. Meer info via markant.schilde.actief@gmail.com.
KOOKDEMONSTRATIELES ‘FEEST’
Voor elk feestmoment geniet jij dit jaar van originele seizoensgebonden
gerechten. Van hapje tot voorgerecht en dessert. Ingewikkeld of
makkelijk. Alles wordt geproefd.
Op 29 november van 13:00 tot 16:00 in het Dorpshuis, grote zaal
achteraan, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel. Meer info via 03 658 82 82.
Organisatie: Parochiale vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel.
BEZOEK AAN HET ‘OPEN POORTJE’
Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar,
waar pedagogische en andere problemen het welzijn van het gezin
ondermijnen. De heer Arnold Schaeck, directielid en verantwoordelijke
voor de dagelijkse werking zal je rondleiden en laten kennis maken
met de vele mooie initiatieven die er verwezenlijkt worden binnen
de grenzen van de gemeente. Inkom: 15 € over te schrijven op BE 57
4037 0680 6135 van Davidsfonds Schilde, ten laatste op zaterdag 27
november 2021 Dit bedrag wordt integraal geschonken aan dit goede
doel. Op 3 december om 13u bij Het Open Poortje VZW, Puttenhoflaan 25
in Schilde. Meer info op
www.davidsfondsschilde.be/activiteiten/03-12-21-open-poortje/.

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS
Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)
Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel,
- 3 ploegen
initiatief
kwaliteitsbewust
Ploeg vroege
of &
late
(maandag tot vrijdag)
- Handig,
zelfstandig,
zin voor
initiatief,
Min.
5 jaarmet
ervaring
met machines
Handig,
zelfstandig,
verantwoordelijkheidsgevoel,
verantwoordelijkheidsgevoel,
gezond verstand
initiatief & kwaliteitsbewust
Wij bieden:
- Affiniteit
techniek
Min.met
5 jaar
ervaring
met machines
Vast
werk & gevarieerde taken
- Oog voor
kwaliteit
Prettige
Wij werkomgeving
bieden:

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken
- Contract
van
onbepaalde
duur
Prettige
werkomgeving
Graag
kontakt
opnemen
per e-mail
- Aantrekkelijk
met Nico salaris
Van Malderen: nlu@luxilon.be
- Afwisselend takenpakket
Graag kontakt opnemen per e-mail
- Interne opleiding
met Nico
Van Malderen:
nlu@luxilon.be
Luxilon
Industries
n.v.
- Doorgroeimogelijkheden

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

Luxilon
n.v.
Je komt terecht
in Industries
een jong, dynamisch
team

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
in een no-nonsense werksfeer.
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

WANDELINGEN
WANDELINGEN
WANDELING
LANGS STEYNHOEVEPAD
2 MAART 2014

25 NOVEMBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel, 13u45, tel 03.658.87.50,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Secretariaat@dedrierozen.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
WANDELING
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
In het gebied van Groen Kruis, www.provincieantwerpen.be>groenkruis, tel 03.240.56.64

HERFSTWANDELING
TOT 26 DECEMBER
TrageCULTUUR
herfstwandeling – zoektocht, Wijnegem, www.voorkempen.be, 03.685.34.21
toerisme@voorkempen.be

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,WEEKEND
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.19
0477
27 93 11
CHIROFUIF
WIJNEGEM
NOVEMBER
JC AHOY, Kosterijstraat 5 Wijnegem
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TENTOONSTELLING
T/M Zoersel
21 NOVEMBER,
ZAT-EN27ZONDAG
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
www.nvz. 0477
93 11
A Closer Look, Katrien Boon, Leen Verbist, Janine Vandebosch, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, debijl@
zoersel.be,
03.298.07.15
2 MAARTtel2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

BEURS
Internationale
mineralen-,
2 MAART 2014

20 EN 21 NOVEMBER

edelstenen- en fossielenbeurs Intergem,
Kinepolis Antwerpen,
31STE TRAPPISTENTOCHT
0496.14.65.03,
Afstanden 6, 10www.acam.be,
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem
Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88
joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be

GESCHENKENBEURS
26 NOV
16-20U
, 27 NOV 10-17U
2 MAART 2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Wereldwinkel, Schoolstraat 14a, Schilde
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
JAARCONCERT FUSION
27 NOVEMBER 20U
2 MAART
2014 Wommelgemsteenweg 34, Wijnegem, info@khwv.be
31STE TRAPPISTENTOCHT
O.L.V.
kerk Wijnegem,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
KOOKDEMONSTRATIE FEESTGERECHTEN
29 NOVEMBER 13U
2 MAART 2014
TRAPPISTENTOCHT
Parochialen
vrouwenbeweging, hendrixrita@yahoo.com, 31STE
Dorpshuis,
Kerkstraat 24
‘s-Gravenwezel
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
SINTERKLAASFEEST
2 MAART 2014 SERNIOREN

29 ENTRAPPISTENTOCHT
30 NOVEMBER 11U
31STE
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 03.380.07.47, senioren@schilde.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
VERTELLING
30 NOVEMBER 14U30
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Reisverslagen
met kampeertips, Phrigië en Georgië, Werf 44, Schoolstraat
44, Schilde,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
www.ummagumma.be

2 MAART
ALLES
OVER2014
HET POTJE

31STE 1TRAPPISTENTOCHT
DECEMBER 20-22U
Afstanden
6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30, Turnhoutsebaan
40km, Sint-Antonius
www.nvz.
0477 27 93 11
GC
’t Gasthuis,
conferentiezaal,
199,Zoersel
Wijnegem,
inschrijven@olo.be,
03.633.99.05
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
SINTERKLAASFEEST
4 DECEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
Gezinsbond Wijnegem, http://wijnegem.gezinsbond.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
COMEDY
DECEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 20477
27 93 11
Bert Gabriëls, Schoolstraat 44, Schilde, Werf 44, werf44.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
INFOSESSIE
3 DECEMBER 13U30
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
zoekt

KELNER / DIENSTER
voor restaurant / bar
flexi of vast in dienst

Tel. 0475 62 31 04

Kanker.. hoe praat ik er over met mijn (klein)kinderen?, www.casacallenta.be, tel 03.653.52.74
of2 casacallenta@bielebale.be
MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
HUMOR
3 DECEMBER
Adriaan Van Den Hoof, Het ’t zal schoon zijn als het af is cc.schoten.be

TONEEL
GEZOCHT

T/M 5 DECEMBER

KWTG presenteert, … en buiten regent het, Hilarische musical met twee kanten, ’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, www.kwtg.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
TONEEL
T/M 190477DECEMBER
In de Duinhalm, www.ewt.be- Deurne

UW
UWACTIVITEITEN
ACTIVITEITENHIER?
HIER?MAIL
MAILHET
HETDOOR
DOOROPOPINFO@BODEVANSCHOTEN.BE
INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

WIJ ZOEKEN EEN VOLTIJDSE, ENTHOUSIASTE

SALES SUPPORT BINNENDIENST
OM ONS VERLICHTINGSBEDRIJF TE VERSTERKEN.

TAKENPAKKET:

- KLANTEN TELEFONISCH TE WOORD STAAN
- ORDERS VERWERKEN IN SAP
- OFFERTES MAKEN
- FACTURATIE
- BEHEREN VAN BEPAALDE KLANTEN
WE ZOEKEN IEMAND ZELFSTANDIG, FLEXIBEL EN COMMERCIEEL.
KENNIS VAN SAP IS EEN PLUSPUNT. BEHEERSING VAN FRANSE TAAL IS VEREIST.
INTERESSE? STUUR EEN MAIL MET JE CV EN MOTIVATIEBRIEF NAAR
KELLY.VERBRAEKEN@EGLO.COM

WWW.EGLO.COM/BE/WERKEN-BIJ-EGLO // ANTWERPSESTEENWEG 247, 2950 KAPELLEN

Gevraagd

STUDENTE
of FLEXI
WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS
Schoten

03 658 42 84
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz … gsm 0475.79.65.12
(particulier)
Z508
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten, schilderklaarmaken,
gratis
prijs
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z507

Uw hondje gehoorzaam in 1 of
2 lessen bij u thuis? Bel voor
een afspraak tel 0495.20.76.50
(particulier)
Z509

zoekt

VOLLE GAST
met rijbewijs

Tel. voor meer info

0472 29 07 95

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste

raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de
projectmarkt als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze
60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende
tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en
onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit
alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan 150
medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten
tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur
afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen,
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

TECHNISCHE MEDEWERKER
Functieomschrijving

• Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor
bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
plaatsingsdienst
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent

Profiel
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon behoort
ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
Bruynseels-Vochten
NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
pluspunt
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig
zowel de particuliere als professionele markt.
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:

VERANDA DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERSBUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

• plaatst
Je plaatst
ramen,
deuren
veranders
zowel
PVC
aluminiumop onze
Je
ramen,
deuren
ofof
veranda’s
in in
zowel
PVC
alsals
aluminium
op onze particuliere
werven.
particuliere
werven
• hebt
Je hebt
voorkeur
ervaring
plaatser
vanbuitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
Je
bijbij
voorkeur
ervaring
alsals
plaatser
van
telkens van 10u
- 17u
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Je
kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom
Speciale voo
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper
enrwaarden
Je bent
een
klantvriendelijk
persoon
en
houdt
van
proper
en
nauwkeurig
nauwkeurig werk.
werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
Aanbod
onze offerte.

zoekt

ERVAREN
RECLAMEDRAGERS
Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,
eigen vervoer vereist

•• Je
terecht
in een
familiebedrijf
opuitvoering
mensenmaat
de
Je komt
bestelt
de nodige
materialen
voor de
vanwaar
het project.
een positieve
groepssfeer
centraal
staat encollega’s.
u geen
• werknemer
Binnen dezeen
functie
werk je in
teamverband
met ervaren
bent maar
eendiensthoofd
teamlid. of zijn assistent.
• nummer
Je rapporteert
aan het
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie
• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

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

Werft aan
Werft aan

Deurne - Antwerpen
kwaliteit sinds 1969

Als hecht familibedrijf zijn wij een gevestigde waarde
in Antwerpen.
Wegens expansie zijn we op zoek naar

OFFSET DRUKKERS
en DRUKKER/AFWERKER
1-2-4 kleuren

Profiel :
Je kan zelfstandig werken en lost zelf problemen op.
Je hebt oog voor perfectie.
Je bent gedreven en houdt van het drukkersvak.
Je bent bereid om in te springen op andere afdelingen.
Je kan je ervaring aantonen.
Aanbod
Je kan onmiddellijk in dienst treden.
Wij bieden een contract van onbepaalde duur.
Je ontvangt een marktconform loon en maaltijdcheques.
Hooftvunderlei 14, 2100 Deurne (Antwerpen)
Tel: 03 326 06 80 - E-mail: durnam@telenet.be - www.durnam.be

apps
installeren,
iphone,
etc…
tel
0479.87.24.10
(particulier)
Z189

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36

Opruiming van inboedels
met gratis taxatie van uw
waardevolle
spullen
met
extra service, van kelder
tot zolder en van garage tot
tuinhuis tel 0474.32.52.13
(particulier)
Z192

Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62
(particulier)
Z130

Fonoplaten: ik koop lp’s &
maxi singles, disco, soul,
rock, jazz, 70-80-90, betaal
beste prijs, tel 0475.76.81.88
(particulier)
Z197

Monique van Noten verzorgt
de
muzikale
omlijsting
voor kerkelijke vieringen,
tel 0495.427.828
Z187

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z200

Hifi ik koop Pick Ups versterkers,
bandopnemers ets ook lp’s –
45t tel 0475.37.64.96 Z100

Dame
geeft
computer-,
smartphone-,
tabletles
aan huis, mail, foto’s, IT’s
me, covidsafe, PLF, SpTH,

Alle
renovatiewerken:
bepleisteren, gyproc, tegels,
complete
badkamers,
elektriciteit, tel 0488.202.848
(particulier)
Z205

Na een gedegen inwerkperiode bent u zelfstandig werkzaam bij
onze klanten. U monteert nieuwe parlofoon-videofoonsystemen,
toegangscontrole
en camerabewakingssystemen.
alleen
Na een gedegen inwerkperiode
bent u zelfstandig Zowel
werkzaam
bijals
in
teamverband.
U staat ook
in voor
het onderhoud en lost
onze
klanten. U monteert
nieuwe
parlofoon-videofoonsystemen,
technische
problemen
op efficiënte wijze op. U werkt
inalleen
regio als
toegangscontrole
en camerabewakingssystemen.
Zowel
Groot-Antwerpen.
in teamverband. U staat ook in voor het onderhoud en lost
technische problemen op efficiënte wijze op. U werkt in regio
Groot-Antwerpen.
U heeft een middelbare technische opleiding A2 of bachelor
elektriciteit, elektronica,.. U kan een blanco bewijs van goed
gedrag
voorleggen.
Ervaring
in onderhoud
en herstellen
U heeften
eenzeden
middelbare
technische
opleiding
A2 of bachelor
van
technische
installaties is
besteedt
nodige
elektriciteit,
elektronica,..
U een
kan pluspunt.
een blancoUbewijs
vandegoed
aandacht
netheid
en orde. Ervaring
U heeft rijbewijs
B. en herstellen
gedrag enaan
zeden
voorleggen.
in onderhoud
van technische installaties is een pluspunt. U besteedt de nodige
aandacht aan netheid en orde. U heeft rijbewijs B.
Wij bieden een zeer uitdagende functie. Verloning afhankelijk van
uw kennis en ervaring.
Wij bieden een zeer uitdagende functie. Verloning afhankelijk van
uw kennis en ervaring.

INTERESSE ?
Stuur motivering en CV naar

INTERESSE ?

info@parlofoonspecialist.be
Stuur motivering en CV naar

Italiëlei 86 — 2000 Antwerpen — www.parlofoonspecialist.be

info@parlofoonspecialist.be
Italiëlei 86 — 2000 Antwerpen — www.parlofoonspecialist.be

Alpha Heating
haarden & interieur

Alpha Heating is een toonaangevend bedrijf in het
ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels
& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)
Je profiel:
• Eerlijke, stipte, goede werker, flexibel, bereid om al doende te
leren.
• Een verzorgd uiterlijk, vriendelijke houding en ordelijk werk
zijn belangrijke eigenschappen om klantgericht te kunnen
functioneren.
• Ervaring met het plaatsen van Gyproc-wanden en stukadoorwerk
is een sterke troef.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
We bieden:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met correcte verloning.
• Werken in een dynamisch team met modern denkende
zaakvoerders en mogelijkheden om mee te ontwikkelen binnen
een sterk groeiend bedrijf.
• Goede opleiding “on the job”.
Interesse?
Bel Danny Daniels op 03 644 68 88 tijdens de kantooruren of mail
naar danny@alpha-heating.be.

ikhouvanvuur.be

Van 22 t.e.m. 27 november is iedereen welkom tijdens de openingsweek van onze
gloednieuwe winkel.

HÉ, KOM JIJ NAAR
ONZE JOBDAG??
Krijg een welkomstgeschenk
Ontdek ons interessant loonpakket
Babbel met ervaren poetshelden

Dinsdag 23/11/2021
3/11/2021 | 10U-20U | Bredabaan 152 Br
Brasschaat
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt,
ik kom alles gratis ophalen
tel
0485.300.437
Z505
Alle schilderwerken binnen en
buiten door Poolse mannen, tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z502
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)
Z503

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
Z506
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten, schilderklaarmaken,
gratis
prijs
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z507

@verteren
doet renderen!

Bakkerij Dellafaile Schoten
Villerslei 23
03 658 45 86 - info@dellafaille.net
wil jij ons team versterken?
Stuur ons vandaag een mail met uw CV
Winkel:

VERKOOPSTER (m/v)
deel- of voltijds (week en week-end)
VERKOOPSTER (m/v)
voor week-end (studente of flexi)
PATISSIER (m/v)
zondag (ervaring vereist)

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

dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z500
Ik ben op zoek naar werk: heb
veel ervaring met algemene
renovatiewerken,
bezetten,
schilderen,
behangen,
betegelen, vernieuwen van
kamers, badkamers en keukens,
voor meer informatie kan u mij
telefonisch bereiken op het nr
0466.06.04.34 (particulier) Z212
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit

Tuinman
zoek
werk
tel
0489.09.65.46 (particulier) Z501
Alle schilderwerken binnen en
buiten door Poolse mannen, tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z502
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt,
ik kom alles gratis ophalen
tel
0485.300.437
Z505

TANKSTATION MET SHOP TE DEURNE
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

VERKOPER (m/v/x)

parttime +- 25u
Net voorkomen, perfect Nederlandstalig, zelfstandig kunnen werken.
Wij bieden een correct loon en een leuke
werkomgeving met toffe collega’s.
Bij interesse mail je CV en motivatie naar
lukoildeurne@gmail.com of bel 03 324 84 02 en vragen naar Dave

Gevraagd
Enthousiaste fulltime

WINKELBEDIENDE

met/of zonder ervaring
Ook versnijden van verse charcuterie
Cv mailen naar id2@live.be of bellen 03 480 15 13
BAKKERIJ HELSEN - te Emblem

OVER TE NEMEN
goedgelegen volkscafé
aan de kerk en wekelijkse
drukke MARKT in de
Noorderkempen.
65 plaatsen binnen en 65
buiten op het terras.
Zeer mooie zaak.
Verdere inlichtingen via

0473 182 718

Hifi ik koop Pick Ups versterkers,
bandopnemers ets ook lp’s –
45t tel 0475.37.64.96 Z100
Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62
(particulier)
Z130
Monique van Noten verzorgt
de
muzikale
omlijsting
voor kerkelijke vieringen,
tel 0495.427.828
Z187
Dame
geeft
computer-,
smartphone-,
tabletles
aan huis, mail, foto’s, IT’s
me, covidsafe, PLF, SpTH,
apps
installeren,
iphone,
etc…
tel
0479.87.24.10
(particulier)
Z189
Opruiming van inboedels
met gratis taxatie van uw
waardevolle
spullen
met
extra service, van kelder
tot zolder en van garage tot
tuinhuis tel 0474.32.52.13
(particulier)
Z192
Fonoplaten: ik koop lp’s &
maxi singles, disco, soul,
rock, jazz, 70-80-90, betaal
beste prijs, tel 0475.76.81.88
(particulier)
Z197
Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z200
Alle
renovatiewerken:
bepleisteren, gyproc, tegels,
complete
badkamers,

Customer Service
topper met
Customer
Service
commerciële
flair
topper met
commerciële flair
Ben je een Customer Service Specialist en krijg je energie van een
commerciële, dynamische, internationale organisatie in beweging?
Ben je administratief sterk, sta je achter de leuze ‘klant is koning’, heb je een echte hands on mentaliteit?
Wil je graag werken in een gezonde, mensgerichte en sterk groeiende organisatie met visie?
Dan is deze functie mogelijk jouw nieuwe uitdaging.
Fijne collega’s, een boeiende professionele omgeving, een modern kantoor, pingpongtafels, gezonde dranken
en vers fruit geven ons energie. We genieten samen van de teamactiviteiten. Goede sfeer en transparante
communicatie staan voorop. Een sterke groep en uitstekende bedrijfsresultaten volgen daaruit.
Wat verwachten we van jou?
• Je hebt minimum 2 jaar ervaring in een all round customer service functie.
• Je houdt verschillende ballen in de lucht en kan uitstekend de prioriteiten stellen.
• Je zorgt samen met collega’s voor de orderverwerking.
• Je helpt de klant verder met vragen over levertijden en transport.
• Je communiceert de logistieke taken naar de collega’s van het magazijn.
• Naast Nederlands spreek je ook vlot Engels en Frans.
Wat kan jĳ van ons verwachten?
• Elipse biedt je een interessante, uitdagende functie met veel autonomie en verantwoordelijkheid in
een internationale werkomgeving bij een marktleider in de sector.
• Je kan rekenen op een goede verloning. Naast je marktconform loon aangepast aan je ervaring
kan je ook genieten van heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een
hospitalisatieverzekering, ecocheques, bijkomende verlofdagen ...
Voor deze functie werk je vanuit ons kantoor in Schoten
Wie zĳn wĳ? Het is verrassend om te weten waar overal elektronische voedingen worden ingezet. Elipse is al 35
jaar specialist in elektronische voedingen, die het kloppende hart vormen van elke machine of apparaat. Elipse
verdeelt exclusieve merken van power supplies die tot de absolute wereldtop behoren en richt zich op design-in en
technische verkoop in BeNeLux, waar we bovendien marktleider zijn. Onze klanten zijn gerenommeerde industriële
bedrijven in machinebouw, elektrische laadpalen, automatisatie van magazijnen, apparatenbouw, robots, …
Kijk voor meer info op onze website:
www.elipse.eu. Elipse nv: Wijtschotbaan 5, 2900 Schoten, België
Interesse? Stuur dan je CV naar Elipse nv
tav Sophie Noë via e-mail: s.noe@elipse.eu.

elektriciteit, tel 0488.202.848
(particulier)
Z205
Ik ben op zoek naar werk: heb
veel ervaring met algemene
renovatiewerken,
bezetten,
schilderen,
behangen,
betegelen, vernieuwen van
kamers,
badkamers
en
keukens, voor meer informatie
kan u mij telefonisch bereiken
op het nr 0466.06.04.34
(particulier)
Z212

Schotense vrijetijdsdiensten bundelen
krachten in UiTPUNT
De gemeente Schoten beschikt sinds kort over een UiTPUNT. Alle vrijetijdsdiensten
bundelen voortaan hun informatie en dienstverlening in een nieuw loket in de
Braembib. Burgemeester Maarten De Veuster en schepen van Cultuur Charlotte Klima
huldigden in hetzelfde gebouw meteen de vernieuwde Doe-het-zelfbib in.
Alle bezoekers konden naar aanleiding van de openingen deelnemen aan een tombola
met fantastische prijzen, geschonken door de Schotense vrijetijdsdiensten. De
sportievelingen konden voor de bibliotheek hun eigen verse sapje trappen met de
sappentrapper.
Eerder dit jaar ging de bib twee weken dicht om over te schakelen op Wise – een

eengemaakt bibliotheeksysteem waarop alle bibliotheken in Vlaanderen en nu dus
ook die van Schoten zijn aangesloten. De bib heeft meteen nieuwe openingsuren
gekregen, mét een nieuw concept: de doe-het-zelfbib. De bib is dan open, maar met
een beperkte dienstverlening, zodat je hier terecht kan voor alles waar je geen hulp
bij nodig hebt. Denk maar aan kranten en tijdschriften lezen, zelf materialen inleveren
en lenen, … Ook de openingsuren van het filiaal in wijk Deuzeld werden beter op de
vraag afgestemd.
Nog in de Braembib bevindt zich nu het Schotense UiTPUNT. De vrijetijdsbalie, vroeger
te vinden in de foyer van De Kaekelaar, is verhuisd en zit nu hier, links van de ingang
op de plek waar zich lang geleden de diatheek van de bib bevond. Schepen van Cultuur
Charlotte Klima (N-VA) is trots dat Schoten na Gent als eerste gemeente een fysiek
UiTPUNT heeft. Daar kan je onder meer de UiTPAS aankopen, een voordeelkaart voor
vrije tijd waarmee je punten kan sparen. Je kan er op veel momenten ook terecht voor
tickets of toeristische brochures.

Braembibliotheek met UiTPUNT op Sint-Cordulaplein
Meer info over de UiTPAS: www.schoten.be/uitpas

Te koop: garagebox R.W.Van
Havrelaan
260,
60
euro,
tel
0475.52.94.44
J16
Gezocht: 3 koppels “jonge”
senioren zoeken een vierde
koppel voor een samenwoonproject.
Een
nieuwbouw
op een groot terrein in het
groen. 4 privéwoningen, één
gemeenschappelijke
ruimte

en een grote tuin. Elk koppel
is voor 1/4 eigenaar. In SintAntonius, dicht bij de dorpskern.
Neem contact met Lucille
Vingerhoedt 0486 64 27 95 J12
Te
Koop:Matras
Revor
Anatomic
zo
goed
als
nieuw:140x200x30cm;300eur.
Matras:Crownbedding
1 6 0 x 2 0 0 x 1 7 c m . 7 5 e u r.
Lattoflex160x200cm;50eur.2
lattoflexen,
70x200cm,
v e r s t e l b a a r ; n i e u w ; 1 0 0 e u ro.
tel:0475764754
J13

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

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen
Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

Markt 13 | 2900 Schoten KBO / BTW BE 0426 142 675 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

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

Brecht – Afscheid van erenotaris
Ignace De Sadeleer die
fusie mee vorm gaf

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

altijd van een leien dakje, de fusie moest
werken. Ik heb er dan ook positieve
herinneringen aan”, bevestigde hij toen.
De Sadeleer vond ook dat Brecht
sindsdien grote sprongen vooruit had
gemaakt. “Er was toen niets, zelfs geen
gemeentehuis. Intussen is er heel wat
infrastructuur bijgekomen, en is de
gemeente goed bereikbaar via de E19 en
station Noorderkempen.”

Erenotaris en de eerste schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening voor CVP (nu
CD&V) van de fusiegemeente Brecht, Ignace De Sadeleer, overleed op 23 oktober op
85-jarige leeftijd. Van hem werd afscheid genomen in de Sint-Michielskerk.

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Het mag gezegd, Ignace De Sadeleer was jarenlang waarschijnlijk de bekendste notaris
van Brecht. Intussen heeft zijn zoon Marnix het notariaat voortgezet. Maar Ignace was
ook politiek actief. Zo werd hij bij de fusievorming van de gemeente ruim veertig jaar
geleden, door de toenmalige CVP aangeduid als kopman voor Brecht. In Sint-Job was
wijlen Frans Stynen zijn evenknie, in Sint-Lenaarts was dat Adriaan Bevers, die toen
ook de eerste fusieburgemeester werd.
Echt logisch vond De Sadeleer de fusie van Brecht met Sint-Job niet. “Sint-Job was
meer op Schoten gericht, maar daar waren met Marcel Imler de socialisten aan
de macht”, legde hij me uit in een interview naar aanleiding van de veertigjarige
herdenking van de fusie in januari 2017. Door de fusie kreeg CVP wel een volstrekte
meerderheid (ruim 48% van de stemmen) met 14 van de 23 zetels. “In de eerste zes jaar
is de samenwerking goed verlopen. Ook al had elke gemeente een aparte mentaliteit,
het vormde geen belet om een gezamenlijke politiek te voeren. Van bij het begin was
er de afspraak om bij meningsverschillen een consensus te vinden. Ook al liep dat niet

voeten &
tenen

De Sadeleer staat linksonder op de foto

