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CD-voorstelling Voor Loes: artiesten
toveren verdriet om in kunst
Saxofonist André de Laat oogstte een staande ovatie voor het concert dat
hij liever nooit had willen spelen. Maar dat Loes, zijn negen maanden geleden
verongelukt dochtertje, een muzikaal eerbetoon moest krijgen, wist hij al
enkele uren na haar dood. Mede dankzij de inbreng van Jean Bosco Safari,
Marijn Devalck, Ruth Beeckmans, Mathieu Engels en een tiental andere
rasartiesten werd de dood van het meisje uit Schoten omgezet in een
wondermooie musical waarin alles klopte.

Brechtse glasbollen goedgekeurd

“Ik zat in een muziekwinkel te tokkelen op de gipsy gitaar die ik wat later zou
aanschaffen, toen ik plots telefoon kreeg. Het was mijn vriend André die meldde dat
zijn dochtertje Loes (7) onder de wielen van een aanhangwagen was terechtgekomen
met haar fietsje. Hij vroeg me om al na te denken over een liedje voor dat lieve meisje.”
Marijn Devalck zong als zijn alter ego Marino Falco zijn liedje over Loes: ‘La ragazza
più bella del mondo’. Andere bevriende en meelevende artiesten zoals Anneke Duym,
Elise Van Assche, Wim de Vos (Howlin’ Bill) Marc Hauman, Ian Siegal en Mathieu Engels
brachten elk in hun genre – van blues tot kleinkunst - een afscheidsliedje aan die ‘new
star in heaven’.

Nieuwe MTB-Route in Schilde

Eén van de hoogtepunten was de gitaarsolo die Leendert Haaksma, ouder van een
kindje op de Burgemeester Marnixschool van Loes, maar ook sterartiest aan de zijde
van onder meer de Nederlandse rockchick Anouk. Het peil van dit muzikale eerbetoon
lag enorm hoog en ook visueel klopte alles, met de foto van Loes bovenaan op de
eretribune waarop ook alle artiesten één na één kwamen postvatten.

Plannen Havenplein bekend

De klasgenootjes van Loesje waren er ook. In de zaal, maar op het einde van de
voorstelling ook op de scène. Eerst om naar actrice Ruth Beeckmans te luisteren en
haar grappige sprookje over de eenhoorn, watbeer en kus-m’n-kont-hond. Daarna om
samen met de papa van Loes, Jean Bosco Safari en alle andere muzikanten van het
Voor Loes-project de hymne ‘Eenhoorn’ te zingen.
Wie dacht dat dit het emotioneel hoogtepunt was, moest wat later vaststellen dat
dit niet zo was. Daarvoor zorgde André de Laat, heel de tijd openhartig maar sereen
regisserend, zelf. Zijn vertolking van de Kenny Rogers-ballad ‘Goodbye’, waarbij hij zelf
zong maar ook alle registers opentrok van z’n vertrouwde saxofoon, ging door merg
en been.
“Ongelofelijk sterk van die papa”, had onder meer de aanwezige minister van
Binnenlandse Zaken en Schotenaar Annelies Verlinden (CD&V) veel lof voor de manier
waarop de ouders van Loes met het dramatische verlies van hun dochtertje omgaan.
Verlinden had de ouders eerder ook al thuis opgezocht om haar steun aan te bieden,
kort na Loesjes dood. Zelfs burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), nochtans
voorzien van een ruwe bolster, kreeg het moeilijk bij de apotheose van ‘Voor Loes’.

Wijnegemse wijk geknipt

Meer over cd ‘Voor Loes via https://voorloes.be/home

Verhuisplannen voor het nieuwe jaar?
Ook in 2022 begeleiden we je graag
naar een nieuwe, warme thuis.
Altijd welkom op ons kantoor.
Jim & Sofie

prettige

Feesten
Villerslei 14 | 2900 Schoten | 03 653 11 33
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Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Ik zoek 1 persoonsbovenlakens
tel
03.646.87.82
M1
Te koop: Authentieke Coco de
Mer, 1 expl. is half open mand
1 expl. volle noot met versiering
Oorsprong Seychelles Doe bod
via Whatsapp, ik kan via ook foto
sturen. 0475 89 38 84 Schoten M2

Te koop: 2x oude platenspelers
antiek, pick-ups, prijs overeen
te komen, tel 03.658.74.09 M3
Bent u op zoek naar een
poetsvrouw? Ik ben een ervaren
en ook eerlijk persoon, dan kan u
mij bellen tel 0465.88.72.02 M4
Nanny/kinderverzorgster
gezocht voor een baby van 11
maanden. Ben jij een lieve en
zorgzame dame met ervaring
en zoek je een vaste job voor
2 of 3 volle dagen (9-17:30u) ?
Contacteer ons dan voor een
gesprek op 0474 39 23 21 M
Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar, 71 jaar, indien gewenst
inwonend tel 0474.991.484 M6 5

KWB zorgt al meer dan zeventig jaar
voor Wijnegemse kerststal
De KWB van Wijnegem hield gelukkig ook dit jaar vast aan de traditie om de kerststal
van Wijnegem op te stellen. Een ploeg van acht handige mannen klaarden de klus in een
halve dag. Door de coronamaatregelen werd dit jaar niet afgesloten met de klassieke
borrel, maar het werkvolk was ook zonder jenever goed geluimd. Het eindresultaat
mag er dan ook zijn.
“KWB draagt al meer dan zeventig jaar zorg voor deze kerststal. De beelden werden al
eens gepikt of beschadigd en zijn daarom van recentere datum”, weet Koen van Dijck.
“Voor Stan Verschueren was het al de 57ste keer dat hij de Wijnegemse kerststal hielp
opstellen. De krasse tachtiger wil dit voor geen geld missen.”
Dat de kerststal er nog zo deftig bijstaat, komt omdat de gemeente in de loop van het
jaar goed zorg draagt voor de onderdelen. Het is al het derde jaar dat de stal, al met
een vroege Jezus Christus in de kribbe, op het Marktplein zelf staat.
KWB wil ze liefst op de hoek opstellen, zodat de mensen op de Turnhoutsebaan ze beter
kunnen zien. Maar de gemeente houdt bewust vast aan deze meer centrale plek op het
plein om de markthandelaars niet te ‘storen’.

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Schilderwerken, gyproc, laminaat,
alle soorten bezetten, schilderklaar
maken, gratis prijsofferte tel
0467.327.615 (particulier) Z526
Schilderwerken: binnen en buiten
tel 0486.76.68.47 (particulier) Z538
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetten,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig, gratis prijsofferte,
referenties tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z539
Tin, verzilverd, zilver, munten,
oude spullen, enz.. kleine
inboedels, tel 0488.70.68.95 Z514
Alle
schilderwerken:
binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z540

Gezocht
werk:
bezetten,
schilderen, tuinwerk, snoeien tel
0488.794.197 (particulier) Z536

inl

tel

0479.44.35.15

M12

Gezocht
werk:
poetsen,
strijken,
veel
ervaring
tel
0485.530.403 (particulier) Z537

Fonoplaten ik koop collecties
Lp, singles, Rock, Pop, Jazz etc
ook hifi pick-up versterkers,
bandenopnemer, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96 Z545

Te koop: perfect droog kachelhout,
35 -40 cm (5 a 6 m3). Meest zwarte
els, klein deel eik, berk en spar.
25 euro m3. tel 0478216178 M8

Te koop: winterbanden Pirelli
225/50*17
2rf94h op alu
velgen et30 5x120 met TPMS
sensor tel 03.636.24.84
M13

Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar 71, in dien gewenst
inwonend tel 0474.99.14.84 M9

Te koop: scootmobiel, Carpo04
limited edition zgan slechts
702 km tel 0476.48.68.41 M14

Te
huur:
zuidger.
app.
Benidorm, rechtstr van eig.,
2 slpk, badk, vrij jan., febr.,
ma tel 0486.39.25.91
M10
Te koop: winterbanden: 4st Platin
velgen met Falken eurowinter
HS439 banden, in perfecte staat
400 euro tel 03.383.17.31 M11
Te koop: villa in Schoten,
toplocatie, instapklaar, 3 slpk,
zwembad
Amerlolaan
afspr

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Te koop: winterbanden op
alu-velgen,
Pirelli
225/50*17
94h, 350 euro, stonden op
BMW tel 0479.47.23.01
M15
Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar 71 jaar, indien gewenst
inwonend tel 0474.991.484 M16
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: 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

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

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

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

Brecht - Gemeente bedeelt zingzakken
aan kleuters, want het mag weer
Krijtten kinderen vorig jaar nog noodgedwongen hun wensen op stoep, dan mogen ze
dit jaar opnieuw hun zingzak van onder het stof halen. Deze week kregen alle kleuters
alvast hun eerste zingzak van de gemeente.
Het zal op 31 december opnieuw een vertrouwd gezicht worden met kindjes in de
straten die van deur tot deur hun nieuwjaarswensen uitzingen. Brecht wil die traditie
levendig houden en deelde in het verleden al zingzakken uit aan alle kleuters. “Vorig
jaar moesten we noodgedwongen een alternatief bedenken en bedeelden we stoepkrijt
om nieuwjaarswensen op een coronaveilige manier kenbaar te maken. Dat was leuk,
maar er gaat toch niets boven Nieuwjaarke Zoete”, meent jeugdschepen Frans Van
Looveren (CD&V). Daarom heeft de gemeente deze week de kleuters van de instapklas
en eerste en tweede klas in de basisscholen van de drie deelgemeenten van een

zingzak voorzien. “We dagen de kleuters
van de derde kleuterklas en de leerjaren
uit om hun zingzak uit 2019 opnieuw van
onder het stof vandaan te toveren. In
de eerstvolgende BrechtsNieuws die op
29 en 30 december in de bussen valt,
verschijnt een affiche die de kinderen
zelf kunnen inkleuren en de inwoners voor de raam kunnen hangen zodat zangertjes
weten dat ze er welkom zijn.”

Jouw regionale partner in verzekeringen.
Kom zeker eens langs om te informeren
wat wij voor u kunnen betekenen!
SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten
03 658 00 14

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
03 636 02 20

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

lsienlikeur waarvan de smaak is geïncrêpe Suzette. De likeur leent zich
en echte crêpe Suzette te bereiden”,

Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar, 71 jaar, indien gewenst
inwonend tel 0474.991.484 M6
Autokeuring: geen tijd of zin,
gpsnrd. dir. chauffeur doet dit
voor u: full service afhalen wagen
en gekeurd terug afleveren bij
u thuis: 20 euro per keuring.
Info: tel. 0484.263.811
M7

Te huur: garagebox, Laaglandlei
152 te Schoten, HP 75 euro/
mnd, tel 03.238.65.66
Z542
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
goede prijs. 0479/70.91.58 Z543
Gezocht
werk:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544
Inboedel te koop wegens overlijden
tel 0483.43.22.79 (particulier)

kantoor.fidelia.kbc.be

Brecht – Wie barricadeerde Kloosterstraat? Politie zoekt getuigen
In de nacht van 21 op 22 november lag de Kloosterstraat bezaaid met hekken, barricades en
een fiets. Om 2.27u ’s nachts gebeurde er daardoor een ongeval met een ernstig gewonde.
De daders zijn nog steeds niet gevat. Politiezone Voorkempen zoekt getuigen.
Heras-hekken, een betonblok en een oude fiets lagen er in de nacht van 21 op 22 november
in de Kloosterstraat. Een 33-jarige bestuurder die hiervoor moest uitwijken, belandde
tegen een boom en werd met drie gebroken ruggenwervels in het ziekenhuis opgenomen.
Een andere chauffeur reed ook op de versperring in, maar raakte allen een oude fiets die
op de baan lag. De politie stelde toen een proces-verbaal op, maar is nog steeds op zoek
naar de daders. Daarom lanceert de politie nu een oproep naar getuigen. “Heeft u op de
bewuste avond iets verdachts gezien in de Kloosterstraat of beschikt u over andere nuttige
informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op”, klinkt de oproep.
“Zijn de voorwerpen met opzet op de weg gelegd, wordt er een gerechtelijk onderzoek
opgestart”, stelde woordvoerder Nick Krols toen.
pz.voorkempen.onthaal@police.belgium.eu

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

T +32 3 353 33 30

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

JUDOCLUB KODOKAN SCHOTEN
YANA DOMS behaalde
een mooie 3de plaats op het
Belgisch kampioenschap te Herstal.
Zij behaalde eveneens een
1ste plaats op het Provinciaal
kampioenschap te Schoten en een
3de plaats op het Vlaams
kampioenschap te Nevele.
Behaalden eveneens een
mooi resultaat op het
Provinciaal kampioenschap
te Schoten.
JESNEY DE GRAAF
een 1ste plaats
TISSE DESMET
een 3de plaats
YILLA RAETS een 3de plaats
Zij zijn allen lid van Koninklijke Judoclub Kodokan Schoten

Nu ook officiële routes
voor ‘slijkgangers’
Schilde en ’s-Gravenwezel zijn twee gloednieuwe mountainbikeparcours
rijker. Op zondag 12 december werden die feestelijk geopend met een officiële
lintknip door schepen van Sport Pascale Gielen (N-VA). Beide routes werden
ontworpen in samenwerking met Sport Vlaanderen en de lokale wielerclub
Blijf Jong. Er zijn twee verschillende routes, een groene lus van 15 kilometer
en een rode van 30 kilometer. Van die 45 kilometer is ongeveer 75 procent
offroad: door bossen, velden en langs het Antitankkanaal. De twee lussen,
die deels overlappen, kan je ook combineren tot een tocht van ongeveer 40
kilometer. En voor wie ook dat te
weinig is: het mountainbikeparcours
van Schilde sluit ook aan op dat
van Zoersel, dat twee lussen van in
totaal 32 kilometer telt.
Na de lintknip bij brasserie Mano aan
de Noorderlaan sprong de schepen
samen met een tiental andere
Schildenaren op de fiets om de route
uit te testen, die er door de regen
slijkerig bij lag. Naast het startpunt
aan Mano is er ook een vertrekplaats
aan gemeenschapscentrum Werf
44, al kan je uiteraard op eender
welk punt in het parcours beginnen.
De routes staan op www.schilde.be.

Loodgieterij

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

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

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

GORDIJNEN

PROJECTEN

Brecht – Rest coronanoodfonds
voor Co2-meters verenigingen,
gemeente betaalt 75% terug

WWW.LEODRIES.BE

PVCVLOEREN

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!
De gemeente gaat het restbedrag van het coronanoodfonds, zo’n 13.100 euro,
besteden aan Co2-meters voor verenigingen. Die kunnen driekwart van de
aankoopkost terugvorderen van de gemeente.
“De Brechtse verenigingen konden in januari 2021 en september 2021 toelagen
aanvragen van het gemeentelijk coronanoodfonds. Na deze twee indienrondes
blijft er nog een restbedrag over”, stelt schepen van Sport Charlotte Beyers
(N-VA). “Voor de verenigingen die een eigen lokaal hebben of gebruikmaken
van niet-gemeentelijke infrastructuur in Brecht en wiens werking door de
coronamaatregelen wordt beïnvloed is er een toelagereglement uitgewerkt
voor de terugbetaling van CO2-meters. Hiermee kunnen ze voldoen aan
de geldende coronamaatregelen.” Verenigingen kunnen rekenen op een
terugbetaling van 75%. “Ze moeten aangeven hoeveel meters ze nodig
hebben in hun situatie naar aanleiding van het aantal lokalen, kleedkamers,
beschikbare stroompunten en zo meer. Overstijgt het aantal aanvragen het
voorziene restbudget van meer dan 13.100 euro, dan wordt de terugbetaling
van 75% evenredig verminderd bij alle verenigingen die hiervoor een aanvraag
indienden.”
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

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

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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

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

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

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. en op afspraak
Venneborglaan 179 - 2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE
Kleine prijzen
Juwelen
Een blijvend geschenk
Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,
ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud
met of zonder briljant
- voor hem en voor haar aan zeer lage prijzen!

Geen idee?
Een cadeaubon!

Geef eens een blijvend
origineel cadeau
SPECIAAL VOOR U ZIJN WIJ
OPEN IN DECEMBE R
Alle dagen van 14u tot 19u.
Zaterdag van 10u tot 17u.

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

Adv_diamantcentrum_BvS_190x260mm.indd 1

24 december van 10u tot 17u.
31 december van 10u tot 17u.
Zondag en maandag gesloten

GROTE KEUZE IN ALLE PRIJSKLASSE
22/12/2021 15:46

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

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

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

gebouwen en gronden aan ons willen afstaan
tegen de officiële schattingsprijs van zowat 1,9
miljoen euro. Hoger mogen wij niet bieden. Maar
ook de paters zien gelukkig in dat wij het beste
voor hebben met de kerk en de gemeenschap
errond.”

Witte Kerk gered van sloop en
scouts behouden lokaal dankzij
aankoop door gemeente Schilde
De gemeente Schilde wordt de nieuwe eigenaar van de bekende Witte Kerk en
omliggende parking, gebouwen en gronden in Schilde Bergen. Burgemeester Dirk
Bauwens (N-VA) heeft de toezegging van pater Philippe Cochinaux, leidende figuur
binnen de congregatie van dominicanen, dat het lokaal bestuur de site kan verwerven
tegen schattingsprijs.
Het nieuws dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen in Schilde-Bergen op 30 juni
2022 zal ophouden te bestaan, sloeg in september in als een bom. Aanleiding voor de beslissing is de
leeftijd van Marc Christiaens. De pater-pastoor verkeert nog in prima conditie, maar wordt volgend
jaar in juni tachtig jaar oud. Hij moet zijn ambt dan verplicht neerleggen.
De dominicanen hebben geen opvolger achter de hand. Het kapittel van de broedergemeenschap
had daarom enkele jaren geleden al beslist dat de congregatie Schilde-Bergen na bijna tachtig jaar
zal verlaten. Zo lag de bal in het kamp van het bisdom. Bisschop Johan Bonny bezegelde het lot van
de parochie en meteen van de kerk als huis van
God. Na het vertrek van de dominicanen medio
2022 en de hierna volgende verkoop, zal het
bisdom Antwerpen de Witte Kerk ontwijden.
Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en schepen
Olivier Verhulst (Open Vld) namen het dossier
in handen en organiseerden na verkennende
gesprekken een bedevaart naar de SintPauluskerk, centrum van de dominicanen in
Antwerpen. Ze kwamen niet van een kale reis
terug. “We gaan de Witte Kerk en alle bijhorende
gronden - goed voor 12.250 vierkante meter zelf aankopen”, kwam Bauwens met onverhoopt
nieuws voor de dag net voor Kerstmis.
“We zijn de dominicanen dan ook erg dankbaar
dat zij deze in alle betekenissen waardevolle

Wat de toekomstige bestemming wordt van de
Witte Kerk, is niet bekend. “Met de bestemming
van gemeenschapsvoorzieningen zijn de
mogelijkheden beperkt”, brengt Dirk Bauwens
in herinnering. “Een sporthal inrichten in de
kerk, is niet mogelijk noch aangewezen. Ruimte
voor bijkomende kinderopvang creëren lijkt dan
weer wel het bestuderen waard. We willen ook meewerken aan de intenties van de nabijgelegen SintLudgardisschool om naast de kerk een nieuwe sportzaal te bouwen.”
De scouts van Schilde-Bergen - die in de schaduw van de Witte Kerk 280 jongeren begeleiden en
speelplezier verschaffen - halen opgelucht adem. “We vreesden echt dat we onze vertrouwde lokalen
naast de kerk zouden moeten verlaten. Dat dit gevaar nu geweken lijkt, vinden wij fantastisch
nieuws”, aldus Rafaël Keuppens van de groepsleiding.
Ook Steven Dietvorst van de parochiegemeenschap en oud-schepen voor CD&V zwaait met lof naar
zijn vroegere politieke rivaal burgemeester Dirk Bauwens. Dietvorst wijst op het belang van de Witte
Kerk voor Schilde.
“De Witte Kerk is veel méér dan het gekende en markante gebouw. De kerkgemeenschap lag aan de
basis van de scoutsgroep, de openluchtschool Sint-Ludgardis, fuiven in De Liebaert met Oezewoeze,
initiatieven met grote impact in de derde wereld zoals Sasel, culturele initiatieven zoals het Festival
der Voorkempen, enz. Het is een plek waar veel inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel samen
heugelijke gebeurtenissen hebben gevierd, maar ook leed en verdriet gedeeld.”
“Ik ben dan ook erg blij dat de gemeente Schilde de site aankoopt. Het garandeert het voortbestaan
van de scouts en het biedt perspectief op een hedendaagse invulling ten bate van de Schildese
gemeenschap, met respect voor de rijke geschiedenis. Er staan veel mensen, jong en oud, te
trappelen om hier hun schouders mee onder te zetten.”

Geachte, trouwe toeschouwer van de Slisseploeg,

“Van de werf, in ’t verderf”
Helaas werd ons, vanuit het Schotense Gemeentebestuur, meegedeeld dat we – gezien de
verstrengde nationale CO²-normen – maar voor 200 toeschouwers per zaal zullen mogen
spelen. Dit verplicht ons om nogmaals een VOLLEDIGE hernummering

te doen. De nieuwe speeldata worden nu 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 25,
26 maart en 1, 2 april 2022. De verkochte kaarten blijven uiteraard geldig, en
dienen ingeruild te worden voor nieuwe.
We beseffen dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar rekenen, lieve Slissefans,
op jullie begrip. Voor ons was Corona al een dramatische gebeurtenis, waardoor we eerst al
dienden te verdagen. Daarom vragen we om – voor deze, hopelijk definitieve

hernummering – contact op te nemen met de mensen bij wie jullie de kaarten
aankochten. Zij zullen U graag met raad en daad bijstaan. Zij zouden het
enorm op prijs stellen indien ze die info krijgen vóór 15 januari 2022. Zij hebben
zich voor deze productie reeds 2x volledig ingezet voor onze vereniging, maar vooral ook
voor jullie, én willen dat - met dézelfde overgave - nog een derde keer doen. En door het
halveren van de zaalcapaciteit wordt dat een héle klus. Voorzie, indien mogelijk, bij je

bestelling voor de hernummering bij hen, dus ekele (graag 3 à 4) van de
nieuwe datums, zodat ze de héle puzzel tijdig ineen krijgen om jullie fijn, én op
tijd, te kunnen “soigneren” met nieuwe kaarten. We kunnen – begrijpelijkerwijze –
echter geen kaarten terugbetalen.
We wensen jullie een goede gezondheid en fijne feestdagen toe, en hopen jullie dus graag
terug te ontvangen in maart of april 2022. Uiteraard zullen wij ons ook dán schikken naar
mogelijk opgelegde Coronamaatregelen, zoals vaccinatiepas en/of testbewijs, dragen van
mondmasker, enz..., maar dat wordt tijdig meegedeeld. Zie ook op onze website

www.Slisseploeg.be of bel (voor info) op De Slissefoon : 0471 128 001.
Groetjes, de Slisseploeg en ondersteunende verenigingen.

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

Ontstoppingsdienst
EC
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Brecht – Leerlingen vierde leerjaar
keuren nieuwe blauwe glasbollen
aan school
De leerlingen van het vierde leerjaar van GBS De Sleutelbloem mochten de
nieuwe blauwe glasbollen op het Schoolplein als eersten keuren. “Toffe kleur en
makkelijker te gebruiken”, klinkt het positief.
De vierdejaars zijn helemaal te vinden voor de nieuwe glasbollen die vlak aan de
school op het Schoolplein staan te blinken. Zij mochten als eersten wat glaswerk
in de bollen droppen. “Dat gaat veel makkelijker met die klep dan met de zwarte
rubberen flappen”, merkt een leerling op. “Het is een mooie kleur en er staan geen
krassen op zoals bij die oude groene bollen”, valt het bij een andere leerling op.
“Deze bollen hebben nog iets te vertellen ook.” Daarmee lijken intercommunale
Igean en de gemeente hun doel te bereiken. “Het is inderdaad de bedoeling om
de glasbol aantrekkelijker te maken. Daarom staan er gedichtjes op de bollen.
Daarnaast vind je ook een QR-code. Dat is een sorteerwijzer met leuke filmpjes vol
weetjes. Maar daar kunnen we in de toekomst ook een wedstrijd aan koppelen en
zo meer”, legt Sarah Van Gorp, teamleider Inzameling van Igean uit.
Intussen doet burgemeester Sven Deckers een warme oproep “om de bollen
effectief te gebruiken waarvoor ze dienen en er geen sluikstort van te maken. Is
deze bol vol, zoek dan op het bord hier of via de recycle app een andere locatie,
maar laat het glasafval niet roerloos achter”, benadrukt hij.

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

10% KORTING BIJ AANKOOP
VAN 2 VERANO PRODUCTEN
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte:
03/651 33 40 • info.dekeyser@gmail.com

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u • Zaterdag van 10 tot 15u

Igean heeft alleszins op plaatsen waar er veel glasafval is, een bol extra
geplaatst. “Alle glasbollen in de gemeente werden vervangen en op sommige
plaatsen uitgebreid. Een jaar lang monitoren we de ophalingen. Daarnaast
komt er wekelijks een na-opkuis gedaan. Wat één man kan meenemen, wordt
dan opgeruimd. Allemaal om de sites zo netjes mogelijk te houden. Afval trekt
immers afval aan. Mede om die reden werden ook de rubberen flappen aan de
inwerpgaten vervangen door kleppen. De flappen werden weggesneden om er in
te sluikstorten. De kleppen houden ook de geur en de insecten buiten.

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
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

TRANSFORMATIECOACH

WORD DE BESTE
VERSIE VAN JEZELF!
Een nieuw jaar een nieuw begin.
Wat is jouw voornemen voor 2022?
Ga je enkel wensen dat je voornemen uitkomt of
ga je ook actie nemen?
Als je enkel gaat wensen, bel dan de toverfee.
Als je ook actie wil nemen, bel dan 0468539772.
Ik ben Stefan van Heester en ik begeleid individuen
en bedrijven die willen veranderen.

ACTIE 100,00 EUR

korting tem 15/01/2022
Meer info op mijn website:
www.jaguarconsultancy.com

ADv_JaguarConsultancy_BvS_92x125mm.indd 1

Tom Van Grieken viert 250ste lid en
rolt spierballen naar N-VA
De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 kondigen zich in Schoten nu al aan als een
clash tussen N-VA en Vlaams Belang. Tom Van Grieken pronkt alvast met zijn 250ste lid
van de lokale partijafdeling. N-VA is niet onder indruk.
Nationaal Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken onlangs deze week ontbijten in
Salt ’n Sugar en hij trakteerde bij die gelegenheid meteen mede-Schotenaar Diane
Wulf. Reden voor die vrijgevigheid was niet alleen dat zijn partij in de lift zit in de
peilingen. Vlaams Belang scoorde daarin vorige week nog 24,5% en was daarmee
afgetekend de grootste van Vlaanderen.
“Nee, mevrouw Wulf is het 250ste lid van de Vlaams Belang-afdeling Schoten en
daar zijn wij heel blij mee en trots op”, aldus Tom Van Grieken. “In juni konden we al
uitpakken met maar liefst 22.194 leden voor heel Vlaanderen. Het doet me plezier dat
ook in m’n eigen Schoten de nieuwe leden blijven toestromen.”
Nadat hij eerder gemeenteraadslid Nadine Van Mol van N-VA afsnoepte, laat Tom
Van Grieken nu opnieuw zien dat het hem menens is om in oktober 2024 de voorlopig
ongenaakbare N-VA het vuur aan de schenen te leggen. Bij de lokale afdeling van N-VA
is voorzitter Kim De Hondt niet onder de indruk.
“Ik weet het niet uit het hoofd, maar wij tellen in Schoten nog altijd ruim vierhonderd
leden” aldus De Hondt. “En we merken gelukkig dat dit aantal vrij stabiel blijft. Dat
doet ons dubbel plezier omdat het sinds de coronapandemie moeilijker is om contact
te houden met onze leden.”

22/12/2021

“Ook onze kaas- en wijnavond viel onlangs weer in het water (foto). Maar we hielden er
aan om al wie zich had ingeschreven toch een schotel via takeaway. Ik geloof dat we
180 zakje verdeeld hebben. Voor eindejaar bereiden we een nieuwe attentie voor. We
10:25
hopen volgend voorjaar onze wijkbabbels te kunnen hervatten.”

Snoeien en
vellen van bomen
uitfrezen wortels
hoogtewerker,
hakselaar
0470 03 75 16

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

DAAN BROECKS

VLOER en
TEGELWERKEN

Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar, 71 jaar, indien gewenst
inwonend tel 0474.991.484 M6

Schriekbos 2 • 2980 Zoersel
Btw BE 0849242819
daanbroecks@hotmail.com

Autokeuring: geen tijd of zin,
gpsnrd. dir. chauffeur doet dit
voor u: full service afhalen wagen
en gekeurd terug afleveren bij
u thuis: 20 euro per keuring.
Info: tel. 0484.263.811
M7

*GRATIS OFFERTE*

Te huur: garagebox, Laaglandlei
152 te Schoten, HP 75 euro/
mnd, tel 03.238.65.66
Z542

0479 744 066

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
goede prijs. 0479/70.91.58 Z543
Gezocht
werk:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544
Inboedel te koop wegens overlijden
tel 0483.43.22.79 (particulier)

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Sinte-Cecilia meermaals
teruggeroepen na deugddoend
Winterconcert
Na meer dan twee jaar mocht de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia eindelijk nog
eens optreden. Jammer dat maar goed honderd mensen hiervan konden genieten.
Maar zowel muzikanten als publiek houden een goed gevoel over aan dit door corona
geteisterd Winterconcert.
Sinte-Cecilia-voorzitter Geert Valgaeren richtte zich in zijn openingswoordje tot
schepen van Cultuur Charlotte Klima, de Masters van Schoten, sponsors Belco en
Bode van Schoten. “Zonder hen hadden we hier nu niet gestaan want het was me
de voorbereiding wel”, verwijst Valgaeren over de moeilijke en continu wijzigende
omstandigheden voor de harmonie.

Te huur Spanje: Benissa, bij Calpe,
direct v. eig., mooie, moderne,
ruime Spaanse vakantievilla
met 4 slpk / 8 pers. en 3 badk.,
volledig privé met zwembad.
Zeezicht 700m van strand,
hele jaar door beschikbaar, in
de winter ook mogelijk voor
langere periodes., foto’s op
verzoek, tel. 0495/52.19.13 Z533
Te huur: app Antwerpen 2060, De
Pretstraat 1ste verd, liv open kkn,
1 slpk, badk, vrij 1 jan 2022, prijs
650 euro tel 0473.765.143 Z534
Ik Koop: alles van Nintendo, Sega,
Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten
allerhande, curiosa, memorabilia,
enz... Kortom, hebt u iets leuk
in de aanbieding, geef me een
seintje: 0487.365.100
Z535
Ik zoek 1 persoonsbovenlakens
tel
03.646.87.82
M1

Te koop: 2x oude platenspelers
antiek, pick-ups, prijs overeen
te komen, tel 03.658.74.09 M3

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

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

Het enthousiasme van het publiek, reeds van bij de eerste noten, sprak boekdelen.
Ook Luc Caals, grasduinend uit het repertoire van André Hazes, speelde hoorbaar
een thuismatch in Schoten. Voor de uitvoering van Droomland riep hij nog een andere
straffe artiest het podium op. Jef Sysmans van Perfavore was de verrassingsgast van
de avond. Het leverde een mooi duet op.
De halflege coronazaal had na anderhalf uur zo genoten, dat het de harmonie terugriep
door minutenlang te klappen. “Het illustreert het zalige gevoel dat we met z’n allen
aan deze avond overhouden”, aldus een dankbare voorzitter Geert Valgaeren, die als
één van de 34 muzikanten ook zelf meespeelde. Net als dirigent Niko Deman is hij heel
blij dat ook na de zoveelste corona-verstrenging en ondanks een bijzondere moeilijke
voorbereiding dit Winterconcert toch heeft plaatsgevonden. “Het levert de zuurstof die
we als vereniging hard nodig hadden”, getuigt Valgaeren over de sfeer in de coulissen.
“Spijtig genoeg volgt nu een anticlimax”, aldus Valgaeren. “Onze repetities worden
alweer stilgelegd tot de vierde golf gaan liggen is. Hopelijk kunnen we er opnieuw staan
tegen het geplande concert in het kader van de Week van de Amateurkunsten op
zondag 1 mei. Dat geven we samen met de blazers van de Academie Schoten, waarmee
we al langer prima samenwerken.”

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn. Tel Peter 0496.433.007 Z524

compleet, goed en betaalbaar

Te huur: Calpé, prachtig app, 2/4
pers, zeedijk, gr zonnig terras,
zeezicht, TV Vl., wifi, alle comfort,
nog vrij van 16/1 – 31/1/22,
foto’s tel 03.326.13.87
Z521

- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

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 huur: Frankrijk Bedoin Mont
Ventoux vakantiewoning midden
in centrum parkeerplaats tuin
alle comfort 6 pers. 3 slpk vrij
zomer 2022 0472.53.77.02 Z522
TE HUUR: Deurne bij shoppingc:
Wij zoeken rustige personen
voor een ruim app met 2 slpk.,
inkomhall met vestiairekast,
badk met ligbad, douchesproeier
en lavabomeubel, vrij recent
ing
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!
beschikb 1 dec 2021, huurpr
665 euro+ 100 euro (cv en
water) Tel. 03/383 37 53 Z532

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

Schoten kan nu ook uitpakken met
klauterkasteel

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

De speelboot in het gemeentepark van Schoten is niet meer. Maar speelvogels
kunnen al opnieuw hun hartje ophalen in en op het Kasteel van Schoten:
niet het bekende monument zelf, maar de klim- en klautervariant die de
gemeente liet optrekken in de speeltuin achter de vijver.
Dat de speelboot in de speeltuin achter het kasteel averij had opgelopen
na achttien jaar dienst, is niet zo verwonderlijk. “We hadden hem al eens
opgetuigd, maar hem nog langer veilig in de vaart houden, was niet mogelijk”,
vertelt jeugdconsulent Annick Degrève.
De speeltuin in het gemeentepark is één van de meest bezochte
speeltuinen van Schoten en dus ging de jeugddienst op zoek naar een
nieuw combinatietoestel met veel speelelementen en uitdagingen voor de
gebruikers. “We vroegen mogelijke partners om iets uit te werken rond het
thema ‘ridders en prinsessen’ en allemaal leverde ze een voorstel voor een
burcht of kasteel af. De Nederlandse firma Eibe haalde de opdracht binnen”,
aldus Annick Degrève.
Schepen van Jeugd Iefke Hendrickx droeg de ‘sleutels’ van het nieuwe
Schotense kasteel zopas over aan de lokale prinsen en prinsessen die er
ongebreideld de scepter mogen zwaaien. “Kinderen van 3 tot 8 jaar oud kunnen
klimmen, glijden, elkaar ontmoeten, fantaseren en met zand spelen. Er zijn
twee glijbanen waarvan eentje specifiek toegankelijk voor de allerkleinsten”,
aldus Hendrickx. Die zegt dat het kasteel straks ook als decor kan dienen bij
de vertellingen die Marleen Peeters alias Elfje Fien zal organiseren in het park.

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

De jeugddienst laat dezer dagen nog wat extra zand aanvoeren om de landing
van kinderen op de ondergrond zo zacht mogelijk te maken. Maar ze mogen
het toestel nu al uittesten. De gemeente Schoten investeerde 36.293 euro in
haar nieuwe speelkasteel.
“Zo’n grote investering is niet evident. Maar we konden gebruik maken van de
extra middelen die eerder dit jaar niet aan de zomertent werden uitgegeven.
Een mooie manier om in hetzelfde park, waar we normaal de zomer afsluiten
met ons familiefestival Park Happening, toch iets voor kinderen te voorzien”,
zegt Degrève.
“De gemeente besteedt jaarlijks 30.000 euro in het onderhoud van onze
zestien officiële speeltuinen, zes sportplekken en enkele hangplekken”, aldus
Hendrickx. “Voor dit jaar is het geld op, maar volgend jaar plaatsen we een

0475.34.21.18 (particulier) Z153

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

Wij helpen u graag met het opkopen en opruimen van inboedels bij
een overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
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: propere golfballen, 50 euro voor 100 ballen, tel 03.658.10.88
Z517

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

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

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

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

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

O’Broek for Life verzamelt ruim
4.000 euro voor Brechtenaren
met kleine portemonnee
Overbroek heeft zijn warm hart laten zien. O’Broek for Life heeft immers
ruim 4.100 euro opgebracht voor welzijnsschakel De Kar uit Brecht. Die
ontfermt zich over mensen met een kleine portemonnee in Brecht.
Zo’n 150 inwoners van het gehucht Overbroek verzamelden zaterdagavond
op het plein voor de kerk Sint-Willibrordus in het centrum. Daar werden
ze ontvangen in een prachtig verlicht kerstdorp opgesteld voor de
Warmste Week. “We hebben het dit keer het hele plein benut om op een
coronaveilige manier te kunnen samenkomen”, legt medeorganisator Mil
Donckers uit. “De kinderen zijn afgelopen week al van deur tot deur gegaan
om zelfgebakken koekjes, cupcakes, zelfgemaakte sleutelhangers, maar
ook sjaaltjes, vlammetjes-pins van de Warmste Week en plantjes aan de
man en vrouw te brengen. Dat bracht al een mooi bedrag van duizend
euro op.”

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Op O’Broek for Life dikte die som aan met ruim drieduizend euro. “We
hebben vijftig bakken bier, zestig flessen glühwein, vijftien kilogram
spek voor op de boterhammen
en zestien liter chocolademelk
verkocht. Ook onze eigen vlam
voor de Warmste Week heeft een
vijftigtal keren gebrand. Daarvoor
moest je 1 euro in de pot steken.
Daarnaast zijn er ook bezoekers
die ook nog eens een flinke
vrije gift achterlaten. In totaal
kunnen we 4.125,45 euro aan De
Kar overmaken. Overbroek heeft
opnieuw zijn warm hart laten zien.
We zijn alle bezoekers, sponsors en
helpers daar heel dankbaar voor”,
benadrukt Donckers in naam van
het hele organiserende team.

WOUTERS KATHARINA

Advocaat

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Erkend bemiddelaar in
familiezaken

AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!

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

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
Bijlessen: Latijn, Frans, Nederl.,
gesch. door lic. met veel ervaring, tel 0485.39.61.58 Z529
Lijfrente te koop gevraagd: ik
zoek uw woning te koop via
lijfrente. U mag gratis en le-

Meer vogels in de tuin dankzij
takeaway met inheemse
bomen en planten
De serres van de Schotense groendienst werden onlangs ingericht als takeaway voor
inheemse en bijzonder gunstig geprijsde bomen en planten. Met meer dan honderd
bestellingen lijkt de Behaagaactie van Natuurpunt nog niet uitgebloeid. Schepen van
Milieu Walter Brat (N-VA) had voor de honderdste deelnemer een bijenhotel in petto.
Met de Behaagactie proberen Natuurpunt en lokale besturen de biodiversiteit van
private tuinen op te krikken. Schepen Walter Brat: “Mensen klagen wel eens dat ze
minder zangvogels waarnemen, maar als we dan in hun tuin kijken, zien we vaak een
monotoon grasveld en slechts een rijtje
leibomen. Met de Behaagactie proberen
we de Schotenaar ertoe aan te zetten
om een klein bosje of een soortenrijke
haag aan te planten. Daar kan je altijd
wel érgens een plekje voor vinden. Na
enkele jaren krijg je zo een bloemende
houtkant die in het najaar mooie
gekleurde bessen voortbrengt.”
89 inwoners bestelden haagpakketten.
42
inwoners
haalden
een
geveltuinpakket af, met dit keer
opvallend veel mensen uit de Villerslei.
Schoten telt dankzij deze Behaagactie
ook 64 fruitbomen meer. Eén van de
Schotenaren die zijn door medewerkers
van de milieudienst en vrijwilligers

kathy.wouters@advocaatwouters.be

venslang blijven wonen en u
ontvangt
een
belastingvrije
maandrente. U mag zelf uw eigen notaris kiezen. Bel me snel
op 0475/60 53 34 voor meer info.
Te
koop
gevraagd:
2de
hands
aanhangwagen,
mag
werk aan zijn, geen geremde, tel 0492.263.118
Z523

van Natuurpunt voorbereid pakket inheems groen kwam ophalen, was Patrick
Meutermans.
Deze gelukkige bezitter van een villatuin in de kasteelbuurt kreeg voor zijn bijdrage
aan een meer biodivers Schoten een bijenhotel als symbolisch geschenk. “Heel attent
van de gemeente, maar de goedkope prijzen van haagbeuk en andere gekochte
planten zijn op zich al een mooie geste”, vindt Meutermans.
Die sloeg samen met echtgenote Hilde meteen aan het planten. “Toen we dit huis
vijftien jaar geleden aankochten, bestond de tuin uit niet meer dan een grote gazon
met wat grote coniferen”, vertelt Patrick.
“Daar hebben we intussen zelf heel wat verandering in gebracht. We hebben al
meerdere beuken en lindes aangeplant. De gazon is gekrompen. Hier groeit en leeft
nu van alles. Om nog meer vogels aan te trekken heb ik dit keer ook het pakket
‘vogelbosje’ aangekocht voor amper
5,5 euro. Dankzij de kardinaalsmuts,
eenstijlige meidoorn, Gelderse roos,
rode kornoelje en sporkehout vinden
onze gevederde bezoekers hier straks
hopelijk een ideale nestplaats.”

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

T. 0474 71 53 97

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

Plannen Havenplein lokken
uiteenlopende reacties uit
Iedereen in Schoten lijkt voorstander van een grote schoonmaak van het nu
verwaarloosde ‘Havenplein’ langs de Villerslei. Maar de plannen van Triple Living, dat
naast een mooie openbare ruimte ook 84 woningen in vooral appartementsgebouwen
heeft ingetekend, leiden ondanks uitvoerige inspraak ook tot bezorgde reacties.
“Waar blijft die beloofde buurtparking”, richt buurtbewoner Marleen Nagels zich tot
de gemeente.
Triple Living dient eerstdaags een bouwaanvraag in. Je kon haar ambitieuze plannen
vorige week vernemen in Gazet Van Antwerpen. Op vraag van de gemeente investeerde
de groep die in Antwerpen onder meer het Nieuw Zuid ontwikkelde, in overleg met de
wijkverenigingen Donk en Schotenhof. Ook de buren van Schoten Yacht Club werden
in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp. Maar dat leidt niet tot applaus op alle
banken, nu het eindresultaat boven water komt.
Wijkvereniging Donk vindt haar aandachtspunten alvast onvoldoende terug. “De
omvang én de inplanting van dergelijk bouwproject bij een zeer druk en complex
kruispunt (brug 14) zal grote invloed hebben op de leefkwaliteit van de ruime
omgeving”, laat de wijkvereniging weten.
“De gebouwen zijn te hoog en het aantal
wooneenheden overstijgt de draagkracht
van de buurt. De verkeersimpact is
onvoldoende uitgeklaard. De impact
op het vlak van privacy, zon, licht en
uitzicht is onduidelijk. Ook de voorziene
verharding en het gebrek aan groen
baren ons zorgen. De projectsite is een
lager gelegen terrein met open beek
in de onmiddellijke omgeving van het
kanaal. De waterdruk in de ondergrond is
er hoog. De Villerslei en omgeving zijn nu
al gevoelig voor wateroverlast bij hevige
regenval.”
Peter Arnauw, die voor Groen in de
gemeenteraad zit, heeft bedenkingen
bij het voorliggende Havenplein en de
regie van het schepencollege. “Het is
ongehoord dat de gemeenteraad nog
steeds geen inzage kreeg in de plannen.
Wijkbewoners inspraak verlenen is

ONDERHOUD van schouw, gasketel,
mazoutketel aan SCHERPE PRIJZEN
kleine herstellingen.
Zelfwerkend patroon uit regio Ekeren.
0492 077 146
goed, maar niet door er geheimhoudingsplicht aan te koppelen. Dat wordt het
achterkamertjespolitiek”, sneert hij naar schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De
Swaef.
Marleen Nagels uit de achterliggende Heikantstraat vreest vooral het gebrek aan
parkeerplaatsen. “De gemeente beloofde ons eerder een ruime buurtparking. Maar
die vind ik nergens terug hoor”, aldus de buurtbewoonster. Ze heeft het over de
‘gronden Wouters’ tussen Havenplein en Heikantstraat die de gemeente enkele jaren
geleden aankocht net met het doel er een buurtparking aan te leggen. In het huidige
ontwerp zijn ook daar echter woningen voorzien.
Andere bewoners wijzen naar de flessenhals die brug 14 dreigt te worden met alle
appartementsgebouwen die vlakbij als paddenstoelen uit de grond schieten. Alleen
al recht tegenover het Havenplein komen er op de andere kanaaloever via ‘Wonen
aan de vaart’ van Mevacom liefst 249 appartementen bij. De bouw is al een eind
opgeschoten. Op de hoek van de Heikantstraat en Schotenhofdreef staan zeventien
flats in de stellingen. En een driehonderd meter verderop langs de vaart gaat ook de
bouw van residentie Ter Heikant - met 35 flats op de site van Volvo-garage Postiaux
– goed vooruit te gaan. Die bewoners moeten straks allemaal langs brug 14 of het
kruispunt Villerslei-Sluizenstraat.
Schepen Paul De Swaef zegt blij te zijn dat in dit dossier, dat 25 jaar geblokkeerd zat,
eindelijk grote stappen vooruit werden gezet. “We zijn de omwonenden daarbij niet
vergeten. Zij moeten samen met de hele gemeente en ontwikkelaar beter worden
van het Havenplein. Daarom hebben we ze ook vanaf de eerste dag betrokken bij de
opmaak van de plannen. Natuurlijk is dat een spel van geven en nemen”, aldus De
Swaef.
De gemeente is in het kader van de geplande heraanleg van de Sluizenstraat van plan
om ook de verkeerscirculatie op het kruispunt Sluizenstraat-Villerslei te verbeteren.
Wat het gevreesd tekort aan parking betreft, heeft De Swaef goed, zij het ietwat
mysterieus nieuws: “Het aantal voorziene parkeerplaatsen is gelijk aan de huidige
toestand. We staan dicht bij een akkoord om op loopafstand van het Havenplein een
buurtparking met 45 extra plaatsen te creëren. We hopen hierover begin volgend jaar
te kunnen communiceren.”

*

WANDELINGEN
WANDELINGEN
WANDELING
‘S – GRAVENWEZEL
2 MAART 2014

6 JANUARI
31STE TRAPPISTENTOCHT

Wandeling langs het Kastelenpad , vertrek De drie Rozen, Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel,
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
WINTERWANDELING
IN ’T24,ASBROEK
JANUARI0477
1427TOT9316U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20,
30, 40km, Sint-Antonius Zoersel9www.nvz.
11
ASBROEKLAAN SCHOTEN, TEL 0498.397.173

CULTUUR
CULTUUR
2 MAART 2014
FOTOGRAFIE
EXPO

31STE 2,
TRAPPISTENTOCHT
31 DECEMBER,
4 EN 5 JANUARI

6, 10www.abodyapart.be,
,12, 18, 20, 24, 30,de
40km,
Sint-Antonius Zoersel
0477
27 93 11
AAfstanden
body (a)part,
Communiecatiestudio,
Sint- www.nvz.
Cordulastraat
3 Schoten

2 MAART 2014ZOERSELSE KUNSTENAARS
31STE TRAPPISTENTOCHT
WINTERSALON
Afstanden 6, 10 ,12,T/M2
18, 20,JANUARI
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477
93 18U
11
13U30 TOT
18U ZONDAG
VAN 1127TOT
OP ZAT
De Bijl, Dorp 1 in Zoersel, meer info op cultuur@zoersel.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
MUZIEKTHEATER
6 JANUARI
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
Thelonious (6+), door zonzo compagne, cultuurcentrum, https://ccschoten.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TONEEL
10 JANUARI
T/M 23
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477FEBRUARI
27 93 11
Nondedju, www.ewt.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
THEATER
14 JANUARI
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
De Reuzendoder van Ernest Hemingway, van Thomas Janssens, cultuurcentrum,
https://ccschoten.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

THEATER PICASSO DOOR BOB DE MOOR
14 JANUARI
Theater
Hemelhoeve
2 MAART
2014 Brasschaat, www.culturcentrumbrasschaat.be
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TOPOPTREDEN
Piet
Van Dycke,
2 MAART
2014on/off,

26 JANUARI

betoveren de jeugdvoorstelling (4-12
jaar, TRAPPISTENTOCHT
Werf 44, Schoolstraat
31STE
Schilde,
www.schilde.be/inschrijven
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

2 MAART 2014

EPC nodig?

31STE TRAPPISTENTOCHT
Plaatsbeschrijving
nodig?
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
info@VeiligBouwenbvba.be
2 MAART 2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Gsm:
0476
45 20 43

Omgeving Schilde, onmiddellijke
indiensttreding. Tel. 0495.582.338

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling

2 MAART van
2014rookmelders
31STE TRAPPISTENTOCHT
Plaatsen
RESTAURATIE
VAN
AfstandenDomotica
6, 10 ,12, 18, !20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

ANTIEKE MEUBELEN
31STEGoyvaerts
TRAPPISTENTOCHT
Paul
BIT1@telenet.be
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
0496 43 68 54
Tel. 03 383 45 56

2 MAART
2014 57 22 10
GSM 0495

GEZOCHT
Uurwerken, batterijen

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
en bandjes:
Denys & Ca
SCHOORSTEEN
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
www.nvz. 0477246
27 93 11
Bredabaan
VEGEN

Brasschaat 03 430 20 83
Met reinigingsattest
www.denys-co.be
21 28
68 MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
UW 0468
ACTIVITEITEN
HIER?

Gezocht
werk:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544
Inboedel te koop wegens overlijden
tel 0483.43.22.79 (particulier)
Gevraagd: Gezelschapsdame met
eigen vervoer voor naschoolse
opvang (ma&wo) van onze 2
kinderen (8&11j), alsook lichte
huishoudelijke taken in overleg.

Gezocht werk: ik ben Mariam
van Georgia, ik woon ik
Antwerpen en zoek een job
als manicure specialist, ik heb
een ABB Acadamey cursus en
heb internationale diploma’s,
ik heb ervaring van 4 jaar, ik
ben verantwoordelijk en lever
enkel kwaliteit tel 0484.60.57.40
Tuinman
zoekt
0489.09.65.46

werk:
tel
(particulier)

Zij werkt aan
de toekomst van
onze klanten.
En zoekt toptalent om te helpen:
JUNIOR DOSSIERBEHEERDER
MET EEN DIGITALE FLOW

Bij Finum Accountants werken we elke dag aan de
toekomst van onze klanten. Dit zijn hard werkende
ondernemers, die rekenen op onze expertise en
ervaring.

www.finumaccountants.be/vacatures

Brecht Werkt blaast vijf kaarsjes uit:
“Hulp blijft nodig, wachtlijst groeit”
De vzw Brecht Werkt zoekt dringend nieuwe poetshulpen. De vzw die vijf jaar geleden
de afgeschafte PWA is opgevolgd, kampt met een lange wachtlijst. “Tientallen
gezinnen wachten nog op hulp”, weet bestuurslid Marcel Van Dyck.
“Vandaag doen zo’n 250 gezinnen beroep op onze dienst. Brecht Werkt stelt zo’n
dertig mensen tewerk, maar de vraag is veel groter dan wat we kunnen aanbieden
De wachtlijst groeit aan, nu al moeten we tientallen gezinnen teleurstellen. We zijn dus
dringend op zoek naar nieuwe krachten”, stelt Van Dyck. Iedereen die poetshulp nodig
heeft, kan beroep doen op Brecht Werkt. “We werken met dienstencheques zoals
andere poetsbedrijven. Daarnaast krijgen we nog steun van de Vlaamse overheid,
net zoals het PWA dat Vlaanderen heeft afgeschaft. Wij zijn nog een van de weinige
gemeenten waar deze dienst overeind is gebleven.”
Hoewel de vraag groter is dan het aanbod, blijkt de vzw toch nog redelijk onbekend.
“Brecht Werkt is er niet zomaar gekomen, maar kent al een lange voorgeschiedenis.
Begin jaren negentig bestond de klusjesdienst al waarbij oudere langdurige werklozen
ingezet werden voor kleine klusjes in en rond het huis. In 1995 werd dan V.Z.W. PWA
Brecht opgestart waar je terecht kon voor huishoudelijke hulp en klusjes in de

tuin. Bedoeling was het poetsen uit het ‘zwarte circuit’ te halen. In 2004 werd PWA
Brecht opgedeeld in een PWA voor tuinklusje en een dienstenchequebedrijf voor
huishoudelijke taken. Toen de Vlaamse Regering besliste op 1 januari 2017 die taken
niet meer toeliet, is Brecht Werkt opgericht. We wilden het personeel niet op straat
zetten en onze klanten niet in de kou laten staan.”
Hoewel Brecht Werkt wel gevestigd is in een gemeentelijk gebouw, over de
welzijnscampus, zijn we geen gemeentelijke vzw. In de algemene vergadering zitten
ook leden van de gemeenteraad. Die telt nu acht leden, maar nieuwe leden zijn welkom.

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Alle
renovatiewerken:
bepleisteren, gyproc, tegels,
complete
badkamers,
elektriciteit, tel 0488.202.848
(particulier)
Z205
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
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz … gsm 0475.79.65.12
(particulier)
Z508
Uw hondje gehoorzaam in 1 of
2 lessen bij u thuis? Bel voor
een afspraak tel 0495.20.76.50
(particulier)
Z509
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z162
Geen tijd of zin om uw strijk
te doen? Ik doe het voor u.
Mits vergoeding ook halen
en
brengen
in
Schoten,
7op7.
Gsm:0479.902.135
Tot
horens
K23
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten,
schilderklaar
maken, gratis prijsofferte tel
0467.327.615 (particulier) Z526
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetten,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78

metropool@vdbbouw.be
www.vdbbouw.be

MAGAZIJNIER – HEFTRUCKCHAUFFEUR
dak/bouwmaterialen - Schoten

Van den Braembussche is een dynamische, familiale bedrijvengroep die actief is in de handel van bouwmaterialen en de productie
van stortbeton. In onze 6 vestigingen in Vlaanderen worden ca. 200 personen tewerkgesteld. Onze activiteiten situeren zich in
Oost-Vlaanderen (Eeklo, Aalter), West-Vlaanderen (Brugge, Oostrozebeke) en Antwerpen (Lier, Schoten). Om onze groei verder te
ondersteunen zoeken wij een gedreven magazijnier/heftruckchauffeur bij Bouwmaterialen L. Van den Broeck in Schoten .

Functieomschrijving:
• Als magazijnier sta je in voor het laden van de vrachtwagens voor levering aan klanten en werven en voor het laden van
bestelwagens van klanten die zelf komen afhalen.
• Aan de hand van een bestelbon breng je de juiste producten samen uit het magazijn, voer je een laatste controle uit en
bedien je de klant of laadt onze vrachtwagens.
• Je lost de vrachtwagens van leveranciers en zorgt voor een vlotte ontvangst van de goederen en plaatsing in ons
magazijn.
• Je bent mee verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rond het magazijn.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het voorraadbeheer.
Uw kwaliteiten:
• Je bent stipt, georganiseerd en je hebt oog voor orde, netheid en kwaliteit.
• Je draagt zorg voor je heftruck.
• Je bent klantvriendelijk, enthousiast en gemotiveerd.
• Je wenst graag in een team te werken.
• Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest en je beschikt over de nodige ervaring om op een vlotte, veilige en
efficiënte manier een heftruck te besturen en om te gaan met dak/bouwmaterialen.
• Ervaring met dak- en/of bouwmaterialen is een plus.
Aanbod:
• We voorzien een grondige interne opleiding door ons ervaren team.
• Onze aanpak is no-nonsense.
• Tegenover jouw fantastische inzet staat een mooie verloning en een contract van onbepaalde duur.
Sollicitaties met uw cv graag richten aan : marc.hannes@vdbbouw.be

Metropoolstraat 13 n 2900 Schoten n Tel. 03 641 94 10 n Fax 03 641 94 11
Gezocht

KLUSSERSTEAM

1 à 2 dagen/week
Locatie Antwerpen
Taken: tussenwanden plaatsen,
producten installeren,
kasten monteren, klene elektriciteitswerken, verfraaiingswerken,
schilderwerken, . . . flexijobbers,
studenten, zelfstandigen welkom.

info 03 295 03 27

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
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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
in een no-nonsense werksfeer.

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

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

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

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

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
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 0488.33.58.73
(particulier)
Z200

zoekt

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

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

Brecht – Kerstshoppen met
voetballegende Patrick Goots bij
Sterkstokers aan de vaart

SOLDEN
EDITIE
11 JANUARI
4 JANUARI

Ruim 350 mensen vonden zaterdag de weg naar de ambachtelijke stokerij
Sterkstokers. Een jaar na de verhuizing naar de nieuwbouw aan de vaart, hielden
Thomas Cuyvers en zijn team een kerstopening. Voetballegende Patrick Goots
signeerde er zijn boek en zijn wodka ‘Boem Boem’.
Het was er tussen 10 en 16u gezellig druk in de gloednieuwe stokerij. “Normaal
wilden we van de opening een echt evenement maken, maar corona heeft daar
anders over beslist”, bekent zaakvoerder Thomas Cuyvers. “We hebben heel veel
mensen nog niet kunnen uitnodigen hier. We zijn dus super tevreden dat we nu
eindelijk toch onze nieuwe stek kunnen tonen en de bezoekers kunnen rondleiden.
Het is leuk om ook eens de eindgebruikers van onze dranken te ontmoeten.
Normaal zien we die niet. ” En die gebruikers komen niet alleen van Brecht en
omgeving. Sterkstokers maakt dan ook heel wat sterke dranken op vraag van
binnen- en buitenland. Zo lanceerden de Gentse Karmelieten onlangs nog een gin
en elixir die bij Sterkstokers werd gemaakt.
Heel wat fans van RAFC zakten af naar Sint-Lenaarts om ex-spits Patrick Goots
te ontmoeten. Zijn boek ‘Patje Boem Boem’ rolde pas van de persen en hij liet bij
Sterkstokers een rode wodka ‘Patje Boem Boem’ stoken. “Eigenlijk was ik dit al
langer van plan. Ik ben al zes jaar vertegenwoordiger voor Sterkstokers, maar
met de lancering van het boek was dit nu het goede moment”, meent Goots.
De fans zijn er alleszins erg blij mee. “Ik ben speciaal voor Patrick naar hier
gekomen”, vertelt Wim Van Leugenhage uit Wijnegem. Hij heeft zowel het boek
als de wodka gekocht en laten signeren. “Dit is een kerstgeschenk voor mezelf,
dit is echt een hebbeding.” Ook Barry Budts, zelf ex-speler van RAFC , zakte van
Deurne naar Sint-Lenaarts af. “Op mijn achttiende speelde ik in de eerste ploeg
drie jaar samen met Patrick. Ik ken hem dus wel goed. Zijn boek neem ik mee
als verjaardagscadeau, maar de zes flessen belanden wel onder de kerstboom”,
verklapt hij alvast.

SPORTKAMPEN IN WIJNEGEM
ZWEMLESSEN
ZWEMBADFEESTJES
www.dynamx.be- Patrick Lievens

0475/357 807

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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: Nieuwpoortbad, studio alle comf., gr zonnige
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
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

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
WILDEMAN JEROEN OLYSLAEGERS LEEST VOOR UIT BESTSELLER IN ‘T GASTHUIS

Wildevrouw, de historische roman van Jeroen Olyslaegers, domineerde wekenlang de
lijst van bestverkochte boeken in Vlaanderen. De schrijver zakte onlangs zelf – als zijn
beschaafde zelf - af vanuit de stad naar ’t Gasthuis in Wijnegem om er uit voor te lezen
en vragen te beantwoorden van lezers.

Donkerendagentocht georganiseerd in Schilde en omgeving. Wandelaars
konden kiezen uit vijf afgepijlde wandelingen, tussen 4 en 22 kilometer lang.
De deelnemende leden en niet-leden passeerden langs onder andere de Halse
bossen, het Antitankkanaal, het Vrieselhof en het Schildehof. Onderweg waren
er verschillende controleposten met catering. De organisatie moest dit jaar extra
pijlen voorzien: de startplaats van de wandeling was niet langer openluchtschool
Dennenhof, maar polyvalente zaal De Wip. Hoewel beide locaties maar enkele
huizen van elkaar verwijderd zijn, werden er toch wegwijzers aangebracht die
naar de nieuwe startplaats wezen.
Na de lezing was er een signeersessie. De historische roman Wildevrouw brengt op
meesterlijke wijze de jaren ‘60 van de 16e eeuw in Antwerpen tot leven. Bovendien
verschenen er ook twee podcasts over het boek. Het boek is nog te koop in de
boekhandel.

PIJLEN WIJZEN WEG NAAR… STARTPUNT AFGEPIJLDE WANDELING

Wandelclub De Bosgeuzen heeft op zondag 19 december opnieuw de

TE KOOP WINKELUITRUSTING (MANNEN)

Busten - poppen (heren) • verplaatsbare rekken • naaimachine Pfaff • ledermachine • blindzoomer • overlock
Tel. 03 321 62 89

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Sint-Job – Met Adolf Hautman (102)
verliest Brecht allerlaatste
oud-strijder

Eensmilitair...
Na de oorlog, in 1945, vestigde Adolf Hautman zich in Sint-Job, niet ver van
Brasschaat. Hij is daar de rest van zijn leven gebleven en hield zich dan met
de mooiere kanten van het leven bezig. Zo richtte hij in 1966 mee de
Heemkring Het Goor op. “De Sint-Jobse Heemkundige Kring Het Goor heeft
een monument verloren”, meent huidig voorzitter Verbeke. “Ik leerde Adolf
kennen in 2011, bij de expo 500 jaar kerk Heilige-Man Job. Mijn voorganger,
Jef Lowagie, porde mij aan om hem op te volgen en zo leerde ik Adolf nog
beter kennen. Hij stond aan de wieg van de kring en was heel actief in het
intussen ter ziele gegane Cultuurcentrum De Reynaert met Dr. Hugo Heus en
schrijver Valère Depauw als grote bezielers. Hij was jarenlang commissaris
van de Heemkundige Kring geweest. Hij keek jaarlijks de rekeningen na en
deed dat erg gewetensvol, tot op de centiemen moesten de financiën correct
zijn”, herinnert hij zich nog levendig.

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

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541
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31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Afgelopen jaar, in mei en juni, moest Brecht al afscheid nemen van oudstrijder Jos Van Herck( 102) en Frans Van Looveren (100). 2021 gaat zo de
geschiedenis in als het jaar waarin de drie laatste oud-strijders van de
Tweede Wereldoorlog overleden. Hautman was nochtans een kranige man.
De oud-strijder is maar liefst twaalf keer gedecoreerd. Het twaalfde was een
Medaille van het Vergulde Kruis en kreeg hij op zijn honderdste verjaardag.
Hij was veertig jaar militair en gelegerd op Polygon in Brasschaat. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog nam hij de wapens op, maar raakte krijgsgevangen. “Na
vijf jaar in een krijgsgevangenkamp in Dortmund werden we in 1945 bevrijd
door de Engelsen”, vertelde hij in een interview naar aanleiding van zijn 99ste
verjaardag. Daarvoor kreeg hij ook een ereteken: Krijgsgevangene 1940-1945.
Andere eretekens zijn: Militair Strijder 1940-1945, Herinneringsmedaille 19401945 en NVI Mechelen 1919-1947. In de afgelopen 72 jaar is hij bedacht met
maar liefst acht eretekens. De eerste Militaire eretekens eerste klas dateert van
1947. Dan volgden nog Militair Ereteken van 2de klas (1951), Gouden Medaille
in de Orde van Leopold II (1955), Gouden Palmen in de Koonorde (1960), Kruis
van Ridder in de Orde van Leopold II (1965), Kruis van Ridder in de Kroonorde
(1970) en Kruis van Ridder in de Leopoldsorde (1974).

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

31/12/2023 ENKEL IN BELGIE.
GELDIG TOT 31/12/2018.
VOORWAARDEN VIA SITE.NAMAAK VERBODEN.

Adolf Hautman (102) was de laatste sterkhouder van de Brechtse oudstrijders. Afgelopen maand moest de gemeente dan toch afscheid nemen van
hem. “Sint-Job verliest een monument”, meent voorzitter Bert Verbeke van
Heemkring Het Goor. Hautman was een van de stichters in 1966.

Wachtdienst
dierenartsen
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Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

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

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Tel. 03/321 24 24

De vrouw van wijlen Jef Lowagie, Irène, die hem leerde kennen in de Vlaamse
Vriendenkring, bevestigt dat: “Hij volbracht die taak heel secuur, maar dat was
met alles wat hij deed. Eens militair, altijd militair, wat hem niet belette om veel
plezier te maken en te genieten van menig Pale-Aleke. Adolf was een goede
vriend, recht door zee. Je was altijd welkom bij hem thuis, wat ik de laatste
jaren niet genoeg heb gedaan vind ik, maar gelukkig kon hij rekenen op zijn
twee zonen. Dat hij ruste in vrede!”
“Wij putten troost uit het feit hij een mooi lang leven heeft gehad”, reageert
Frank Hautman, een van de twee zonen van Adolf. “Tot april van dit jaar woonde
hij nog zelfstandig, maar belandde dan in het ziekenhuis. Twee maanden
geleden kreeg hij nog een pacemaker en had hij nog enkele mooie weken.

Elke dag vroeg hij aan het verplegend personeel om met hem het stappen te
oefenen. Hij hoopte nog naar terug naar huis te kunnen. Eergisteren moest hij
echter de strijd staken. Hij is uiteindelijk rustig ingeslapen.”

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

Wachtdienst
dierenartsen

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

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE
telef. permanentie 03 633 20 11

AL-ANON

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

