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Nieuwe hart van Schoten
gewikt en gewogen
De plannen voor de centrumvernieuwing kunnen op veel lof rekenen van de
Schotenaren. De grootste sceptici bevinden zich in de straten net buiten het
‘dorpshart’. Die vrezen dat zij het kind van de rekening worden als verkeersstromen
worden verlegd. En over hoe autoluw de Paalstraat precies dient te worden, is het
laatste woord nog niet gezegd. Wat nu al duidelijk is: Tijl Uilenspiegel mag niet van de
Markt verbannen worden.

Een kijkbrug in Wijnegem

Eind oktober stelde het schepencollege trots ambitieuze plannen voor om het ‘hart’ van
Schoten op zeven jaar tijd helemaal van uitzicht te veranderen. Nu deel één van het intense
inspraakproces achter de rug is, meten wij de temperatuur. We doen dat om te beginnen in het
lokaal bij de Markt waar schepen van Inspraak Wouter Rombouts en Vicky Versavel, de speciaal
voor dit project aangetrokken ‘ambtelijke antenne’, twee maanden lang hebben gekampeerd.
“Ondanks alle coronabelemmeringen hebben we toch zo’n driehonderd bezoekers over de vloer
gehad”, maakt Versavel de balans op. “Gecombineerd met de zowat tweehonderd mensen die
op ons inspraakplatform ‘Denk Mee Schoten’ al de grote enquête hebben ingevuld en de ruim
honderd Schotenaren die op datzelfde platform zelf voorstellen lanceerden of mee discussiëren
over de plannen, is dat behoorlijk. We belegden ook nog eens zes vergaderingen met een mooie
opkomst voor evenveel verschillende doelgroepen. Het leeft bij de Schotenaren.”
Versavel gaat alle ‘input’ nu in een overzichtelijk rapport gieten op basis waarvan het
schepencollege dit voorjaar knopen kan doorhakken en de eerste concrete projecten op de
sporen kan zetten. Als het van de Denise De Roovere, Diana Desmet en Rit Witters afhangt, krijgt
de gemeente 8 op 10. De vriendinnen die las bijna-laatsten het infopunt bezoeken, zien vooral de
transformatie van de huidige sluipweg Zamenhoflaan tot verkeersluwe straat helemaal zitten.
“De mensen zijn over het algemeen erg positief en geven ons een mandaat om hiermee door te
zetten”, is de conclusie van Rombouts. “Natuurlijk wil iedereen ook graag dat probleempje voor
eigen deur opgelost zien.”

Nieuwjaarszingen in Sint-Job

Solidaire Kerstgezellen in Schoten

Laatste kerst in Witte Kerk Schilde

Dat laatste wordt meteen live geïllustreerd door een bewoner van de Victor Adriaenssensstraat
die zijn beklag komt doen over het gebrek aan aandacht van de gemeente voor de
snelheidsduivels die steeds massaler voorbij zijn voordeur vliegen.
“De kritiek komt inderdaad vooral van straten net buiten het centrum zoals ook de Kuipersstraat,
Constant Neutjensstraat, Kruispadstraat, Rodeborgstraat enz”, stelt de schepen vast. “Door de
Paalstraat autoluw te maken, éénrichtingsverkeer te voorzien in de Verbertstraat en nog een
aantal andere ingrepen, duwen we het verkeer naar een ring net buiten het centrum. Maar ook
daar gaan we aanpassingen doen. De Hendrik Consciencestraat krijgt bijvoorbeeld al heel snel
volwaardige fietspaden, maar ook de andere straten verliezen we niet uit het oog.”
Een van de hot topics is het toekomstig statuut van de Paalstraat. In de officiële plannen
wordt dat bewust vaag gehouden. Wat betekent autoluw precies? Het aantal mensen dat de
winkelstraat autovrij wil, lijkt toe te nemen. Groen heeft een duidelijk standpunt. “Uiteraard
vinden wij dat de Paalstraat op zijn minst van 8 tot 18 uur autovrij moet zijn, elke dag”, aldus
gemeenteraadslid Peter Arnauw, die de centrumvernieuwing over het algemeen genegen is.
Ook Vlaams Belang vindt het mooie plannen, maar vreest voor drukte in de lus KuipersstraatJozef Hendrickxstraat-Verbertstraat-Churchilllaan. “De prestigeproject mag ook niet het
zoveelste staaltje van aankondigingspolitiek blijken, waarin de N-VA-Open Vld-meerderheid de
voorbije jaren uitblonk”, aldus een kritische Piet Bouciqué.
CD&V kijkt uit naar een autoluwe Paalstraat. “We zijn ook blij dat een belangrijk punt uit ons
verkiezingsprogramma - het vergroenen en leefbaarder maken van de Markt - opgenomen werd”,
aldus Dieter Peeters (CD&V). Die stelt zich wel vragen over de veiligheid van de ‘centrumring’ met
veel autoverkeer langs de kleuterschool en de lagere school van Sint-Cordula.
Over één ding lijkt iedereen het al eens te zijn. Tijl Uilenspiegel, het stenen beeld van Herman
Cornelis dat al decennia uitkijkt over de Markt, moet op post blijven. De ontwerpers van
Omgeving hadden hem weggegomd in de hoop dat de Schotenaren spontaan met een andere
locatie voor Tijl voor de dag zouden komen. “Maar wanneer je raakt aan Tijl Uilenspiegel, raak je
aan de Schotenaren zelf”, heeft ook inspraakambtenaar Vicky Versavel ondervonden.

Soldenacties en Batibouw-acties

Bij aankoop van een keuken
• een wijnkoeler GRATIS
(33 flessen wijn inhoud)

• of het duurste toestel GRATIS
• of het werkblad Dekton,
keramiek of graniet GRATIS
Keuze uit de 3 mogelijkheden

GRATIS
Boretti
barbecue

bij aankoop
van een keuken

MAMMOET KEUKENS
Handelslei 174
2980 Zoersel
03/2906011
patrick@mammoetkeukens.be

www.mammoetkeukens.be

OELEGEM

Sint-Eduardus zwaait
geliefde meester Leo feestelijk
en dankbaar uit

€ 285.000

Glvlapp. met tuintje in het centrum van Oelegem.
Indeling: inkomhal, gastentoilet, leefruimte, keuken,
wasplaats, berging, hoofdslpk met ingebouwde
dressing kasten, 2de slpk, badk en terras met tuintje.
Ondergrondse autostaanplaats aan te kopen aan
€ 10.000. Het app. wordt op dit ogenblik verhuurd aan
€ 780,- /maand (incl. € 50,- kosten).
EPC: 201 kWh/m² UC: 2503412
Wg, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg,

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Ondanks de coronamaatregelen zorgde de Sint-Eduardusschool in
de Schotense wijk Deuzeld ervoor dat het afscheid van Leo Van Loon
(70), ‘burgemeester van den Deuzeld’, niet onopgemerkt voorbijging.
De geliefde meester werd in zijn allerlaatste week meermaals verrast
door collega’s en leerlingen.

€ 625.000

Luxe appartement op eerste verdieping met schitterend
uitzicht op weilanden. Indeling: hal, gastentoilet, living,
groot terras (ca. 40m²), landelijke kkn, open bureel of
slpk, nachthal met ingemaakte kasten, 2 slpk (ca. 19m²
en 15m²) met ingemaakte kasten, badkamer. Dubbele
ondergrondse garage met afstandsbediende poorten.
EPC: 101 kWh/m² UC: 2513342
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr

‘S-GRAVENWEZEL

€ 1.600

Rustig, doch centraal gelegen gelijkvloerswoning.
Indeling: leefruimte met open haard, keuken, veranda, 3
slaapkamers, 2 badkamers en tuin. De woning is volledig
onderkelderd/ gasketel vernieuwd / parkeerplaats
aanwezig. Onmiddelijk beschikbaar.
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Leo Van Loon werd geboren in 1950 in Wilrijk. Als tweede zoon in een rij van
zes kinderen. In 1975 kwam hij in de Plutostraat op den Deuzeld wonen. Na een
zware operatie in 1998, moest hij het wat rustiger aandoen. “Zo kwam Leo in
2001 alsnog terecht als op het Heilig Hart en werd hij “meester Leo”, vertelt
Annick Pombreu, één van zijn collega’s die ontzettend veel respect hebben
voor hem.

EPC: 296 kWh/m² UC: 2434657
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr

ANTWERPEN

€ 900.000

19de eeuws herenhuis in hartje Antwerpen op toplocatie
met authentieke elementen. Glv: private inkomhal,
winkelruimte met ruime vitrine. Ruim atelier, apart bureel
en groene stadstuin. Tussenverd: ingerichte keuken,
douchekamer. 1Vd: ruime lichte woonkamer. 2Vd: 3
slaapkamers en douchekamer. 3Vd: vaste trap met
afgewerkte zolderverdieping.
EPC: 255 kWh/m² UC: 2247838
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr

WIJNEGEM

€ 485.000

Perceel van 3.000m² voor open bebouwing. De grond
is gelegen op de grens ‘s-Gravenwezel / Schoten /
Wijnegem best. uit een open terrein met een oude
bomenrij en uitzicht gevend op weilanden. Beknopte
bouwvoorschriften: Voorgevelbreedte: min.7m, max.
14,82m - Bouwdiepte: 17m - Schuin dak met helling min. 3m van de perceelsgrenzen - bouwhoogte: max.
11m nokhoogte. Bijgebouw: max. 75m².

Leo mag dan intussen 71 jaar oud zijn, hij nam ook de jongste jaren nog
enthousiast en zeer nauwgezet de voor- en middagbewaking voor zijn
rekening. Ook werd hij lid van het oudercomité. Overal waar hij kon, hielp hij.
Toen de school in 2003 verder gezet werd onder de inrichtende macht van de
Broeders van Liefde, bleef Leo trouw op post. Hij heeft altijd een goede band
gehad met de verschillende directies waarvoor hij gewerkt heeft. Meester
Leo werd door oud-directeur Piet Bellens niet toevallig ook wel ‘burgemeester
van den Deuzeld’ genoemd. Hij kende iedereen, was van alles goed op de
hoogte en erg geliefd. Ook de huidige directietandem Rob Van dan Bergh en
Esther Van den Hout prijst meester Leo de hemel in.

Wug, Gv, Vv, Gmo, Gvkr

WIJNEGEM

€ 350.000

Ruime Bel-etage woning. Indeling: Gelijkvloers:
inkomhal, gastentoilet, atelier, overdekt terras, tuin
en inpandige garage. 1e vd: hal, leefruimte, kkn,
veranda dewelke toegang biedt aan de tuin. 2e vd: hal,
badk., 2 slpks. Diverse : rustig en centraal gelegen,
westoriëntatie, op wandelafstand van het Wijnegem
Shopping Center, CV op gas (condensatieketel)
EPC: 241 kWh/m² UC: 2511372
Wg, Gmo, Gvv, Gv, Gvkr

EKEREN

€ 2.400

Unieke instapklare gerenoveerde 16de eeuwse
Coneynenberghoeve op 1.509 m² met bijzonder veel
privacy op een ingesloten perceel. Hal, ruime living met
open haard, keuken, bureeltje, 4 slaapkamers op parket,
2 badkamers, dubbele carport, gewelfde kelder.
1/95/95/1
100/91/0/0
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. EPC: 674 kWh/m² UC: 1582074
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

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

Opdrachten
Na 21 jaar trouwe dienst vertrok Leo rond de jaarwisseling dan toch met
welverdiend pensioen. Een ontroerde Leo richt zelf nog een dankwoordje tot
zijn collega’s. “Ik beleefde een onvergetelijke laatste week op Sint-Eduardus.
Iedere werkdag van die laatste week kreeg ik leuke opdrachten die ik samen
met de kinderen moest oplossen. Het was geweldig”, krijgt meester Leo
tranen in de ogen wanneer hij het vertelt.
Deuzeldjogging
“Onze Leo zal gemist worden, maar op de veertigste editie van Deuzeldjogging
op zondag 27 maart 2022 en op de Doe-de-Deuzeld-dag op zaterdag 14 mei
2022, heeft hij beloofd om zeker weer te komen helpen “aan den toog”, is juf
Annick Pombreu niet verrast door dat voortdurende engagement van Leo.
Annick hoopt samen met haar collega’s meester Leo op een later moment
ook nog officieel in de bloemen te kunnen zetten.

Wij wensen u een
fantastisch 2022
en een goede
gezondheid !

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 huur: garagebox, Laaglandlei
152 te Schoten, HP 75 euro/
mnd, tel 03.238.65.66
Z542
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58

HONDENVERZORGING

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

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

en het dossier ligt klaar. Bovendien
wordt de klant ook op voorhand ingelicht
over welke documenten hij of zij moet
meebrengen.”

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

Meer diensten gemeentehuis
enkel op afspraak
De diensten in het administratief centrum van Zoersel zullen vanaf 1 januari 2022
grotendeels op afspraak werken. Omwille van de coronacrisis was dat al een tijdje zo,
nu wordt dat definitief. Het bestuur besliste dat na een rondvraag bij de Zoerselaars
eind 2020. “Daaruit bleek dat het merendeel van de bevraagden verkiest om op
afspraak te blijven werken”, zegt Roel Van Elsacker (CD&V), schepen voor kwaliteit.
“Dat biedt voor de inwoners en medewerkers heel wat voordelen”, zegt Van Elsacker.
“Het geeft onze medewerkers de tijd om het desbetreffende dossier voor te bereiden,
de juiste documenten klaar te hebben en eventueel informatie bij externe partners op
te vragen. De klant hoeft bij aankomst niet te wachten, wordt persoonlijk aangesproken

Mensen kunnen online, telefonisch of
aan het onthaal van het administratief
centrum en de bibliotheekfilialen
een afspraak maken. Voor sommige
producten en diensten is dat niet nodig,
zoals de aanvraag van een fietslabel
of afvalcontainers. Bepaalde aktes of
attesten zijn ook online verkrijgbaar via
het e-loket van de gemeente.

Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia (Los Alcazares) 500m van
zee vanaf 200 euro/wk of 500
euro/mnd (el+wa+tv+int+zwembad+bed/badlinnen all-in) verhuur
kort-lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
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
Te koop: schilderij 1mx1m van
Hannes D’Haese, gele vogel op
blauwe achtergrond, prijs 500
euro, tel 0496.73.33.08
N6

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Wijken aan de praat met Hoplr
Het online buurtplatform Hoplr werd eind november gelanceerd in Zoersel. “Bewoners kunnen Hoplr
gebruiken voor allerlei zaken”, zegt Katrien Schryvers, schepen voor Communicatie en Sociale
cohesie (CD&V). “Zo kunnen ze een garageverkoop of buurtfeest aankondigen, een babysit regelen
of werkmateriaal uitlenen. Maar ook wie wil laten weten dat zijn huisdier verloren gelopen is, kan
dat melden.” Bovendien kunnen hulpbehoevende personen via Hoplr hun buurt inschakelen in hun
zorgnetwerk. “Inwoners kunnen op Hoplr bijvoorbeeld aangeven dat ze hulp nodig
hebben, maar ook dat ze hulp kunnen aanbieden of zich als vrijwilliger opgeven”,
zegt Schryvers. “De hulpvragen kunnen heel uiteenlopend zijn, van wat extra
gezelschap, over klusjes in de tuin tot bijlessen voor kinderen.”
Met het platform wil het gemeentebestuur de sociale samenhang binnen de
Zoerselse wijken vergroten en de betrokkenheid stimuleren. Na de kerstvakantie zal
de gemeente zelf ook berichten kunnen plaatsen, bijvoorbeeld over wegenwerken of
een vuilnisophaling die niet kan doorgaan, maar verder heeft zij geen toegang tot de
berichten en opmerkingen van inwoners.
Alle Zoerselse gezinnen ontvangen een brief van Hoplr met een unieke code die
toegang geeft tot een van de zeven Zoerselse wijken. Registratie is gratis.

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

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.
M.P.

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

HYBRIDE
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
VOOR IEDEREEN

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS
CROSS

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Brecht “Traditie
Nieuwjaarke Zoete
bewaren”
Krijtten kinderen vorig jaar nog
noodgedwongen hun wensen op stoep,
dan mochten ze dit jaar opnieuw hun
zingzak van onder het stof halen. Alle
kleuters kregen alvast hun eerste zingzak
van de gemeente.
Het was op 31 december opnieuw een
vertrouwd gezicht met kindjes in de
straten die van deur tot deur hun
nieuwjaarswensen uitzongen. 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 de kleuters van de
instapklas en eerste en tweede klas in de
basisscholen van de drie deelgemeenten
van een zingzak voorzien. De oproep van
de gemeente werd goed opgevolgd, tot
groot jolijt van klein, maar zeker ook groot.

HYBRIDE

TOYOTA. THINK ABOUT IT.
TOYOTA. THINK ABOUT IT.
TOYOTA. THINK TOYOTA
ABOUT VAN
IT. DIJCK

Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.:
03 313 VAN
05 79 DIJCK
TOYOTA
Ringlaan 2 -VAN
2960DIJCK
BRECHT
TOYOTA
Tel.:
03
313
05
79
|
Ringlaan
2
2960
BRECHT
4,4-5,1 L / 100 KM
100-115 G / KM
(WLTP)
Tel.: 03 313 05 79

4,4-5,1 L / 100 KM |
100-115 G / KM (WLTP)
4,4-5,1 L / 100 KM |
100-115 G / KM (WLTP)
Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder
voor alle informatie over de voorwaarden, de gemeten waarden/het verbruik of de fiscaliteit van je voertuig.

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud
in het erkende
Toyota-netwerk.
Verlengde
Milieu-informatie
(K.B.
19.03.2004): toyota.be
voor alle informatie over de voorwaarden, dedekking
gemeten
verbruik
fiscaliteit
van je
voertuig.
vanwaarden/het
de hybride batterij
totof
10de
jaar
mits jaarlijks
gratis
check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder
voorwaarden.
Meer
info
op
toyota.be
of
bij
jouw
erkend
Toyota-verkooppunt
in
België.
Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder

voor alle informatie over de voorwaarden, de gemeten waarden/het verbruik of de fiscaliteit van je voertuig.

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde
dekking van de hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij jouw erkend Toyota-verkooppunt in België.
5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde
dekking van de hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij jouw erkend Toyota-verkooppunt in België.

OPENINGSUREN Schoten
Maandag
gesloten
Dinsdag
07.00 - 18.00 u.
Woensdag
07.00 - 18.00 u.
Donderdag 07.00 - 18.00 u.
Vrijdag
07.00 - 18.00 u.
Zaterdag
07.00 - 18.00 u.
Zondag
07.00 - 14.00 u.

Taarten
op maat
gemaakt
!

3 diverse
den
ontbijtman

Luxe

55€

Basis
Kids ontbijt

voor 2p
(cava of prosseco)
37€
voor 2p
18€
voor 1p

Paalstraat 7

2900 Schoten

Meer info in de winkel of via mail.

Tel. 03 293 06 80

schoten@atelierco-pains.com
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Zalige maar ook weemoedige Kerstmis
in Witte Kerk
Goed gemutst zoals alle vorige jaren, maar ook met weemoed. Zo hebben de ‘Vrienden van de
kerststal’ voor de allerlaatste kerstviering in de Witte Kerk een fraai onderkomen voor Jezus
gebouwd in Kempische stijl. De oud-scouts, die hier al sinds 1985 zorg voor dragen, zijn lang niet
de enigen die het moeilijk hebben met het stopzetten van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Ten
Hemel-Opgenomen. “Ik kom in deze kerk van toen ik kind was”, vertelt Jan Goorden (71).
Ze weten het al sinds deze zomer. Toen liet bisschop Johan Bonny weten dat de Witte Kerk ontwijd
zal worden na het vertrek van de laatste dominicaan pater Marc Christiaens op 30 juni 2022.
“Die boodschap is hard aangekomen en nog steeds niet helemaal verteerd. Ook al is het
ergste scenario afgewend, nu bekend is dat de gemeente het gebouw zal overkopen”, vertelt
Jan Goorden op een toon die innerlijk verdriet verraadt. Hij heeft net de laatste kerstwensen
rondgedragen aan de kerkgangers in de straten waarover hij zich zoals elke lid van het
parochiaal onthaalteam altijd heeft ontfermd.
‘Het is de laatste keer dat ik jullie fijne kerstdagen en een mooie kerstviering mag wensen’,
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zo luidt de handgeschreven boodschap waarvan vreugde om het kerstkind, maar ook treurnis
uitgaat. In de pastorie geeft Jan wat toelichting.
Jan Goorden droomt weg naar de tijd toen hij aan de zijde van zijn veel te vroeg gestorven papa
en mama als knaap zijn eerste communie deed in dezelfde Witte Kerk van Schilde-Bergen. “Mijn
plechtige communie, later ook mijn huwelijk en het dopen van onze kinderen en kleinkinderen.
Elke mijlpaal in mijn leven werd hier bezegeld. Onlangs bedacht ik me plots dat ik hier niet
begraven zal worden. Het gaf me een vreemd, wat onbehaaglijk gevoel”, bekent Jan.
“Maar het gaat natuurlijk om meer dan dit mooie gebouw. Deze parochiegemeenschap bestaat
uit een hechte groep mensen die voor elkaar in de bres springen en voor wie naastenliefde nog
echt iets betekent. Hoe dat straks verder moet wanneer we bij de Sint-Guibertusparochie in het
dorpscentrum ingedeeld zijn? We zullen het moeten ondervinden.”
“Al van in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt een stal opgesteld. Nadat de zware brand van
1970 alles en dus ook de kerststal vernietigd had, was het de Sint-Ludgardisschool die opnieuw
voor kerstsfeer zorgde. Toen de schoolgemeenschap aangaf die taak te willen doorgeven, ben ik
met de toenmalige leidingsploeg van de scouts naar voor getreden en van nul begonnen. Sinds
1985 is het opstellen, uitbouwen, afbreken en bewaren van de kerststal onze taak.”
Aanvankelijk stond de stal buiten opgesteld. “Daarna zijn we de kerk binnengekomen. Eerst
in het portaal, om vervolgens stelselmatig verder op te schuiven naar het altaar toe, tot de
huidige plek rechts vooraan”, lacht Jan. Met gepaste trots toont hij de tot in de kleinste details
verzorgde kerststal.
“We zijn destijds begonnen met
materiaal dat we kregen van
een katholieke organisatie uit
Turnhout. Met de jaren werd
ons kersttafereel steeds beter
uitgebeeld dankzij decorstukken
die een timmerman, andere
lokale ambachtslui, maar ook
parochianen spontaan ter
beschikking stelden”, aldus Jan.
“Voor kindje Jezus mochten we altijd m’n petekind Sofie Goorden aanspreken die haar babypop
uitleende. Begin jaren ’90, mocht ik van pater pastoor Swinnen deze grote poppen aankopen:
het werden een zittende Maria en staande Jozef. Maria zit trouwens op een stoeltje uit het
vroegere welpenlokaal van de oude scoutsbarrakken. Gezien het overvloedig aanwezig hout,
spreken we graag van een Kempische kerststal. Er staat zelfs een uit een hoeve gerecupereerde
arduinen drinkbak in voor de dieren.”

Het verrassend hoge rock-‘n-rollgehalte van Schoten
Wannes Van de Velde, balorkest The Devils, de betreurde jump-dj Da Boy Tommy, Magenta
en natuurlijk Thor Salden. Het zijn maar enkele namen die Jan Delvaux en DJ Bobby
Ewing ter sprake brachten en lieten horen tijdens hun goed voorbereide Schotense
Belpop Bonanza zaalshow, die eind december tussen enkele theatersluitingen in
verrassend genoeg toch mocht opgevoerd worden in De Kaekelaar.
In december volgde de apotheose met de zaalshow. Uiteraard werden op
humoristische wijze niet alleen verhalen opgediept uit vaak onbekende hoofdstukken
van de Schotense muzikale geschiedenis. Eén en ander werd geïllustreerd met beeld
en vooral geluid.
De twee kenners verbaasden de slechts
honderd mensen die erbij mochten zijn.
Ze hadden zelfs een oude ‘Beatles’foto van Luc Caals gevonden en wisten
verrassend te vertellen dat niet alleen
bijna alle Schotenaren, maar ook rocker
Mauro Pawlowski fan is van de humorist
en zanger. Ze bleken dan weer niet te
weten dat Anouk Matton en dj Dimitri
Vegas toch al enkele jaren in Schoten
wonen. Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing
hadden tijdens hun speurtocht naar
interessante Schotense popfiguren
jammer genoeg ook de Bloemendaalse
band Jan Speelt Muziek schandelijk over
het hoofd gezien.

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts €89
Examenbegeiding aan €89

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

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

Tel. 0495 52 95 27

L

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

Te
koop:
auto-kinderstoel Britax Romer (4 tot 12
jaar) zo goed als nieuw 150
euro Tel: 0479.298.239
N1
Garageverkoop wegens overlijden:
meubilair,
huisraad,
boeken, lp’s, kleding,… op zaterdag en zondag 22 en 23 januari, telkens van 9.30 u tot
15.00 u - Beemdenlaan 7 te
Schoten. Mondmasker aub N2
Te huur: proper magazijn 3 poorten, 130m2 Venstraat 5 Schoten, tel 0498.36.73.54
Z550

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Straffe comeback brengt Madou ook
tot in De Kaekelaar
Het was een verrassing van formaat toen Madou eerder dit jaar na vier decennia
plots een nieuwe plaat uitbracht. Een prima plaat bovendien, die met Ronquières en
Nachthuis prompt een paar Radio 1-hits opleverde.
Intussen treedt de verjongde band ook weer op, en in december stond Madou tot onze
aangename verrassing zo plots ook in De Kaekelaar voor een al even verrassend sterk
concert. Vera Coomans, de Vlaamse Marianne Faithfull, stond er nog: in een mooie
jurk en met een nog opvallend straffe stem, die niks aan mystiek heeft ingeboet. De
legendarische nummers ‘Witte nachten’ en ‘Niets is voor altijd’ klonken zo nog net
als begin jaren tachtig, toen ze werden uitgebracht. Madou kreeg in Schoten een
enthousiast onthaal. Er werd door het gemaskerde publiek meegezongen en door
enkelingen zelfs gedanst.

Van de originele bezetting tekende naast
Coomans ook violist Wiet Van de Leest
opnieuw present. Ze hadden allebei ook
hun zoon meegebracht: Thomas Devos
op gitaar, Louis Van de Leest achter
de keyboards. De vier, aangevuld met percussionist Mattijs Vanderleen, zetten een
intieme set neer. De muziek klonk sober. Ronquières, met zowaar een beat, klonk
opgewekt al is ook dat niet bepaald een vrolijk nummer als je de tekst goed beluistert.

NIEUWE - WEBSHOP

samen
oevers
oon

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk
World Cleanup
Dayeens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
s van oude
de wijken
reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
en, Berkenrode
Brouwerijen of Garages. Geef
de boorden
van0479/70.91.58 Z543
goede prijs.

SchotenGevraagd:
over deGezelschapsdame met
gte opeigen
Schotens
vervoer voor naschoolse
opvang (ma&wo) van onze 2
e maken.
kinderen (8&11j), alsook lichte

huishoudelijke taken in overleg.
Omgeving
verzamelden
zichSchilde, onmiddellijke
indiensttreding. Tel. 0495.582.338

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
fysio - KINEXPRESS - dieet

www.slimway.be
NIEUWE WEBSHOP

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
www.slimway.be

GRATIS BODYANALYSE
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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
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z514

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

Koningshofconcerten legt lat van
nieuwe seizoen meteen hoog met
indrukwekkende ‘Winterreise’
Ook in de fraaie kerk Onze Lieve Vrouw Koningin van Koningshof had al een tijd
geen muziek meer geklonken. Tot tenor en medeorganisator van de fijnbesnaarde
Koningshofconcerten Adriaan De Koster er onlangs het verplicht gemaskerde
publiek meevoerde op een beklijvende ‘Winterreise’.
Hiermee zijn de Koningshofconcerten, een mooie traditie die Adriaan De Koster zelf,
zijn partner Mieke Gielis en hun familie en vrienden nu al sinds 2013 in ere houden,
opnieuw vertrokken. “Enerzijds zorgen we voor een programma vol variatie: nu eens
vocaal, dan weer instrumentaal, polyfonie, barok, romantiek of modern … Anderzijds
hebben we aandacht voor jonge muzikanten of startende ensembles”, vertelt Mieke
Gielis.
“We laten ons publiek ook graag kennismaken met minder bekende componisten of
instrumenten. Uiteraard is de rode draad door dit alles telkens ‘kwaliteit’. Je hoort
groepen die ook op de grote concertpodia in België en brengen die in de unieke

omgeving van de pittoreske kerk in
Schoten.”
Koningshofconcerten hebben dit
seizoen nog twee andere concerten
in petto. Op zondag 30 januari speelt
het Mosa Trio een programma met
romantische componisten zoals Dvora
en Fauré. Op zondag 20 maart is het de
beurt aan Club Mediéval. Haar Codex
Faenza, een manuscript van begin 15de
eeuw, bevat de eerste transcripties
voor klavier van profane en religieuze
meerstemmige vocale muziek. Sommige
daarvan worden toegeschreven aan
bekende componisten als Machaut en
Landini, maar de meeste zijn anoniem.
Thomas Baeté en Dimos de Beun van
Club Mediéval nemen het publiek mee
naar de oorsprong van de instrumentale
muziek, toen die zich bevrijdde van haar begeleidende functie en wanneer er steeds
meer vindingrijkheid en virtuositeit van de vertolkers werd vereist.
www.koningshofconcerten.com – info@koningshofconcerten.com – 0499 35 02 45

Vrouwelijk viergeslacht vaste klanten
“Op 27 september van vorig jaar werd onze dappere meid Stely geboren”, vertelt
Schotenaar Julie De Blieck. “Dat de kleine meid dapper is, bewees zij al tijdens de
zwangerschap want zij doorstond toen een kwaadaardig virus.” Op hun beurt doorstonden
haar toekomstige ouders en hun familieleden toen natuurlijk ook heel wat angsten, maar
Stely bleek kerngezond te zijn bij haar geboorte en dat is zij vandaag gelukkig nog steeds.
Overgrootmoeder Maria Schenck (°7 januari 1954) voelt zich nog steeds geen echte
overgrootmoeder, ook al is Stely inmiddels haar tweede achterkleinkind. “Voor mij voelt
Stely hetzelfde aan als
een kleinkind en zo heb
ik er gelukkig al twaalf”,
lacht zij. “Ik ben blij dat ik
ook zo vaak van hen kan
genieten.”
Grootmoeder Ann Fruru (°9
november 1978) had nooit
verwacht dat ook zij zich al
op jonge leeftijd twee keer
‘mamie’ zou mogen laten
noemen.
En Julie De Blieck (°11 juli 1998) is dus de trotse mama van twee kindjes; zoontje Semm (2,5
jaar) en dochtertje Stely.
“In 2017 stonden we al een keer met een viergeslacht in ‘Bode van Schoten’, maar toen
nog met de moeder van Maria Schenck, Theresia Van Ginneken, erbij. Zij overleed echter
helaas in augustus 2020. In datzelfde artikel werd toen ook vermeld dat de verschillende
generaties allen 19 jaar waren tijdens hun eerste zwangerschap, maar met mijn 21 jaar
was ik de uitzondering op die regel.”

Julie: “Nog een leuk weetje: alle geboortekaartjes van de kinderen van Maria, Ann en mij
werden bij de drukkerij van ‘Bode van Schoten’ vervaardigd. Het eerste kaartje was dat
van de oudste zoon van Maria (+Frank) in 1973.”

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het ons
meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

VOORJAARSACTIE
Bij aankoop tussen 1-01-2022 en 31-03-2022

10% KORTING
op sanitair en tegels

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 - 2930 BRASSCHAAT

Van Roy Philippe +32.477.95.11.10.
Van Riel Philippe +32.472.60.60.09
info@bbrenovaties.be

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

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
staat 3.000 euro , alles kan ook
p.o.t.k. tel 0477.37.26.83 N10

Te koop: langlaufski’s met
bottines en stokken maat 38
en 43, eetkamer 500 euro, 2
persoonsslaapkamer volledig in
Kerselaar met latoflex 1700 euro,
houten tuintafel + 6 stoelen 350
euro, partij polijstborstels voor
edele metalen 100 euro, salon:
1 driezit 1 tweezit + salontafel
voor 125 euro, motor Suzuki
250cc met papieren, perfecte

Ik zoek werk als tuinman om
op zaterdag ter werken tel
0499.119.799 (particulier) N13
Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) N14
Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn. Tel Peter 0496433007
geef goede prijs
Z550

Tegen 2023 moet nieuw kruispunt
Sint-Job feit zijn
Het verkeersinfarct aan het kruispunt van Sint-Job is een publiek geheim. Een
aantal ingrepen van het Agentschap Wegen en Verkeer moet leiden tot een
vlottere verkeersstroom, maar dat wil niet altijd goed lukken. Buurtbewoner
Marc Mathé ziet een oplossing in de groene ontruimingspijlen, die nu volgens
hem niet naar behoren werken. AWV bestudeert ook de herinrichting van
het belangrijke kruispunt. Op het kruispunt van Sint-Job komt het verkeer
vanuit Schoten, Sint-Job en achterliggende gemeenten, Brecht en het open afrittencomplex van de E19 samen. Op piekuren zorgt dat dagelijks voor
ellenlange files in zowat alle windrichtingen. Eerdere inspanningen van
het Agentschap Wegen en Verkeer proberen soelaas te brengen voor deze
verkeerscongestie. Zo werden er dubbele aanrijstroken aan de ronde punten
aan het op- en afrittencomplex van de E19 aangelegd.
Ook de regeling van de verkeerslichten werd herzien. Daarbij horen ook twee
groene ontruimingspijlen. Het verkeer dat vanuit Schoten links wil afslaan naar
de Beukenlei in Sint-Job weet bij het oplichten van de groene pijl dat dit op
een veilige manier kan. Ook voor het verkeer dat van de afrit van de E19 komt
en links naar Brecht wil afslaan, heeft zo’n pijl. “Maar die werkt bijna nooit.
Nochtans is de zichtbaarheid slecht op het verkeer dat vanuit de Handelslei
naar de E19 of richting Brasschaat rijdt”, merkt buurtbewoner Marc Mathé
op. “Ik neem dagelijks deze weg en door de slechte werking van die groene
pijl, blijft het verkeer heel lang op het kruispunt staan. Dat stropt het hele
kruispunt op, zeker op drukke tijdstippen. Ik heb mijn licht al eens opgestoken
bij AWV en de gemeente, maar kreeg geen antwoord. Toch is dat een dagelijks
probleem, dat voor heel wat verkeersproblemen zorgt hier in het centrum.
Ik ben er nochtans van overtuigd dat wanneer de groene afslagpijl steevast
zou branden als het verkeer links lag afslaan op de Schotensteenweg richting
Brecht, dat het verkeer hier sneller van het kruispunt wegrijdt en het sneller
ontruimd is”, gelooft de buurtbewoner.
Het kruispunt ligt van oudsher in een hoek, waardoor de rijstroken niet
loodrecht tegenover elkaar liggen en de zichtbaarheid beperkt wordt.
Intussen buigt AWV zich wel over de herinrichting van het kruispunt. “Er wordt
een aantal ingrepen bestudeerd. Dit zit echter nog in studiefase, er is nog niets
definitief beslist. Hoe groot dat kostenplaatje wordt, is nog maar de vraag.
“AWV maakt nu een raming op. Het zijn wel werken met serieuze impact, willen
we deze werken afstemmen op de riolering en heraanleg van de Handelslei.
Qua timing mikken we op 2023, tenminste indien AWV budget kan vrijmaken en
samen met Pidpa de plannen voor de Handelslei klaar geraken. Er wordt ook
gewerkt aan de omleiding, timing en fasering van deze ingrijpende werken in
het dorp van Sint-Job. Dat wordt beslist een uitdaging, gelet op de beperkte
mogelijke omleidingsroutes.”

Schotense drumleraar brengt
vierde rockalbum uit

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Schotenaar Michel Lodder, drumleraar bij het ‘Rockhuis’ in Schoten, heeft een
nieuw album “xxV” uit met zijn band ‘Beyond The Labyrinth’.
Het initiatief ‘Rockhuis’ begon in de zomer van 2017 in JH ‘Kaddish’. Het jaarlijks
hoogtepunt is steevast het leerlingenconcert op het einde van elk schooljaar,
waarbij de leerlingen met een coverband het podium delen.
“Jammer genoeg waren we de afgelopen 2 jaar niet in de mogelijkheid om een
concert te organiseren wegens COVID-19”, aldus de initiatiefnemers. “Hopelijk
kunnen de leerlingen het beste van zichzelf laten zien op onze volgende editie. Het
concert zal op een nader te bepalen datum georganiseerd worden, afhankelijk
van de evolutie van het coronavirus.”
Drumleraar Michel Lodder speelt daarnaast reeds sinds 2010 bij ‘Beyond The
Labyrinth’. Vanuit muzikaal oogpunt is de band een buitenbeentje: naar eigen
zeggen is het de enige band ter wereld die ABBA-achtige liedjes in AC/DC-stijl
brengt!
Michel stond o.a. in Londen
op het podium toen ‘Beyond
The
Labyrinth’
België
vertegenwoordigde voor de
wereldfinale van ‘The Global
Battle Of The Bands’ in 2012.
(2012)
‘xxV’ is de vierde CD van
Lodder met ‘Beyond The
Labyrinth’, na ‘Chapter IIIStories’ (2011), ‘The Art Of
Resilience’ (2017) en ‘Brand
New Start’ (2019). Dit vijfde
album werd half december in
eigen beheer uitgebracht en
dat zowel als CD (14 songs) als
in virtuele versie (12 songs).
De songs gaan over de meest
uiteenlopende onderwerpen.
Van vliegen (zowel letterlijk als
metaforisch), over mentale
trauma’s en het dagelijkse
leven tot fotografie en meer.
In de gespecialiseerde pers kreeg ‘xxV’ alvast lovende kritieken.
Je kan het album gratis beluisteren op de Bandcamp-site van de groep (https://
beyondthelabyrinth.bandcamp.com/album/xxv) of via de QR-code.

SCHOORSTEEN
VEGEN
Met reinigingsattest
0468 21 28 68

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

prijs o.t.k. tel 0476.75.49.98 N8

Te koop: Polar M430 sporthorloge (nieuw) met hartslagmeting, gps, training 120
euro tel 03.384.11.72
N7
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren: gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) N11
Te koop: nieuwe horloge “Tissot” heeft 324 euro gekost, + nw
boorslijpmachine nog in de doos,

Te koop: schildersezel 60
euro, koffertje schildergerief
50 euro tel 03.658.95.03 N9
Ik zoek werk als tuinman om
op zaterdag ter werken tel
0499.119.799 (particulier) N13
Goedkoop
leegruimen
van uw tuin, planten, hagen enz gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) N14

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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.
A.D.B.

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Toerisme Voorkempen vergeet
ouderen en mindermobielen
niet in nieuwe wandelingen
Het is belangrijk dat ook mensen die minder goed ter been zijn, kunnen
genieten van de mooie natuur en andere attracties in Schilde en Wijnegem. Zo
kwam Toerisme Voorkempen op het idee om wandelingen uit te stippelen voor
mindermobielen en ouderen.
Reeds jarenlang stippelen de vrijwilligers van Toerisme Voorkempen wandelingen
uit in de regio. Ondertussen worden 11 van die uitgestippelde wandelingen
aangeboden in het pakket ‘Wandelingen in de Voorkempen’. De aard en vooral
de lengte van die wandelingen waren
echter minder geschikt voor minder
mobiele deelnemers. Daar wilde
Toerisme Voorkempen verandering in
brengen want toegankelijkheid is en
blijft een belangrijk aandachtspunt.
Er werden vijf wandelingen voor
mindermobielen
en
ouderen
uitgewerkt en gebundeld in
het
gloednieuw
wandelpakket
‘Wandelingen voor mindermobielen en
ouderen’:
• De Caterswandeling in ’s-Gravenwezel
• De Picardiewandeling in Schilde
• Het Sluizenpad in Wijnegem
• Het Fietsstratenpad in Wijnegem
• Het Rustenborgpad in Wijnegem

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

De wandelingen zijn tussen 3 en 5 km lang. Elke brochure bevat een duidelijke
wegbeschrijving en een kaartje met de weg en hoogteverschillen. Het nieuwe
wandelpakket kost twee euro en is verkrijgbaar in het kantoor van Toerisme
Voorkempen in de Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel.

LEO DRIES

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

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

WWW.LEODRIES.BE
VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

ZETELOPMAKERIJ

GORDIJNEN

PROJECTEN

PVCVLOEREN

Veiligste wegen naar school in kaart
gebracht tegen paasvakantie
De gemeente Schoten belooft na de paasvakantie van 2022 een routekaart te zullen
presenteren waarop de veiligste wegen naar school staan aangegeven.
Eerder dit jaar bevroeg de gemeente haar inwoners via Route2school, ene tool
ontwikkeld door een Limburgse organisatie. Leerlingen, ouders en leerkrachten konden
de mobiliteitsknelpunten en favoriete schoolroutes opgeven.
“297 personen reageerden en we kregen 329 meldingen via Route2School. Bedankt om
zo massaal te reageren”, aldus schepen van Mobiliteit Iefke Hendrickx.
“Momenteel verwerken we al deze meldingen. Na de paasvakantie 2022 lanceren we een
schoolroutekaart waarop de veiligste routes staan, maar ook de minder veilige routes.
Zo kan iedereen voor zichzelf de beste route naar school uitstippelen.”
De meerderheid van de respondenten
waren vrouwen (66%) tegenover 34%
mannen. De meeste melders bleken
ouders van leerlingen (76%), maar er
gingen toch ook 14% leerlingen aan de
slag met Route2School.
Het grootste deel van de meldingen
gaat over onveilige oversteekplaatsen
(24,5%), gevolgd door onveilige voet- of
fietspaden (19,2%) en verkeersgedrag
(15,7%). 72,3% van de fietsers en 20,8% van
de voetgangers ervaart problemen in het
verkeer. Slechts 4,1% zijn automobilisten.
Of de gemeente ook al die knelpunten wil
oplossen tegen de paasvakantie, is niet
duidelijk.

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

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

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

Chiro Sint-Job zoekt nog
kerstbomen

ONTVANG VÉÉL
GELD VOOR UW
(OUD) GOUD !!

Chiro Sint-Job houdt op 15 januari opnieuw de jaarlijkse kerstboomverbranding.
Dat is van januari 2020 geleden. Het wordt opnieuw een warm afscheid van de
feestperiode. Wie een Covid Safe Ticket toont, kan er mee van genieten.

Gouden juwelen,
uurwerken en
munten
Identiteitskaart verplicht. Min. 18j

Biest 13 - 2960 Brecht
03 313 62 91
www.juwelierverlinden.be

JUWELIER
ingeschreven in waarborgfonds
Koninklijke Munt van België

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
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.

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.

“Ook 2022 zetten we feestelijk in met onze jaarlijkse kerstboomverbranding.
Verwacht wat je van ons gewoon bent: een groot vuur, gezellig iets drinken en
genieten van lekkere hamburgers”, klinkt het bij Chiro Sint-Job. Om er een groot
vuur van te kunnen maken, zoekt Chiro Sint-Job nog veel kerstbomen om deze op
15 januari te verbranden tijdens een gezellige kerstboomverbranding. “Bracht je
je kerstboom nog niet naar het containerpark, voel je dan geroepen om deze op
het grasveld van de Chiro in de Kerklei af te leveren.” Je kan de kerstboom voor
een vrije gift ook laten ophalen bij je thuis. Daarvoor kan je online inschrijven.
Iedereen is welkom op 15 januari tussen 20 en 23u aan de
Chirolokalen in de Kerklei, naast lokaal dienstencentrum
De Lindeboom. “Het is natuurlijk belangrijk dat we de
kerstboomverbranding op een veilige manier kunnen laten
doorgaan. Daarom maken we dit jaar gebruik van de
Covid Safe Ticket bij de inkom.”
https://forms.gle/SMCPa5t787HkRSvt9,
Kerklei 18, Sint-Job.

Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

Te huur appartement 1 st
verdiep
met
garage
Van
Stralenlei 59 a te Merksem living
keuken 2p en 1p slaapkamer
badkamer c.v. gas prijs 695 per
maand tel 0489.422.107
N3
Te huur: proper magazijn 3
poorten, 130m2 Venstraat 5
Schoten, tel 0498.36.73.54 Z550

Kapster aan huis: damessnit,
herensnit, kindersnit, brushing,
watergolf, highlights, kleuring,
ombre,
keratinebehandeling.
0487.859.186 (particulier) N4
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z546

Wijnegem gaat voor
langetermijncontract
voor Zomergem
Voor haar sympathieke zomerbar ‘Zomergem’, is het lokaal bestuur van Wijnegem op
zoek naar uitbater(s) die een cultureel programma met kleine activiteiten voor een
ruim publiek willen organiseren en daarnaast de foyer en het terras uitbaten tijdens
de zomermaanden.
De zomerbar ‘Zomergem’ is sinds 2014 een vaste waarde in en rond
gemeenschapscentrum ’t Gasthuis. Tijdens de zomer kan je in de gezellige zomerbar
genieten van een lekker drankje en van culturele activiteiten. De huidige concessie liep
tot de zomer van 2021.
Het lokaal bestuur wil ook onder de nieuwe burgemeester Leen Wouters (N-VA) Zomergem
verderzetten. “We gaan op zoek naar uitbater(s) die een cultureel programma met
kleine activiteiten voor een ruim publiek willen organiseren en daarnaast de foyer en
het terras uitbaten tijdens de zomermaanden (12 weken)”, aldus Wouters.
Opvallend is dat de gemeente dit keer meteen een uitbater wil vastleggen voor een
langere periode: 2022-2029. Tot nog toe was die nooit langer dan drie jaar.
Zowel privé-uitbaters als verenigingen kunnen ingaan op dit aanbod. Verenigingen
kunnen samenwerkingen aangaan met anderen en een gezamenlijk voorstel indienen.
De voorwaarden voor de concessie kan je vinden op de gemeentelijke website of
bekomen aan de balie van ’t Gasthuis Turnhoutsebaan 199 bus 1, 2110 Wijnegem, 03
288 21 80 of cultuur@wijnegem. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 25
februari 2022.
Jos Lenaerts, die Zomergem sinds 2014 met veel passie uitbaat en zelfs van de
jongste twee corona-edities in moeilijke
omstandigheden een succes maakte, is
alvast zelf geïnteresseerd om er nog een
vervolg aan te breien. “Ik ga me zeker
kandidaat stellen”, aldus Jos, die sinds
hij stopte met de uitbating van de winkel
van The Body Shop in het Wijnegem
shoppingcenter, nu de handen meer vrij
heeft voor Zomergem.
“Gezien de forse investeringen die een
uitbater moet doen, lijkt verbintenis
van lange termijn een goede zet van het
bestuur. Ik ben alvast super gemotiveerd.
Mocht ik toch achter het net vissen voor
Zomergem, ga ik hoe dan ook elders in
Wijnegem een zomerbar inrichten.”

EN ANDERE PLAATSEN

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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77
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.
W.W.

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

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

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

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

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

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

0495 22 38 63

Olivier Verhulst wil als
sportschepen versnelling hoger
schakelen in sporthaldossier
Het nieuwe jaar is in Schilde gestart met enkele bevoegdheidswissels in het
schepencollege. Belangrijkste verschuiving is er voor het beleidsdomein sport,
dat de komende drie jaar in handen komt van ‘liberale pedaal’ Olivier Verhulst
(Open Vld).
Advocaat Olivier Verhulst (Open Vld), die al mobiliteit, milieu en financiën in
portefeuille had, zal de komende drie jaar dus ook bevoegd zijn voor sport. Dat
domein neemt hij over van Pascale Gielen (N-VA). Die krijgt op haar beurt de
bevoegdheden senioren, gezinnen en jeugd toegeschoven van haar partijgenote
Kathleen Krekels.
Deze afspraken werden al gemaakt tijdens de coalitiebesprekingen. “Mijn focus
zal volop liggen op de infrastructuurdossiers. Dat was ook de reden dat wij zo
hebben geijverd om sport binnen onze bevoegdheden te krijgen”, aldus Verhulst.
Benieuwd of hij het vastgelopen sporthaldossier de komende drie jaar losgewrikt
zal krijgen. Sporters in Schilde wachten nog altijd op de eerste overdekte
sportruimte die eigendom is van de gemeente. Voorlopig trekken volleyballers,
basketters en andere indoorsporters hun streng in de versleten sporthal Vennebos
van het Atheneum Schilde. Het was lang de bedoeling dat daarnaast de nieuwe
gemeentelijke sporthal zou komen, maar Atheneum Schilde en de gemeente
verzeilden in een conflictsituatie en
de plannen werden opgeborgen.
Peter Mendonck (N-VA), onder meer
bevoegd voor openbare werken en
patrimonium, blijft nog drie jaar
langer schepen dan aanvankelijk
voorzien. Hij ging zijn bevoegdheden
nochtans overdragen aan zijn
jongere en beloftevolle partijgenoot
Mats Geismar (26). Maar dat jonge
stemmenkanon verdween eind
2019 plots uit de gemeenteraad.
Dat ontslag was hem opgedragen
door het lokale partijbestuur van
N-VA, zo bleek later. Geismar werd
namelijk gerechtelijk vervolgd voor
aanranding en verkrachting van
enkele ‘vriendinnen.’ Hij werd één
jaar geleden veroordeeld tot drie jaar
cel en alle banden met N-VA werden
intussen verbroken door de partij.

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

RUIME TOONZAAL 300M²

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

Geschater om de Euromillionswinnaar van verrezen
Arti Shock in Bloemendaal
Er was eind 2021 een Euromillionswinnaar in de Schotense wijk Bloemendaal.
Niet echt natuurlijk. Al was de vreugde in de parochiezaal, waar de lokale
toneelkring Arti Shock de gelijknamige voorstelling opvoerde, even groot als
bij winst in de loterij.
In deze tragikomedie, in een regie van en geschreven door Nine Van Haute,
brachten Georges Huysemans, Ellen Beck, Dirk Van Linden, Cathy Budts, Nico
Breitkopf, Brigitte Anthonissen, Evelyne Slegers, Juan Leysen, Flor Yperman
en Yolande Van Mieghem het verhaal van Juul, een oude, kreupele zonderlinge
man, de grote winnaar. Hij leeft vereenzaamd aan de rand van het dorp en
krijgt plots onverwachts bezoek. Heel zijn leven krijgt een wonderbaarlijke
wending met hilarische wendingen op de scène tot gevolg.

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

“De voorstellingen waren een groot succes. Intussen bereiden we ondanks de
coronadreiging toch weer een nieuwe productie voor. We hopen ‘Gelukkige
gezinnetjes’ in het voorjaar van 2022 op de planken te kunnen brengen in een
regie van Rita Berghs”, aldus Arti Shock-voorzitter Dirk Van Linden.

Lijfrente te koop gevraagd:
ik zoek uw woning te koop
via lijfrente. U mag gratis en
levenslang 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
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

Chiro Brecht steunt Antwerpse
daklozen met verkoop zelfgemaakte
kaartjes en koekjes
De uitslag van onze eindejaarspuzzel was
‘Decembermaand is cadeautjesmaand’
Hierbij de winnaars:
De Graef Jozef, Kattenhoflaan, Sint Job
Cornelissens Maria, Grimbertlaan, Schoten
Luyten Ria, H. Meeusstraat, Wijnegem
Goossens Jennifer, Vic Meesstraat, Schoten
De Pauw Ria, Brugstraat, Sint Job
Jacobs Lizette, Hogeweg, Sint Job
Notelaers Rosie, Koolsveldlaan, Wijnegem
Sommelette Fabienne, Zilverreiger, Schilde
Antheunis Guido, Sint Jobsesteenweg, ‘s-Gravenwezel
Kaerts Jos, J. Cogelslei, Schoten
Van Raemdonck Carina, Bethaniënlei, Zoersel
Larmuseau Lucienne, Houthakkersdreef, Schoten
Kenis Stan, Lange Kruisweg, Wijnegem
Mous Sarah, Zamenhoflaan, Schoten
De Graef Emmy, Veldstraat, Wijnegem
Van Doninck Maria, Beukenlaan, Wijnegem
Verreyken Sonja, Eug. Van de Vellaan, Schilde
Anthoni Monique, Platanendreef, Brecht
Rasquin Julienne, Kuipersstraat, Schoten
Van den Bosch Ils, Krekelenberg, Zoersel
Buyens Elissa, Fortsteenweg, ‘s-Gravenwezel
Vercammen Roland, Kortedreef, Schilde
Boels Linda, Zaatstraat, Schoten
Lurska Aneta, Meerheide, Zoersel
Calluy Hannelore, Zonnedauwlaan, Schoten
Van Cam Elvire, Koolsveldlaan, Wijnegem
Wynants Ronny, Lindenlei, Schoten
Pauwels Frank, Fluitbergstraat, Schoten
Konings H., Villerslei, Schoten
Swinnen Peter, Turnhoutsebaan, Wijnegem
Loyens Marleen, Rosveldstraat, Schoten
Cox May, Schijndallaan, Sint Job

Chiro Brecht helpt Antwerpse daklozen uit de kou. Na de wekelijkse
activiteit zette de leiding een kraampje op om kerstkaarten en lekkers te
verkopen. Dat bracht 350 euro op voor CAW Antwerpen.
“We wilden ook dit jaar ons steentje bijdragen om een goed doel te steunen.
Daarom organiseerden we een kerstkaartenverkoop”, legt Charlotte
Vrints, leidster van de Tiptiens, uit. “Twee zondagnamiddagen lang hebben
de kinderen geknutseld aan de kerstkaartjes. Verder kon iedereen komen
genieten van een beker warme chocolademelk, soep, glühwein of jenever.
Daarnaast werden er zelfgemaakte koekjes, wafels en cake verkocht.”
Dat alles bracht 350 euro op. “Hier hadden we op gehoopt en zijn we dus
erg tevreden mee. Deze opbrengst gaat naar CAW Antwerpen die met het
geld materiaal zoals slaapzakken en kledij aankopen om de winter door
te komen.”

De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen
bij De Bode, Villerslei 50 in Schoten of
bij ’t Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan, 253
in Wijnegem.
De winnaars van andere wedstrijden worden
persoonlijk verwittigd.

ONDERHOUD van schouw, gasketel,
mazoutketel aan SCHERPE PRIJZEN
kleine herstellingen.
Zelfwerkend patroon uit regio Ekeren.
0492 077 146
Projectgronden, afbraakpanden,
opbrengsteigendommen, etc.
Contacteer ons op
0472/98.33.10
of info@8c8vastgoed.be,

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Ontstoppingsdienst
EC
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
Adv_uitslag_DePuzzelaar_92x260_BvS.indd 1

4/01/2022 09:21

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: 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

Theatergezelschap

NUYENS - DOM
SCHOTEN

INBETWEEN!
presenteert
Auteur Hub Fober

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

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

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.
D.N.

Schilderwerken
gyproc,
laminaat
,
alle
soorten
bezetting,
schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte,
tel
0467.327.615 (particulier) Z551
huur:

Deurne

Voorstellingen:

vrijdagen 11 en 18/2/22 om 20u
zaterdagen 12 en 19/2/22 om 20u
zondag 13/2/22 om 15u

Prijs ticket

12 euro - BE30 0019 0510 0511

Reserveren:

reservatie.inbetweentheater@gmail.com
0485 43 01 97 enkel MA en DO 19u-22u

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

GEBED AAN HET HEILIG HART

Te

Na een onstuimige nacht treft de minnaar zijn
maitresse dood aan in de zetel . . .
“Wat doe ik met het lijk? . . . en wie is de dader? . . .”

bij

shoppingcenter:
Wij
zoeken
rustige personen voor een ruim
appart met 2 slpk., inkomhall met
vestiairekast, badkr met ligbadvrij
recent ingerichte kknn met
gaskookplaat, onderbouwoven,
aansluiting voor vaatwasmachine,
gr terras achteraan, fietsenbergpl
en autostaanpl in de gar,
bergplaats op het gelijkvl met
aansluiting voor wasmachine
en droogkast, INSTAPKLAAR!
beschikbaar 1 februari 2022
Huurprijs 665 euro + 100 euro ,(cv
en water) tel. 03/383 37 53 Z552

Bel ons 0493 483 291

Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) N16

de.immotrader@gmail.com

Snel uw huis verkopen.
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk.

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Nieuwe Hoogmolenbrug vaart op 15
januari naar definitieve plaats:
in gebruik vanaf eind mei
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

De Hoogmolenbrug, die als een slapende reus op de waterkant ligt, is bijna
klaar. Ze wordt tijdens het weekend van 15 en 16 januari dwars over het
Albertkanaal gelegd. De nieuwe brug zal in mei worden opengesteld voor het
verkeer. Eerst moeten de brughellingen met aansluiting op de Merksemsebaan
en Metropoolstraat nog worden gerealiseerd.

0474 565 237

“De montage is zover gevorderd dat de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is om
over het kanaal gelegd te worden”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De
Vlaamse Waterweg, dat de brug ‘bestelde’. “Tijdens het weekend van 15 en 16
januari wordt ze via het water ‘ingevaren’ naar haar definitieve locatie vlakbij,
waar eerder ook de landhoofden werden gebouwd.”

BEL MIJ VOOR
MEER INFO

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

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

0486.06.36.58 (particulier) Z547

Alle schilderwerken, vloerwerken,
kleine (en grotere) klussen,
huis, tuin of van eender welke
aard, vaste prijs 25 euro/uur, tel

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing,
maatwerk,
allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z548

Dat invaren is een technisch huzarenstukje en kan niet zonder alle verkeer
in de Metropoolstraat dat hele weekend stil te leggen en om te leiden. De
afwerking kan pas gebeuren wanneer de nieuwe Hoogmolenbrug op haar
nieuwe pijlers ligt. “Voor het ‘ontkisten’ van de onderkant van het brugdek zal de
Metropoolstraat nogmaals voor alle verkeer worden afgesloten in het weekend
van 19 en 20 maart”, kondigt de woordvoerder van De Vlaamse Waterweg meer
verkeershinder aan.
“Verder dient een nieuw kruispunt te worden aangelegd om de nieuwe
Hoogmolenbrug aan te sluiten op de Metropoolstraat. Hiervoor zal de
Metropoolstraat, tussen Braamstraat en Kruiningenstraat, opnieuw afgesloten
worden tussen 11 en 30 april. Fietsverkeer over het jaagpad blijft in die periode
wel mogelijk, maar auto’s en vrachtwagens moeten omrijden.”
De brugboog situeert zich 25 meter boven het wegdek. Vanaf het wateroppervlak
tot de onderzijde van de nieuwe brug zal de hoogte 9,10 meter bedragen. De
nieuwe brug heeft slechts één rijstrook in elke rijrichting. Langs één zijde is een
vier meter breed en van de rijweg gescheiden fietspad voor verkeer in beide
richtingen voorzien. Op grondgebied Schoten ontdubbelt dat fietspad. Onder
meer de vele scholieren die van de Hoogmolenbrug gebruik maken kunnen
nog wat rechtdoor op een verlengd fietspad en ‘landen’ vervolgens zonder één
gevaarlijke passage in de Papenaardekenstraat. Met het oog daarop legt de
gemeente Schoten de Papenaardekensstraat momenteel heraan als fietsstraat.
De andere fietsers dalen net als de auto’s in een bocht af naar de
Metropoolstraat. Ook hier wordt er onder meer dankzij een fietstunneltje voor
gezorgd dat de tweewielers nergens een autoweg hoeven te kruisen alvorens ze
op het jaagpad/fietsostrade langs het Albertkanaal terechtkomen.
Opmerkelijk:
de
nieuwe
Hoogmolenbrug krijgt naast een
oversteek voor auto’s, vrachtwagens
en fietsers in primeur ook een
ecostrook van drie meter breed om
kleine dieren de oversteek van het
kanaal te laten maken. De onderzijde
van de Hoogmolenbrug wordt zo
afgewerkt dat er zelfs vleermuizen
kunnen nesten.
Het kanaal wordt voor de
scheepvaart verbreed van 50 tot
86 meter. De Vlaamse Waterweg
investeert met steun van de Europese
Unie 20 miljoen euro in de deze
nieuwe Hoogmolenbrug over het
Albertkanaal.

PEETERS MARC

ALGEMENE
DAKWERKEN

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

Vanaf deze brug laat Jan Vlemincktoren zich het best bewonderen
Ze ligt er: de beloofde brug over de parkvijver in Wijnegem van waarop je het
mooiste uitzicht zou hebben op de zopas in ere herstelde, maar sindsdien
ook afgesloten Jan Vlemincktoren. Na een inspectie kunnen we bevestigen:
gemeente Wijnegem en Avantgarden, dat het kunstwerk aanlegde, hebben
woord gehouden.
Ook schepen van Erfgoed Maarten Janssens (N-VA) wil in afwachting van
tortelduifjes zelf wel even poseren op het speciaal voor bewonderaars voorzien
platform in het midden van de brug. Het doet hem zichtbaar deugd want het
bouwkundig symbool van Wijnegem werd mede onder zijn leiding eindelijk
gerestaureerd.

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

Alle schilderwerken, vloerwerken,
kleine (en grotere) klussen,
huis, tuin of van eender welke
aard, vaste prijs 25 euro/uur, tel
0486.06.36.58 (particulier) Z547
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing,
maatwerk,
allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z548

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 (particulier) Z549

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

De brug werd betaald en aangelegd door de nieuwe hoofdgebruikers
en ‘huurder’ van de Jan Vlemincktoren: het in tuinontwerp en -aanleg
gespecialiseerde bedrijf Avantgarden. Die mag de komende 99 jaar exclusief
gebruik maken van deze bijzondere plek. De vroeger door Wijnegemnaren veel
gebruikte doorgang onder de toren is daardoor afgesloten en het rustgevende
binnenplein onbereikbaar. Er hangt sinds kort een stijlvolle, maar hermetische
houten poort in.
De brug is één van de tegemoetkomingen van Avantgarden aan de lokale
gemeenschap. Want de overheid betaalde per slot van rekening drie miljoen
euro voor de restauratie. Nogal wat inwoners vinden de erfpacht van 1800 euro
per maand daarom eerder aan de lage kant.
“We hebben zelf ook zo’n 300.000 euro gestoken in allerhande omgevingswerken”, brengt Luk Logist, zaakvoerder van Avantgarden, graag in
herinnering. “Zo hebben we een deel van het archeologisch onderzoek betaald,
het binnenplein - bewust sober aangelegd, de weg in Balegemse
kasseien goedgelegd en dus ook de
houten brug naast de toren over de
vijver gebouwd.”
“We zijn ons bewust van de waarde
van de Jan Vlemincktoren voor de
Wijnegemnaren en zullen hem dan
ook geregeld opstellen voor bezoek.
Mogelijk zullen we hier zelf nu en
dan ook kunstwerken tentoonstellen
en dit stuk erfgoed ter beschikking
stelle voor de live uitvoering van
concerten. Deze plek leent zich daar
uitstekend toe.

*

WANDELINGEN
CULTUUR
2 MAART 2014 JEROEN JANSSEN
31STE TRAPPISTENTOCHT
TENTOONSTELLING
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
TOT EN MET 30 JANUARI, ZAT 13U30 TOT 18U, ZOND 11U TOT 18U
Jeroen
Janssen
toont tekeningen van het polderdorp Doel, Cultuurhuis
Bijl, Dorp 1, Zoersel,
2 MAART
2014
31STEdeTRAPPISTENTOCHT
cultuur@zoersel.be
Afstanden 6, 10 ,12,, tel
18,03.298.07.15
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL

Nondedju, www.ewt.be, Deurne

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

10 JANUARI T/M 23 FEBRUARI
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

ONTMOETINGSMOMENTEN
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Casa
Callenta
(t)huis
en doorSint-Antonius
lotgenoten met
kanker
en hun 0477
omgeving,
Afstanden
6, is10een
,12,warm
18, 20,
24, voor
30, 40km,
Zoersel
www.nvz.
27 93 11
Ma 17/1 13u30 wandelen in het park
Di2 18/1
18u30
info: financiële gemoedsrust en samenlevingsvormen
MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Do 20/1 12u30 introductie: zorgmassage
Afstanden
6,
10
,12,
18,
20,
24,
30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11
Di 25/1 13u30 workshop: fingerfood ism onco-diëtisten
www.casacallenta.be of 03.653.52.74

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
NIEUWJAARSCONCERT
22 JANUARI
Academie, ccSchoten.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
AfstandenMUZIEKTHEATER
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
FAMILIE
23 JANUARI
Zwanen 7+, door Bryggen – Bruges Strings, Hanne Struyf en Pantalone, Cultuurcentrum,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
ccschoten.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

VOEREN EN BELOEREN “LOERS” OF “PRAAT” CAFÉ
29 JANUARI 13-17U
2 MAART
2014 lode.rubberecht@skynet.be
31STE TRAPPISTENTOCHT
De
Pont 45, Schilde,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

CREABIB
1 FEBRUARI 19-21U
2 MAART
2014
TRAPPISTENTOCHT
Boeken
plooien,
hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde,31STE
03.380.16.01,
Afstanden 6, 10 ,12, 18,info
20,bibschilde.be
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
bibliotheek@schilde.be,

2 MAART 2014
VOORDRACHT

31STE3TRAPPISTENTOCHT
FEBRUARI 14-17U
Afstanden
6, 10 ,12,
20,Schilde,
24, 30,www.neosvzw.be/schilde
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Macht
& onmacht,
Werf18,44,
2 MAART 2014
KUNSTWERFT

31STE
TRAPPISTENTOCHT
12-13
FEBRUARI 20U

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Jongerenwerking
Werf18,
44,20,
Werf
www.werf44.be,
03.380.16.83
Afstanden 6, 10 ,12,
24,44,
30,cultuur@schilde.be,
40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11

* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES

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

www.gebroedersceuppens.be

GEBROEDERS CEUPPENS
ZOEKT:

PLAATSER(S) BUITENSCHRIJNWERK
FUNCTIE
- Je staat in voor het plaatsen van ramen en deuren in
Aluminium of PVC
- Je bent flexibel en werkt in atelier of op de werf
- Je plaatst zowel voor industriebouw als voor prive.
WIJ ZOEKEN
- Jonge dynamische kracht, die mee wil denken en
doorgroeien
- Je bent een teamspeler, die ook zeer zelfstandig kan werken
- Je hebt oog voor detail en werkt ordelijk
- Je bent stipt en nauwkeurig
WIJ BIEDEN
- Een correcte verloning
- Een vast contract
- Een uitdagende job met doorgroeimogelijkheden
- Geen bandwerk, elke werf is anders
STUUR JE CV naar romeo@gebroedersceuppens.be

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

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
RESTAURATIE
VAN
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
ANTIEKE MEUBELEN
2Paul
MAART Goyvaerts
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Te huur: Middelkerke zeedijk,
0496 43 68 54

app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
GEZOCHT
week 310 euro, chalet nabij
Uurwerken, batterijen
Laroche, 6p., wkn 120 euro,
MAART 2014 Denys & Ca
en 2bandjes:
mx 120 31STE
euro,TRAPPISTENTOCHT
week 195 euro,
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20,
24, 30, 40km, Sint-Antonius
0477 27 93 11
buiten Zoerseldewww.nvz.
vakantieperiode,
Bredabaan
246
www.eventussenuit.be,
email
Brasschaat 03 430 20 83
adres:
lucderaedt@telenet.be,
tel
www.denys-co.be
UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR
OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
03.353.18.51
of 0474.96.54.19 Z41

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) N15
Te huur app Deurne: 1ste
verdiep, hal, living, open kkn
met 5 inbouwtoest., 4 slpk, badk
met ligbad, groot terras 6mx7m,
zolder 6mx3m, vrij 1 maart, prijs
895 euro tel 0475.86.64.07 N5
Te koop: schilderij 1mx1m van
Hannes D’Haese, gele vogel op

blauwe achtergrond, prijs 500
euro, tel 0496.73.33.08
N6
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen:
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) N12
Te
koop:
Polar
M430
sporthorloge
(nieuw)
met
hartslagmeting, gps, training
120 euro tel 03.384.11.72 N7

Goedkoop
afbreken
uw
tuinhuis,
garage
afvoeren , gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

van
en
tel
N15

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen:
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) N12
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren: gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) N11

Gezocht

WEEKEND
PERSONEEL
voor zaal of keuken
Voor

Afs. Keyserhof
te ‘s-Gravenwezel

Tel. 03 358 23 33

@verteren
doet
renderen!

Functie:
Als groeiende KMO in de regio Schoten bouwen wij al negen generaties lang expertise op
in de productie van diervoeding. Om onze groei te stimuleren zijn we op zoek naar een
extra administratieve medewerker om ons team te versterken.
Samen met je collega’s sta je in voor:
•
•
•
•
•

diverse contacten met o.a. klanten, leveranciers en interne diensten.
orderverwerking van A tot Z.
beheer en onderhoud van product- en klantgegevens in database
boeken van aankoopfacturen & opmaken van verkoopfacturen
allerhande administratief ondersteunende taken

Wie zoeken we:
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante Bachelor of je kan vergelijkbare ervaring voorleggen
Je hebt ervaring als administratief medewerker en/of in boekhouding
Je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van Frans of Engels. Duits of
een andere taal is een pluspunt.
Je bent sterk in klantencontacten en haalt hier ook voldoening uit.
Je bent een echte administratieve duizendpoot.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een competitief salarispakket dat afgestemd is op jouw competenties en ervaring
Tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering
Een open en aangename werksfeer, waar je stevige grip houdt op je eigen carrière
ambities
Een snelle opstart

Meer info:
www.maalderijroosens.be
Contact Persoon: Jan Roosens (jr) - janjr@maalderijroosens.be - +32 3 658 58 88

Brecht – Kom piepen door raampjes knusse KerstberenKeet en doe een wens
Nog tot eind januari ben je welkom in de KerstberenKeet van Mie Tracteur. Zij
haalde al haar kerstberen uit de schuur. Kinderen zijn welkom om er door de
raampjes te gluren en een wenslintje op te hangen.
Mie Tracteur die zowat licht bezeten door beren. “Als je naar beren kijkt, dan
maken die jou blij”, vindt ze. Haar woonwagentje heeft ze sfeervol ingericht.
“De beren voelen zich hier thuis en willen niets liever dan dat de kinderen ze
komen bewonderen. Ze zijn dan ook vanalles aan het uitspoken”, verklapt ze
alvast. “Zo heeft de nostalgische beer het bed helemaal alleen voor zichzelf
ingepalmd.”
Www.mietracteur.eu

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

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

Gezocht

POETSVROUW
Zondag van 8-13u
Maandag van 8-13u
Vast contract

CV mailen naar
info@brasserie-ciconia.be
of 0475 62 31 04

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

Vanaf 50,00e - Gratis levering (Schoten • Schilde • Brasschaat •
‘s-Gravenwezel • Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)

Je kan onze dagverse suggesties bekijken
via FB
en onze website: www.brasserie-ciconia.be

Kapster aan huis: damessnit,
herensnit, kindersnit, brushing,
watergolf, highlights, kleuring,
ombre,
keratinebehandeling.
0487.859.186 (particulier) N4
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12
(particulier)
Z546
Alle schilderwerken, vloerwerken,
kleine (en grotere) klussen,
huis, tuin of van eender welke
aard, vaste prijs 25 euro/uur, tel
0486.06.36.58 (particulier) Z547
Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z548
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0479.87.24.10 (particulier) Z189

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis, tel
0474.97.64.66 -50% korting
in Januari voor middelbaar Z36
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538
Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tabletles aan
huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
installeren, iphone, etc… tel

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
Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Uw hondje gehoorzaam in 1 of
2 lessen bij u thuis? Bel voor
een afspraak tel 0495.20.76.50
(particulier)
Z509

MEUBLETA te Brecht zoekt
POETSHULP,

2 dagen per week,
voor het onderhoud van toonzaal en sanitair.
Uren bespreekbaar.

Tel. 03 313 00 90

Alle schilderwerken: binnen en
buiten door Poolse mannen, tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z540
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
Tuinman
zoekt
0489.09.65.46

werk:
tel
(particulier)

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
Gezocht
klusjes

of

werk:
tuinman,
schilderen
tel

0488.59.11.12

(particulier)Z544

Inboedel
te
koop
wegens
overlijden
tel
0483.43.22.79
(particulier)

Slagerij PATRICK

Brugstraat - St-Job
zoekt

2
PARTTIMERS
Inlichtingen
tel. 03 636 11 53
of
0472 46 38 89
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Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200

Gezocht

ERVAREN SOUSCHEF
Nl-talig (zeer goed)

People manager, teamplayer
kennis van klassieke en moderne keuken
leidinggevende capaciteiten
om een groot keukenteam te leiden
kennis van HA CCP!
rijk aan ervaring
Sollicitatie op 0475 90 90 63
(daguren)

DE VOGELENZANG
Wijnegemsteenweg 193
Schilde

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis, tel
0474.97.64.66 -50% korting
in Januari voor middelbaar Z36
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538
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
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

Tuinman
zoekt
0489.09.65.46

werk:
tel
(particulier)

Gezocht
werk:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544

Wijnegem is een kleine maar bruisende gemeente. Het lokaal bestuur Wijnegem gaat samen met de inwoners voor
een warme samenleving met aandacht voor iedereen. Een sterke, klantvriendelijke dienstverlening voeren we hoog in
het vaandel. Om hieraan bij te dragen, zoeken we een:

Administratief medewerker burgerzaken – Administratief medewerker wonen en
vreemdelingenzaken (C1-C3)
ondernemen (C1-C3)
Deeltijdse job (30,4/38) in Wijnegem met contract voor
onbepaalde duur

Voltijdse job (38/38) in Wijnegem met contract voor
onbepaalde duur

Functie

Functie

Je werkt specifiek voor de vreemdelingenzaken. Dit
houdt in een notendop in dat je dossiers van vreemdelingen opstart en opvolgt. Je controleert de documenten, formulieren en visa. Je maakt verblijfsdocumenten
en verblijfstitels op. Je behandelt de asielaanvragen en
aanvragen tot gezinshereniging.
Naast de specifieke taken voor vreemdelingenzaken
doe je ook algemene taken voor de dienst bevolking
zoals bijvoorbeeld aanmaken van attesten en uittreksels
uit de bevolkingsregisters en afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen.

Je hebt een beleidsadviserende rol en staat in voor de
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk
woonbeleid. Je werkt samen met de Intergemeentelijke
Vereniging Lokaal Woonbeleid Regio Noord en je werkt
mee aan het project “Lokaal Woonbeleid”. Je organiseert
en neemt deel aan het lokaal woonoverleg. Je ontwikkelt en ondersteunt het beleid dat tot doel heeft om het
patrimonium aan te passen aan de nieuwe uitdagingen
zoals duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
en levenslang en aanpasbaar wonen.

Profiel

Aanbod

Je bent houder van een diploma secundair onderwijs
of gelijkwaardig diploma. Klantvriendelijk ben je ten
voeten uit. Je gaat vlot en respectvol om met elke
klant. Je functioneert ook onder druk. Werk je bovendien vlot met de gangbare softwaretoepassingen, dan
ben jij de kandidaat die we zoeken.

- Administratief medewerker burgerzaken: een deeltijds contract (30,4/38) voor onbepaalde duur.
- Administratief medewerker wonen en ondernemen:
een voltijds contract (38/38) voor onbepaalde duur.
- Brutomaandloon voltijds volgens schaal C1-C3 min. 2.005,17 euro - max. 3.669,99 euro (volgens
jaren relevante ervaring)
- Maaltijdcheques € 8, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer,
tweede pensioenpijler 3%
- Wervingsreserve van 2 jaar
- Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteer uiterlijk op 31 januari 2022
Stuur je sollicitatiebrief per e-mail of per gewone
post samen met je curriculum vitae, een kopie van je
diploma en een recent uittreksel strafregister, uiterlijk
op 31 januari 2022, aan personeelsdienst@wijnegem.
be of het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan
422, 2110 Wijnegem.
Administratief medewerker burgerzaken en vreemdelingenzaken en wonen en ondernemen.indd 1

Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis, tel
0474.97.64.66 -50% korting
in Januari voor middelbaar Z36

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

Aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving
op www.wijnegem.be.
16/12/2021 12:53:12

Kerstgezellen maken bosklassen
en schooluitstappen betaalbaar
voor álle kinderen

2DE SOLDEN
EDITIE
25 JANUARI
18 JANUARI

De wandelzoektocht en bijhorend kerstfeest van de Kerstgezellen
van het Heilig Hart in de wijk Deuzeld brachten zelfs in moeilijke
coronaomstandigheden 2485 euro op. “Dat geld schenken we weg aan
de vrije basisscholen van Schoten”, aldus Kristin Geerts, één van de
Kerstgezellen. Die maakte op de nieuwjaarsreceptie bekend dat er
ook in 2022 geen kerstmarkt zal doorgaan op de Deuzeldlaan.
Dat zal dan al voor het derde opeenvolgende jaar zijn dat er geen kerstmarkt
meer doorgaat rond de kerk Heilig Hart. De organiserende Kerstgezellen, een
werkgroep ontstaan uit de parochie, lijkt definitief haar heil te zoeken in de
zeker in coronatijden eenvoudiger en veiliger te organiseren fotozoektocht
gecombineerd met optredens en gezelligheid in de parochiezaal.
In moeilijke omstandigheden bracht die kersthappening in aanloop in
december jongstleden toch mooi 250 deelnemers op de been. Die gezinnen
bogen zich, het ene al wat fanatieker dan het andere, over de veertig
opgaven van de fotozoektocht. De wandeling door eigen buurt werd voor
vele deelnemers gecombineerd met het opsnuiven van de kerstsfeer in het
parochiecentrum, ook al kwamen daar een Covid Safe Ticket en mondmasker
bij te pas.
“We schenken onze opbrengst graag weg aan een zeer goed doel”, maakte Lode
De Kesel, een andere actieve Kerstgezel, bekend op de nieuwjaarsreceptie
van de Heilig Hart-parochie. Hij riep vervolgens Piet Bellens het podium op om
de cheque ter waarde van 2485 euro in ontvangst te nemen.
“Een heel mooi bedrag”, monsterde de gepensioneerde directeur van de
Sint-Eduardusschool de XL-check. “Ik zorg ervoor dat dit bedrag goed
ter beschikking komt van alle vrije lagere scholen waar alles samen toch
drieduizend kinderen zitten.”
“Mijn ervaring leert dat zeker in deze tijden zo’n 5% van de gezinnen het
financieel niet onder de markt heeft”, weet Bellens, ook na zijn pensioen nog
steeds lookalike van stripfiguur Kiekeboe. “De gewone schoolfactuur betalen
lukt meestal nog net. Soms worden wel uitvluchten gezocht om te verhullen
dat de bijdrage voor de jaarlijkse bosklassen of een andere schooluitstap van
zoon of dochter niet meer haalbaar is. Net daarvoor hebben wij met enkele
collega-directeurs een tijd geleden al een eigen ‘sociale kas’ in het leven
geroepen. Door hieruit te putten voor wie het echt nodig heeft, hoeft geen
enkele jongen of meisje van die leuke activiteiten verstoken te blijven.”

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

Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, LP, spullen v zolder tel 03.663.65.70 Z100

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
TOT
250 CM
ALLE
SIERGRASSEN

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

NIEUW
ALLE BEUKENHAGEN

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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 BRECHT - SINT-JOB
VLAAMS BELANG BRECHT NEEMT AFSCHEID VAN OPRICHTSTER JOKE JANSSEN

Joke Janssen overleed op 77-jarige leeftijd. Na het einde van de Volksunie in 2001
stond Joke Janssen mee aan de wieg van Vlaams Blok Brecht. Ze zetelde twee
legislaturen in de gemeenteraad, van 2001 tot 2012. Voor de jongste gemeenteraad
werd een minuut stilte voor haar in acht genomen.
Joke Janssen en haar man Gie Calewaaert waren als Vlaamsnationalisten lid van de
Volksunie. Na het einde van die partij in 2001 richtte ze mee Vlaams Blok in Brecht
op. Ze werd er ondervoorzitter en penningmeester. Ze zetelde twee legislaturen in
de gemeenteraad, van 2001 tot 2006 voor Vlaams Blok en toen de partij in 2004 van
naam veranderde voor Vlaams Belang. Tot 2012 bleef ze actief in de gemeenteraad
als één van de acht verkozenen. Haar man Gie was lid van de OCMW-raad. “Zij hebben
Vlaams Belang Brecht op de kaart gezet, samen met wijlen voorzitter Julien Beckers
en nog een schare aan ex-VU-ers”, weet raadslid Patrick Van Assche (Vlaams Belang).
“In 2001 hebben we op dezelfde dag de eed afgelegd, net als Christ’l Van Akeleyen
(Vlaams Belang), Luc Aerts (CD&V) en Daan De Veuster (CD&V). We hebben dus wel wat
jaren samen gezeteld in de gemeenteraad. Na haar politieke carrière verhuisde Joke
Janssen naar Kalmthout. Daar overleed ze vorige maand in het woonzorgcentrum
Sint-Vincentius in het bijzijn van haar dochter Elke.”

SINT-JOB DRINKT VOOR HET GOEDE DOEL

Heel wat Sint-Jobbenaren passeerden langs het kerstkraampje dat drankenhandel
Claessens had opgezet. Daar kon je bij een lekker drankje bijbabbelen én het
goede doel steunen. Dat bracht ruim 200 euro op voor welzijnsschakel De Schakel.
Het is niet de eerste keer dat de drankenhandel zich van de warmste kant
laat zien voor lokale goede doelen. Zo schonk de handelaar de drankjes bij de
afhaaldiners van De Schakel met Kerstmis 2020. Die welzijnsschakel uit SintJob zorgt tweewekelijks voor een voedselbedeling voor inwoners met een kleine

portemonnee. Dit keer stalde
de drankenhandel zijn lekkerste
drankjes uit voor een gezellige
kerstdrink in openlucht. Wie er
passeerde kon er genieten van
een drankje. Voor 3 en 5 euro was
er sterke drank te koop en voor 1
euro een frisdrank. De opbrengst
is bestemd voor De Schakel. De
borrelende inwoners brachten
zo een som van 238 euro samen.
“Daar zijn we heel blij mee. Met dit
bedrag kunnen we broodbonnen
kopen bij de bakkers. Daarmee
kunnen onze mensen dan weer
een brood afhalen bij die bakkers”,
vertelt Emelie Eeckelaers van De
Schakel.

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

Medische pedicure
aan huis

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM
telef.
permanentie 03 633 20 11

Ann Mortelmans
Verpleegkundige

Voor afspraak 0478 35 24 25

Door liefdevolle zorgen omringd,
is zachtjes van ons heengegaan

Josephina Van den Broeck
weduwe van Noël Callewaert
Geboren in Zellik op 25 maart 1933
en overleden te Brecht op 24 december 2021.
De afscheidsdienst heeft plaatsgehad
op donderdag 30 december 2021.
De asurne van Josephina werd bijgezet in het
columbarium op de begraafplaats van Brasschaat Centrum.
Rouwadres:

Familie Callewaert
P/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: p.callewaert@telenet.be
De familie dankt u voor uw medeleven.

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Tele-onthaal Antwerpen
Tel. 106
Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

AL-ANON

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

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

