IN DIT NUMMER

Renovatie Sluizenstraat eerste
van lange reeks ingrijpende werken
in Schoten
Een keten van grote wegwerkzaamheden zal Schoten de komende jaren in
haar greep houden. Het eerste dominosteentje valt in de Sluizenstraat,
die nu reeds gedeeltelijk gerenoveerd en voor de rest van het jaar
onderbroken blijft voor het verkeer. Daarna volgen aansluitend de Hendrik
Consciencestraat en Villerslei. “Een carwash uitbaten langs een opgebroken
weg? Niet gemakkelijk. Maar we houden de moed erin en blijven de hele tijd
bereikbaar, zo is ons toch beloofd”, aldus Kenny Aernouts, medezaakvoerder
van tankstation Joosen & Co en carwash Dibo.

Lichtjes voor wijkschooltje in Schilde

De volledige herinrichting van de Villerslei moet in 2023 de allergrootste werf
worden. Maar voor het zover is, gaan dit najaar de Hendrik Consciencestraat,
waar langs beide zijden veilige fietspaden komen, en nu dus al de Sluizenstraat
op de schop, toch vanaf Geuzenveldenstraat tot Villerslei.
De ingreep dient vooral om de waterloverlast in de Villerslei, die bij hevige
regenval steevast onderloopt, mee te helpen oplossen. Er komen nieuwe
riolen en het regenwater zal voortaan vertraagd worden afgevoerd naar de
Brakkenbeek.

Gust uit Brecht fietste al 500.000 km

Hoogmolenbrug ligt op haar plaats

Driekoningen in Wijnegem

“We maken van de gelegenheid gebruik om dit stuk van de Sluizenstraat
ook bovengronds beter en veiliger te maken”, aldus schepen van Openbare
Werken Wouter Rombouts. “Zo pakken we het door fietsers veelgebruikte
kruispunt met de Geuzenveldenstraat aan. Er komen geen verkeerslichten
en het wordt evenmin verhoogd. Het kruispunt krijgt wel een opvallende gele
kleur die automobilisten zal aanzetten tot vertragen. Er hangen al smileys om
datzelfde effect te bereiken.”

“Dankzij een nieuw opritje en verlaagde boordsteen, kunnen fietsers vanuit
de Geuzenveldenstraat in de toekomst zonder vervelende slingerbewegingen
mee met de rest van de verkeersstroom het kruispunt oprijden en mooi
aansluiten op het jaagpad langs de vaart”, vervolgt Rombouts. “In
omgekeerde richting komt er bij het jaagpad een wachtvak waar fietsers een
rustig moment kunnen uitkiezen om over te steken. Wie zich daarbij onzeker
voelt, kan met de fiets aan de hand altijd het zebrapad gebruiken om de
Sluizenstraat te dwarsen. We voorzien in de Geuzenveldenstraat dichtbij de
Sluizenstraat zowel een stuk fietspad als twee fietssuggestiestroken.”
De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in de renovatie van de Sluizenstraat.
Dat is een belangrijke invalsweg vanaf het Albertkanaal richting Schotenhof,
maar ook heel wat bedrijven en het gemeentelijk containerpark liggen er.
Mede daarom wordt de lange werftijd – pas eind december worden de laatste
voetpaden goedgelegd – in vier fasen opgesplitst. Aannemer Colas startte
aan de Geuzenveldenstraat waardoor de Sluizenstraat ter hoogte van dat
kruispunt al zeker tot half maart 2022 onderbroken blijft.
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Kort nieuws uit Zoersel
SERVICECLUB SCHENKT DEKENTJES AAN SOCIALE KRUIDENIER ÉN AAN SLACHTOFFERS
WATERSNOOD
Negentig fleecedekens heeft Serviceclub Lions Minerva Zoersel uitgedeeld, met dank
aan een actie ten voordele van de sociale kruidenier De Netzak uit Zoersel. Afgelopen
eindejaarsperiode konden mensen in het gemeentehuis een fleecedeken kopen. Voor

elk gekocht exemplaar schonk de gemeente een dekentje aan de Netzak. De voorraad
van 270 dekens, waarvan dus 135 voor De Netzak, werd helemaal uitverkocht. Deels
dankzij de serviceclub, die de actie had opgemerkt en 45 dekens heeft gekocht. De
aangekochte exemplaren schonk Lions Minerva Zoersel vervolgens aan de slachtoffers
van de overstromingen in Wallonië, een ramp waar de club eerder al acties voor heeft
georganiseerd.

BESTUUR BETAALT ZELFTESTEN TERUG
Inwoners van Zoersel met een Z|pas krijgen de aankoop van zelftesten voor kinderen
terugbetaald door de gemeente. Dat heeft het bestuur beslist naar aanleiding van het
bericht dat de overheid aanraadt om kinderen wekelijks te testen met een coronazelftest.
De terugbetaling geldt voor schoolgaande kinderen tot twaalf jaar en drie maanden, voor
maximaal twee tests per kind per week, en loopt tot aan de Krokusvakantie, die start
op maandag 28 februari. Inwoners met een Z|pas die van de terugbetaling gebruik willen
maken, moeten bij de aankoop bij de apotheker een bon op hun naam vragen en die
vervolgens samen met hun gegevens binnenbrengen bij het ocmw. Inwoners zonder Z|pas
die moeite hebben met de aankopen, kunnen een tussenkomst aanvragen en eventueel
zo een terugbetaling krijgen.
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3
EPC

WAUW! Dit dakterras 24m² is zo
gezellig. Klein gebouw, duplex
dakapp, geen lift, centrum en
vaart nabij, 1 slpk, ing kk/badk,
apart toilet, berging, lage onkosten,
zuidgericht dakterras 24m², ideaal
voor starters !

2

h/m

OP ZOEK NAAR ruimte, nabij
centrum, garage en zonnige tuin ?
Dat vind je hier: oprit, garage,
zitkamer/bureel, ingerichte kk,
veranda, terras en zuidtuin,
grote woonkamer, nieuwe ing
kk, 2 slpks + kleine slpk, in te
richten zolderverdieping veel
mogelijkheden, zicht op groen

W
04 k

SCHOTEN

2

h/m

W
27 k

3
EPC

VP 209.000 euro
3
EPC

HEB JE DIT AL GEZIEN ?
Prachtig
gerenoveerde
burgerswoning, nabij winkels
en park, 4 grote slpks, luxe
ingerichte luxe kk, recente
badkamer, mooie zuidtuin,
zeer degelijk gerenoveerd,
droge kelder, overdekt
terras,instappen en uitpakken !

VP 345.000 euro
U WIL EEN OPEN BEBOUWING
BOUWEN ? Bouwgrond, nabij
dorpskern, openbaar vervoer,
winkels, rustige wijk, rechthoekig
zuidperceel, open bebouwing,
totale opp 765 m², straatbreedte
32 m

SCHOTEN

2

h/m

W
72 k

SCHOTEN

VP 675.000 euro

SCHOTEN

VP 349.000 euro

SINT-JOB

CHURCHILLLAAN, Luxe app,
120m², 2 slpks, ing kk/badk,
groot terras, lift, garagebox
schitterende ligging
energielabel B

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

SCHOTEN

KIJKDAG 05/02 VANAF
10.00U NA REGISTRATIE

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv)
(gv,wg, gvv,gdv,gvkr)

VP 225.000 euro

VP 399.000 euro

? ? ? ?

JONG STARTEND GEZIN
ZOEKT RIJWONING
OF HOB IN

SCHOTEN-SCHILDE
WIJNEGEM

MET MIN 3 SLPKS, TUIN

TOT MAX 450.000 EURO

OUDER KOPPEL ZOEKT HEEL
DRINGEND (UITERL. AUGUSTUS )
Kleine villa / koppelwoning ,
Schotenhof / Koningshof /
Berkenrode met max 4 slpks,
max 1.000m² grond
MAX BUDGET 800.000 euro
in orde of te renoveren mits
lagere prijs.
BEL ONS 03/658.95.58

KOPPEL MET 2 KINDEREN
ZOEKT VOOR NIEUWE STAP
IN HUN LEVEN EEN VILLA TOT
€1.150.000
SCHOTEN EN OMSTREKEN
BOSRIJK, INSTAPKLAAR
MET MIN 4 SLPKS
OF 3 SLPKS + BUREEL
03/658.95.58

VOOR VERSCHILLENDE

INVESTEERDERS ZIJN WIJ
OP ZOEK OVER HEEL
VLAANDEREN NAAR
APPARTEMENTSGEBOUWEN

CONTACTEER
info@verlimmo.be

OOK SUCCESVOL VERKOPEN? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE

WWW.VERLIMMO.BE

MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be

In galerij “Den Helm” van DE
winkel-wandelstraat van Schoten
op 50m van de Markt vindt U deze
winkels. Deze verkoop bevat 2
dooreen lopende winkels/kantoor/
atelier. Ook beschikbaar: 3 winkels
€147.000,- elk lot heeft toegang tot
kelder.

SCHOTEN

VP 220.000 EURO OF
1.200 EURO HUUR.

VP 220.000 euro

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv)

TOPINVESTERING CENTRUM
ENERGIEZUINIG
DAKTERRAS
GROTE RUIMTES
VLOERVERWARMING
INSTAPKLAAR
NIEUWBOUW
STADSWONING
UNIEK EN KWALITATIEF
BTW 21%

2

SCHOTEN

0

IL 2
E PE

VP 98.000 euro
h/m

EPC

U wil voldoende woonruimte
maar weinig tuinonderhoud
(± 650m²). Grote leefruimte, luxe
ing kk, 4 kamers, ing badk met
hammam, zuidgericht terras/tuin,
airco, luxe materialen/domotica
garage en oprit, zeer centrale
ligging.

kW
291

VP 299.000 euro

SCHOTEN

WINKEL OF KANTOOR ?
OF TOCH LIEVER EEN
PRAKTIJKRUIMTE ? HIER KAN
HET ALLEMAAL EN DIT PAL IN
HET CENTRUM.

VP 1.099.500 euro

SCHOTEN

VP 339.000 euro

EDEGEM

HET PARK ALS ACHTERTUIN ? HIER
KAN HET In Elysia Park, uniek 4 slpk
app op 3de verd, zicht op park en
zonder inkijk, 1 van de beste locaties
van project. Opp 218m² + 2 mooie
terrassen. Oplevering eind 22. Luxe
afwerking. Een plek waar kwaliteit
en comfort voorop staan. Een rustige
stek, maar toch dicht bij de stad. Een
plek om volop te genieten en om
buitengewoon te wonen.

SCHOTEN

NIEUWBOUWAPP in centrum,
ruim app.112m², 2de V, lift,
afwerking volledig naar eigen
keuze,veel lichtinval, mooi terras
snelle oplevering mogelijk (3 mnd)
vraagprijs excl. kosten/btw.
!! Verlaagde btw 6% mogelijk!!

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv)

VP 725.000 euro

U HEBT HET PAND, WIJ DE KLANT DUS LATEN WE SAMENWERKEN!

Wij zullen alles in het werk stellen om een koper te vinden aan de hoogst mogelijke marktwaarde.
Het zijn roerige tijden, ook voor het vastgoed. En we merken dat er behoefte is aan kleinschaligheid, oprecht contact,
gezien en gehoord worden, eerlijkheid en creativiteit omdat we klaar zijn met massa en oppervlakkigheid.
Wonen is maatwerk en wij willen U bij VERLIMMO graag persoonlijk bijstaan. Wij willen weten wie U bent, wat Uw
wensen zijn en U zo op de beste en persoonlijke manier bij te staan en dit doen we al meer dan 70 jaar. Daarom
hebben we bewust gekozen om ons niet aan te sluiten bij een grote keten zoals er nu al talloze zijn.
Wij hopen dat U overtuigd bent van onze capaciteiten en ons Uw eigendom toevertrouwt

#Teamverlimmo

Scan de QR-code en
verken onze website

MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be

HYBRIDE
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
VOOR IEDEREEN

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 26.2 tot 1.4/2022 en van
16/4 tot 30/4 = 580e/per week
+ verwarming + maand mei en
van 11/6 tot 18/6 = 625 per week
= all in en vanaf 23/7 tot 30/7
= 1 week = 750 euro alles inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS
CROSS
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

SCHOORSTEEN
VEGEN
Met reinigingsattest
0468 21 28 68

Brechtse zusjes
fleuren nieuwe
jaarkalender
Colruyt op
Bij meer dan vier miljoen klanten van
Colruyt hangt vanaf 2022 de nieuwe
kalender, met op de cover een foto van
de Brechtse Lucia Longueville (14). Het was
een grote verrassing zowel voor Lucia als
haar familie.

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
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gemeten
verbruik
fiscaliteit
van je
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Toyota-verkooppunt
in
België.
Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder

Samen met haar jongste zusje Lieze (4)
was Lucia gecast als tomatenmeisjes
5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde
voor de maand augustus van de kalender.
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.toen deze in de winkels lag, bleek dat Lucia ook op de cover prijkte, met een hond.
Maar
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
“Eigenlijk was dit geen foto van de fotoshoot zelf”, weet mama Wendy van Eynde. “Heel
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij jouw erkend Toyota-verkooppunt in België.
grappig is dat Lucia eigenlijk bang is van honden. De fotoshoot vond plaats in een huis
tegen de Waalse grens. Daar liep een heel lieve hond rond en tijdens de pauze is die
blijkbaar naar Lucia gekomen. Het duurde slechts heel kort, maar op dat onbewaakte
moment is de foto genomen. We wisten het niet. Blijkbaar vonden ze die foto toch leuk
genoeg om op de cover te zetten.”

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

De Brechtse tiener ambieert een carrière als danseres. Ze zit in het tweede middelbaar
van de kunsthumaniora campus Ieperman in Wilrijk. Daar volgt ze de richting dansen,
veertien uur per week. Op zaterdag volgt ze nog musical bij Fabric Magic in Aartselaar.
Zo was ze eerder al te zien op het podium van de musical 40-45. “Eigenlijk is Lucia een
heel verlegen meisje, maar als ze voor de lens of op een podium staat, bloeit ze helemaal
open”, weet Wendy. “Als ik dans en acteer voel ik me zo vrij als een vogel. Daarin kan ik mij
ei kwijt, mijn gevoelens uiten”, vertelt ze zelf. “Ik ben heel blij met de foto’s in de kalender.
Het was een leuke verrassing, want zowel Colruyt als In The Pïcture hadden ons er niets
van gezegd. Wel een heel leuke start van het nieuwe jaar.” En misschien wel van haar
toekomst. Lucia droomt er immers van om te dansen, maar ook te acteren en zelfs op de
catwalks in Parijs te lopen. “Dromen mag hé.”

Loodgieterij

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

Blijde intrede van
nieuwe Hoogmolenbrug
Driehonderd arbeiders en andere specialisten in burgerlijke bouwkunde zijn erin geslaagd
om de nieuwe Hoogmolenbrug in minder dan één weekend naar haar definitieve plaats
te varen en vast te zetten op de eerder gebouwde landhoofden. “Ik ben onder de indruk
van deze prestatie”, aldus burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), die de technisch
complexe operatie net als veel andere Schotenaren op de voet heeft gevolgd.
Zoveel mankracht, een indrukwekkend arsenaal aan kranen, vaartuigen en andere
technische hulpmiddelen en vooral uiterste voorzichtigheid zijn ook wel nodig als je weet
dat de brug 128 meter lang, 22 meter hoog en 20 meter breed is.
“Bovendien weegt dit gevaarte duizend ton”, weet Chris Danckaerts, van De Vlaamse
Waterweg. “Maar we kunnen gelukkig beroep doen op een ervaren team dat bestaat
uit de aannemerscombinatie Willemen Infra, Franki Construct Hye en Aelterman. Sinds
zij hun schouders onder onze grootscheepse bruggenvernieuwing hebben gezet, gaat
het vooruit.”

De nieuwe Hoogmolenbrug is inderdaad al de 55ste van 62 bruggen over het Albertkanaal
die vervangen wordt. De technici hebben de erg complexe operatie stilaan in de vingers.
Ook in Schoten loopt alles volgens plan. Zaterdagavond werd de brug, die de voorbije
maanden gemonteerd werd op het droge, op een ponton gereden. Vervolgens werd
het kunstwerk opgevijzeld en zachtjes gedraaid zodat het op de nieuwe betonnen
landhoofden geplaatst kan worden. “Pas dan zullen we zien of ze niet te kort of te
lang is”, grapt één van de ingenieurs bij de toelichting bovenop één van de nieuwe
landhoofden.
Om te voorkomen dat de Metropoolstraat beschadigd zou geraken, was het wegdek
vooraf grondig ingepakt. Rond de middag al, nog enkele uren sneller dan gepland,
lag de nieuwe brug stabiel op haar plaats zodat de drukke weg langs het kanaal
maandagochtend vrijgegeven kon worden voor het autoverkeer.
Op de ingebruikneming van de nieuwe Hoogmolenbrug is het nog even wachten tot
begin juni. Eerst moeten nog de nieuwe helling aan de zijde Schoten en wat kruispunten
worden aangelegd. Begin maart zal de Metropoolstraat daarom nog eens een weekend
lang worden afgesloten.

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 26.2 tot 1.4/2022 en van
16/4 tot 30/4 = 580e/per week
+ verwarming + maand mei
en van 11/6 tot 18/6 = 625 per
week = all in en vanaf 23/7 tot
30/7 = 1 week = 750 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

In de winter is de flora grotendeels in
rust. “Toch konden we op de wandeling
al enkele prille nieuwe blaadjes spotten
van de slanke sleutelbloem, de prachtige
voorjaarsbloeier waar ’t Asbroek voor
gekend is”, vertelt Kris. “Dit is redelijk
vroeg en waarschijnlijk het gevolg
van de relatief hoge temperaturen de
laatste weken. De lente komt dus al een
klein beetje dichterbij…”

Veertig natuurliefhebbers op
verkenning door Asbroek
De recente Winterwandeling van Natuurpunt door ’t Asbroek lokte heel wat deelnemers
naar de Amerlolaan. De veertig opgedaagde wandelaars waren er zelfs te veel voor de
ene voorziene gids Dominique Put, zodat beheerder Kris Van Den Eede in allerijl een
extra gids moest optrommelen.
Het gebied van zo’n twaalf hectare – nog altijd één van de best verborgen groene
parels van Schoten - ligt er de laatste weken zeer nat bij. “Maar dit is de normale
toestand voor een natuurlijk kwelgebied. Gezien de droogte kenden we in ’t Asbroek
de laatste jaren echter een sterke verdroging van het gebied”, weet Kris Van Den Eede,
die vlakbij woont en voor Natuurpunt de evolutie al jaren opvolgt.
De regenval van de laatste weken maakte de wandeling erg modderig. (Bijna) alle
deelnemers hadden zich hierop gelukkig goed op voorbereid en droegen laarzen. Ook
enkele kleine regenbuitjes onderweg hielden de natuurliefhebbers niet tegen.

“We blijven nog steeds de evolutie opvolgen van de eventuele aanleg van de A102
en de tweede spoorontsluiting, die potentieel een grote impact zullen hebben op
dit prachtige natuurgebied. Ook één van de mogelijke trajecten van de nieuwe
pijpleidingstraat naast ‘t Asbroek volgen we, samen met de gemeente Schoten, met
argusogen”, besluit de beheerder van Natuurpunt.

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

0495 22 38 63

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

ONDERHOUD van schouw, gasketel,
mazoutketel aan SCHERPE PRIJZEN
kleine herstellingen.
Zelfwerkend patroon uit regio Ekeren.
0492 077 146

Driekoningen mogen gelukkig wel
zingen in Wijnegem
Tientallen schattige koningskinderen trippelden op 6 januari in groepjes over de
Turnhoutsebaan. Ze hadden volle zakjes bij zich want de Wijnegemnaren en lokale
handelaars bleken in een gulle bui. Die hadden helemaal geen schrik om hun
deur te openen zodat de verklede, maar meestal ongemaskerde zangertjes hun
driekoningenlied konden zingen.
Dat laatste was nochtans tegen de officiële richtlijn die de gemeente had
uitgevaardigd om het driekoningenzingen, een lange traditie in de kanaalgemeente,
dit jaar toch te laten doorgaan.
“Ach. We hielden netjes afstand en bleven altijd buiten, in de open lucht staan. Om op
de bel te drukken, droegen mijn koningen Jef (12) en Staf Chroneos (8) zelfs speciaal
handschoentjes. Dat zal wel volstaan zeker”, aldus koninklijk begeleider Mieke Somers,
in het dagelijkse leven de mama van de twee guitige kereltjes.

Hun draagtas zit vol lekkers en de bokaal van Jef rammelt van de centjes. “We hebben
al veel succes gehad. Dit is al hun derde draagtas. We zijn er daarnet al twee volle thuis
gaan afzetten. Ons doel; zo’n honderd huizen en winkels afgaan. We zijn goed op weg”,
trekt mama Mieke de koninklijke stoet weer op gang.
Al goed dat de gemeente haar waarschuwingsborden ‘opgelet zingende kinderen’
bij de ingang van het dorp heeft gezet om automobilisten tot voorzichtigheid aan te
manen want Jef en Staf zijn lang niet de enige koningen die er op deze zeldzame mooie
dag in de kerstvakantie opuit getrokken zijn. We botsen al meteen op twee schattige
koninginnetjes die uit het verre Wommelgem naar Wijnegem zijn gereisd.
Gezinsbond, Davidsfonds, Fidelitas, Femma, KWB, KWTG, cultuurraad Wijnegem, de
jeugdraad en heemkundige kring organiseren al meer dan veertig jaar een heuse
driekoningenwedstrijd in Wijnegem. “De zangwedstrijd in ’t Gasthuis kan helaas
niet binnenshuis en met voltallige jury plaatsvinden. Zangertjes mogen zich de hele
namiddag en vooravond wel aanbieden in de voortuin van het gemeenschapscentrum
om daar voor een klein comité van wijzen hun liedjes te zingen”, aldus jeugdschepen
Maarten Janssens (N-VA), die door zijn aanwezigheid illustreert dat Wijnegem het
driekoningenfeest echt wel hoog in het vaandel draagt.

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.
F.V.

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

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

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

0475/357 807

L

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

T. 0474 71 53 97

Kort nieuws uit
Schilde -’s-Gravenwezel
CELLOTALENT TREEDT DAN TOCH OP
Na vele annulaties door corona kregen cellist Kacper Nowak en pianist Lucas
Krupinski
eindelijk de kans
om op te treden
in Schilde.
Op zondag 9
januari ging hun
aperitiefconcert
door in Werf 44.
Vooral de in Polen
Kacper Nowak is
een opmerkelijk
talent: hij begon
op zijn achtste
cello te spelen en won een jaar later al
de Liezen wedstrijd in Oostenrijk.
ACTIEVE NIEUWJAARSDRINK
Pasar Schilde – ’s-Gravenwezel
heeft op zondag 16 januari een
nieuwjaarswandeling gehouden door
Schilde. De historische wandeling
vertrok aan de Sint Guibertuskerk
in ging doorheen Schilde-dorp,
goed voor zo’n vier kilometer in de
benen. De vereniging stelde ook haar
programma voor 2022 voor.

ism SDN Architecten

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

Jeugdhuis Kaddish laat
studenten rustig ‘blokken’ en kijkt
uit naar heropening

In Kaddish kijken ze intussen uit naar de herkeuring van de grote zaal. Dat gebeurt
normaal op 28 januari. Die zaal werd vorig jaar op bevel van de burgemeester gesloten
na een negatief inspectierapport van de brandweer. “We rekenen na de nodige
aanpassingen aan onze elektrische installaties dit keer op een positief advies en een
heropening, hopelijk vanaf begin februari. Daar kijken we natuurlijk enorm naar uit”,
aldus Croes.

Studenten kunnen nog tot eind januari elke dag in het Schotense Jeugdhuis Kaddish
terecht om van 9 tot 18u ongestoord te studeren in het cafégedeelte vooraan. “Dat
kost niks, maar ze moeten daarvoor wel even vooraf een formulier invullen dat terug
te vinden is op onze website www.kaddish.be. Er zijn acht plekken ter beschikking”,
aldus Caia Croes, algemeen coördinator van Kaddish.
“We merken dat er zich doorgaans meer studenten inschrijven dan dat er werkelijk
komen opdagen. Er zitten gemiddeld één tot twee studenten per dag in ons café. Soms
helemaal niemand.”

“We zetten vanaf dan meteen terug in op onze caféwerking, kleinschalige coronaproof
activiteiten zoals bijvoorbeeld de kaartspelnamiddag op 27 februari rond Magic The
Gathering. Daarnaast bouwen we achter de schermen aan de derde editie van onze
zomerbar Bar Bries. Alles zoals steeds voor, door en met onze jongeren.”
Om te vieren dat Kaddish hopelijk weer open mag, organiseert het jeugdhuis op 4
februari een late nieuwjaarsdrink waarbij de jongeren, maar ook buurtbewoners en
vaste partners welkom zijn om gezellig samen te klinken op het nieuwe jaar. “Omdat
we ook wat aan fondsenwerving moeten doen na maanden sluiting, steken we tegen
dan nog een kleine ‘steun de Kaddish’-actie in elkaar. Daarover later meer”, besluit
Caia Croes.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECTOPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!
Danny tel. 0472 87 82 24
ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605

Te
koop
gevraagd:
schilderijen,
strips,
oude
postkaarten, LP, spullen v
zolder tel 03.663.65.70 Z100
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58
Te
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnige
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur

Ontstoppingsdienst
EC
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
nog eens over via een lichtjesactie. De
ouders riepen sympathisanten op om
een lichtje op het Lodewijk De Vochtplein
te plaatsen. Verspreid over de avond
kwamen er zo’n 200 mensen langs, klinkt
het bij een tevreden actiegroep.

Ouders branden licht voor
behoud wijkschool
Half januari organiseerde actiegroep Hartebos nog maar eens een actie tegen de
geplande sluiting van het kleine wijkschooltje Hertebos in ’s-Gravenwezel. Het item
stond ook op de gemeenteraad van januari. Het bestuur overweegt de aanschaf van
de school, maar maakt de definitieve beslissing in februari bekend.
In juni 2022 wil schoolbestuur KOBA Voorkempen wijkschooltje Hertebos sluiten. Het
gebouw verdient een renovatie maar die kosten zijn niet te verantwoorden voor de
enkele tientallen kleuters die er nog zitten, aldus het schoolbestuur, die de leerlingen
wil onderbrengen in de dichtbij gelegen hoofdschool Heilig Hart van Maria. Verschillende
ouders kanten zich tegen de sluiting en hebben zich verenigd in het comité Hartebos.
De ouders hebben eerder al acties gevoerd, onder meer met een petitie die meer
dan duizend handtekeningen verzameld, en deden dat zaterdagavond 15 januari

De actievoerders richten hun blik niet
langer enkel op KOBA Voorkempen,
maar ook op het gemeentebestuur,
dat overweegt het gebouw te kopen
en onderdeel te laten uitmaken van
gemeentelijke lagere school De Wingerd.
Het onderwerp kwam ook terug op
de gemeenteraad van 17 januari. De
verschillende politieke partijen vroegen
er snel duidelijkheid. Schepen voor
Onderwijs Kathleen Krekels (N-VA) maakte bekend dat de studie naar de mogelijkheid
van overname bijna afgerond is. In februari maakt het bestuur bekend of het de site
zal overnemen.

Geslaagde kerstboomverbranding
Chiro Sint-Job met zo’n 300 bomen
en gezellige zithoekjes
Chiro Sint-Job kon zo’n driehonderd kerstbomen verbranden aan de lokalen in de
Kerklei. Bijna honderd bomen haalden ze zelf op in Sint-Job, Brecht en Sint-Lenaarts,
zo’n tweehonderd bomen warden door inwoners zelf gebracht.
“We zijn wel blij met het aantal bomen, vooral omdat we dit op korte tijd hebben
georganiseerd”, klinkt het bij de Chiroleiding. Slechts tweehonderd mensen
mochten tegelijkertijd op het terrein, tenminste als je een geldig Corona Safe Ticket
kon voorleggen. Tussen 20 en 23 u was het een komen en gaan. De parking naast
het lokaal was ingericht met zithoeken en vuurkorven waar je gezellig samen kon
bijbabbelen en genieten van een drankje, pannenkoeken en hamburgers.
Het was anders dan gewoonlijk, maar
Chiro Sint-Job was al wat blij dat de
kerstboomverbranding dit jaar wel kon
doorgaan. De bezoekers vonden dat
ook, want ze bleven gezellig zitten, ook
al was het mistig en koud. “We moeten
de kerstboomverbranding dit jaar wel
beperken tot tweehonderd bezoekers
op het terrein op een coronaveilige
manier, en om 23u afsluiten. Om 22u
werden de laatste bomen op het vuur
gegooid, wat zorgde voor een groot
vuurspektakel. Zo heeft Chiro Sint-Job
het nieuwe jaar dan toch feestelijk
kunnen inzetten.

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

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

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

Oprichtster headhuntingkantoor
is finaliste beloftevolle
onderneemster
Judith Dillen uit ’s-Gravenwezel is genomineerd voor ‘Belofte van het Jaar’ op
de WOMED Award.
Daarmee bekronen Markant, UNIZO en het Agentschap Innoveren en
Ondernemen vrouwelijk ondernemerstalent. Dillen is in oktober 2017 aan haar
keukentafel gestart
met One On One, een
headhuntingkantoor
met
focus
op
de logistieke en
maritieme sector
dat vandaag op de
Handelslei in SintJob-in-‘t-Goor
kantoor houdt. Dillen
richt zich vooral op
knelpuntberoepen
voor bedrijven in en
rond de Antwerpse
haven. One On One
voert trouwens zelf
een opmerkelijk personeelsbeleid: de werknemers werken zes uur per dag
met behoud van voltijds loon.
De uitreiking vindt plaats op 9 maart, stemmen kan nog tot en met 9 februari
via www.womedaward.be.

www.fideliaverzekeringen.be

Te
huur:
Deurne
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

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

En voor vrouwelijk viergeslacht
in Brecht is de
winnende naam… Jada!

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

RUIME TOONZAAL 300M²

“Alvorens onze dochter geboren werd, kende niemand het geslacht van de
toekomstige baby”, lacht Lynn Van Laer uit Brecht. “Daarom organiseerden we
een soort van weddenschap waarbij iedereen een gokje mocht wagen op het
geslacht, de lengte, het gewicht en, vooral, de naam van de toekomstige boreling.
Ettelijke van de namen die daaruit voortkwamen waren ronduit hilarisch, zoals
o.m: Kenza, Ronny, enz.”
Uiteindelijk werd het dus een meisje, geboren op 30 september 2021, luisterend
naar de naam die niemand raadde: Jada Bonaers.

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

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

De mama van Jada, Lynn Van Laer (°19 november 1989), werd geboren in Sint-Jobin-‘t-Goor en werkt als zelfstandig kinesitherapeut. “Mijn belangrijkste hobby is
mijn man zien voetbal spelen.”
Grootmoeder is Inne Guns, net als haar dochter geboren in Sint-Job-in-’t-Goor en
dat op 21 september 1966. Zij is bediende op een personeelsdienst en houdt van
winkelen en op restaurant gaan.
De overgrootmoeder van Jada is Franka De Brouwer en op 26 augustus 1942 werd
zij in Sint-Lenaarts geboren. Zij is verslingerd op reizen en dat naar Frankrijk bij
uitstek.

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

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
goede prijs. 0479/70.91.58 Z543
Gevraagd: Gezelschapsdame met
eigen vervoer voor naschoolse
opvang (ma&wo) van onze 2
kinderen (8&11j), alsook lichte
huishoudelijke taken in overleg.
Omgeving Schilde, onmiddellijke
indiensttreding. Tel. 0495.582.338

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

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

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

ONTVANG VÉÉL
GELD VOOR UW
(OUD) GOUD !!
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

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

Eindelijk: fundering voor nieuw
dierenasiel ligt er
Op de hoek van de Sluizenstraat en de Wijtschotbaan ligt sinds kort de fundering van
wat tegen september al het nieuwe dierenasiel zal zijn. Het Schotense opvangcentrum
voor vooral honden en katten bestaat 52 jaar, maar de ‘koterij’ langs het kanaal
Dessel-Schoten werd destijds nooit gezet om zo lang mee te gaan en dat is er aan te
zien. Maar daar komt nu snel verbetering in.

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

“Architect François Ryckaerts heeft maximaal rekening gehouden met onze wensen,
maar we hadden hem dan ook goed gebrieft”, vertelt Lemmens. “Met de meetlat in
de hand, hebben we zelf het hele terrein in kaart gebracht. Geen hoekje zal onbenut
blijven. Anderzijds zorgen we ervoor dat de loopweide groot genoeg blijft en dat de bij
onze medewerkers zo geliefde grote treurwilg, die aanvankelijk gekapt zou worden, de
nieuwbouwoperatie zal overleven”, aldus voorzitter Linda Lemmens.
Om de continuïteit van de dienstverlening tijdens de volledige duur van de werken te
garanderen, werd bewust begonnen op de weide achteraan. “We voorzien in totaal
veertien ruime hondenhokken met binnen- en buitenruimte, twaalf verblijfplaatsen
voor katten met bijhorende lokalen, een quarantaineafdeling, een plek om het
dierenvoedsel te bereiden en een bescheiden kantoorgedeelte”, overloopt de
voorzitter de indeling.
Maar ook aan de bezoekers wordt gedacht. Voor het nieuwe dierenasiel vind je
binnenkort een fietsenstalling en een parking voor een achttal wagens. De nieuwbouw
wordt uitgevoerd in een bordeaux gevelsteen en verticale antracietkleurige ramen. De
inkom wordt een blikvanger met piramideaccent.
Het nieuwe dierenasiel van Schoten zal zo’n 700.000 euro kosten. Zonder tegenslagen
kan het nieuwe dierenasiel in september van dit jaar worden ingehuldigd.

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

Gratis: kerkstoelen ophalen in
’s-Gravenwezel, zitting in skai,
hoogte 38cm, tel 03.658.77.29
of
0479.99.23.02
O6
Dringend gezocht: lieve oppas/
nanny voor de opvang van 2
kids (3-4j) op maandag, dinsdag
en donderdag. Van 15u tot 18u.
Afhalen aan school te Schilde,
maaltijd koken, in bad zetten
of andere licht huishoudelijke
taken. Graag bij interesse
bellen 0474.39.15.00
O7

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Te huur: garagebox Deuzeldlaan
39,
Schoten,
75
euro/
mnd, tel 0472.844.068
O8

Intergemeentelijk archivaris
ploetert zich door archieven
in gemeentehuizen
Een opgeleide deskundige werd door de gemeenten Brasschaat, Schoten, Essen,
Kalmthout en Wijnegem aangesteld om hun archief op punt te stellen. De man die alle
oude stukken aan zijn kennersoog onderwerpt is Arnaud Manise (26).
Sinds maart van vorig jaar is de 26-jarige Arnaud Manise aan de slag. Na zijn studies
geschiedenis volgde hij aan de VUB een opleiding archiefbeheer. “Het is de bedoeling dat
we de archieven tot een kwart herleiden. Op een bepaald ogenblik mogen documenten
worden vernietigd. Daarvoor is wel de toestemming nodig van de federale overheid.
Eigenlijk worden de stukken bewaard om de rechten van de burgers te vrijwaren.
Zij mogen steeds inzage aanvragen.
Gemiddeld één keer per maand krijgen
wij per gemeente zo’n aanvraag binnen”,
zegt Manise.
“Wanneer we ergens schimmel
ontdekken, laten we meteen een expert
komen. We bekijken hoe aangetaste
stukken kunnen worden behandeld. Dat
moet gebeuren door UVstraling”, aldus
Manise.
In Brasschaat alleen al staan er 7.000
dozen die de intergemeentelijke archivaris
allemaal in kaart brengt. Dat doet hij met
de hulp van lokale ambtenaren ook in de
andere gemeenten. “Een mooi voorbeeld

van goed beheer vond ik in Essen en Kalmthout. Daar bestaan doopakten die teruggaan
tot in de 18de eeuw”, zegt Arnaud Manise. Er wordt onderzocht of de vijf gemeenten hun
archieven gezamenlijk in een intergemeentelijke ruimte kunnen bewaren.
“Die mogelijkheid bestaat zeker. Dat moeten de gemeentebesturen uitzoeken, maar ik
vind het aangewezen. We zouden dan alles in prima omstandigheden kunnen bewaren,
nadat we een selectie hebben gemaakt. Per gemeente gaat het toch over 7.000 tot
10.000 dozen. Een deel daarvan kan integraal worden vernietigd. In Schoten zijn we zo
goed als rond.”

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

Tel. 0495 52 95 27

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10 personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij Laroche, 6p., wkn 120 euro, mx 120
euro, week 195 euro, buiten de
vakantieperiode, www.eventussenuit.be, email adres: lucderaedt@telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0474.96.54.19
Z41

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.

* en nu weten heel veel mensen
het! (: Verkoop je of heb je weet
van een verkoop? 0494.11.77.55
// boriszoekteenhuis@gmail.com
- Vriendelijk bedankt! – Z553

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

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

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

Meester Micky verrast met kunst
in café Company

Gezocht: instapklaar huis te huur
in Schoten mt 3 slpkmrs, tuin(tje)
De Backer 0494.360.454 Z554
Te koop: 5 romans van
Rylley,
perfecte
staat,
2
Corina Boumans 5 euro per
stuk tel 03.383.21.07
O18

Te huur: Calpé, prachtig app., 2/4
pers, zeedijk, zonkant, groot terr.
zeezicht, Tv Vl, wifi, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z555

Te koop: fijn porselein servies,
12 pers., wit-goud waarde
1.000 euro nu voor 300, 8x12
stuks, kristal servies 12x5
200 euro, alles in perfecte
staat tel 03.383.21.07
O19

Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
alles
welkom,
contante
betaling,
tel
03.542.09.96
Z556

Zoeken jullie een woning in
Schoten? Leuk! Mijn goede
raad: laat het weten aan zoveel
mogelijk mensen, want wie
weet...\\\” Bij deze: * Schotens
koppel ZOEKT woning te Schoten

Te koop: propere golfballen,
100 ballen 50 euro tel
03.658.10.88
Z557
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z558

Michael Van Laer, in de Sint-Corduilaschool bekend als meester Micky, kan
aardig schilderen. Dat konden de oud-leerlingen en andere kunstliefhebbers
vaststellen in café Company, dat zich voortaan ook profileert als galerij voor
lokale kunstenaars.
“Twee jaar geleden kreeg ik de kans om deel uit te maken van het
kunstcollectief Hoertschip aan het rondpunt van de Churchilllaan en de
Kasteeldreef. Na 20 jaar geen borstel meer aangeraakt te hebben, was er
plots opnieuw die drang om taferelen op doek te zetten en te creëren. Mede
dankzij de inspiratie en motivatie van een bevriend artiest van het atelier.”
De reeks werken die Micky Van Laer mocht uithangen in café Company
werden allemaal handmatig geschilderd op doek, vaak in een combinatie
van aquarelverf, zwarte lakverf, acryl, spuitlak en grafiet. “Ik speelde met
verschillende thema’s met hier en daar ook herkenbare beelden voor de
Schotenaar”, vermoedt Van Laer.
Micky Van Laer is Herman Mariën en Marnix De Jonghe, het echtpaar dat Café
Company uitbaat, dankbaar dat ze hem de kans gaven om tentoon te stellen.
De werken van Micky zijn intussen terug opgeborgen. Ze werden afgelost

door de kunst van Cindy Proost en vanaf 25 februari door werk van Monique
Caethoven.
Café Company, Paalstraat 259 te Schoten, open woensdag tot en met zondag
telkens vanaf 14u.

De beste woonlening
vind je aan de toog

(1)Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

(1)Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Let Ecologisch,
op, geld lenen nieuw
kost ook of
geld.
tweedehands:

Argenta helpt je om jouw auto
te financieren1.

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

Ecologisch,
nieuw
tweedehands:
Ecologisch, nieuw
of of
tweedehands:
Argenta helpt
om
jouw
auto
Argenta
helptjeje
om
jouw
auto
1 1
te
financieren
te financieren. .

argenta.be

Kantoren in uw regio

Op zoek naar een woonlening?

59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd 1

argenta.be

6

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
VAN DER
STEENklant bij ons.
Want 1 KOEN
op 7 Belgen
is trotse

ROYMANS JANSSEN
59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd
1
Argenta
beginnen.
Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85

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

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

GARY PAULUSSEN

SYMENS &C°

Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61

(1)Kredietvorm:
lening61
op afbetaling
op basis
het08
Wetboek
Kredietgever: Argenta 0436267002
FSMA-nr:26832-ON:
Rodeborgstraat
- Schoten
03 van
658
47 Economisch Recht Boek VII.
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

MERVO

ROYMANS JANSSEN

Marynissen Theo Cvba

Brugstraat
- Sint-Job-in-’t-Goor
- 03 636ook
25 53 geld.
Let
op,37geld
lenen
kost
Villerslei 84
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817
2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
theo.marynissen@argenta.be
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

argenta.be

Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
FSMA-nr:0755668701
schoten.deuzeldlaan@argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd 1

1CD91366-8221-46AB-9E63-36DB089F344C.indd 1
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Van mama Annelien (30)
tot betovergrootmoeder
Georgette (101): allemaal even
trots op kleine Sam

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

De geboorte van Sam Kooyman op 23 oktober 2021 zorgde niet alleen voor
blijdschap en trots bij de jonge ouders van het jongetje Annelien en Jonas, maar
ook bij intussen vier opeenvolgende generaties moeders in dezelfde Schotense
familie.
Mama Annelien Laurijssen (30), die opgroeide in Schilde en nu in Deurne woont,
is namelijk de dochter van Manuela Van Herck (55). Deze in Schoten opgegroeide
leerkracht op Campus Kajee is de bijzonder trotse en gelukkige nini of oma van
de boreling.

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

Maar op de foto herkent u nog twee andere generaties moeders, die ieder op
hun manier mee aan de wieg stonden van dezelfde Sam. Overgrootmoeder Lydia
Verbist (77) bijvoorbeeld. Zij woont aan de Neerhoeve in Schoten.
En Sam heeft ook nog een stralende betovergrootmoeder: de nog kranige
Georgette Vogels (101). Zij woont al bijna haar hele lange leven in Schoten. Lange
tijd was dat in de David Teniersstraat en nog steeds zelfstandig in een OCMW-flatje
aan de Jozef Van Craenstraat. Pas onlangs verhuisde ze naar een kamer in het
Schotense rusthuis Verbert-Verrijdt.

Kent of bent u zelf een vier- of vijfgeslacht uit de Bode-regio? Laat het ons weten
via info@bodevanschoten.be.
euro tel 03.309.38.80

Te koop: Silent compressor 550Wi
GL oilfree zgan, niet gebruikt,
p.o.t.k. tel 0480.660.111
O9
Te koop: kinderbed 90x2m
h116cm, 2 hangkastjes 125
euro van Ikea, 2 pers. bed met
matras als nieuw 140x2m 145

O10

Te huur: app. Zoersel centr, 2
slpk, liv, kkn, bergr, badk, 695
euro/mnd tel 0497.304.244 O11
Te koop: 2de hands mini tractor, Kubota L1502, draaiuren 640, goede staat, 18 versnellingen,
onafhankelijke
aftakas + lift prijs 3.000 euro
PTO tel 03.658.95.95
O12

Reizen en wandeltocht inspireren
Cynthia Struyfs tot kunst
In de foyer van De Kaekelaar hangen sinds kort werken van Cynthia Struyfs (57). Als kind
ging ze enkele jaren naar het jeugdatelier van Schoten waar ze onder de inspirerende
leiding van Herman Cornelis kennismaakte met tekenen, boetseren en houtsnijwerk.
“Sindsdien is de drang tot creatieve expressie altijd aanwezig gebleven”, getuigt Cynthia.
“Momenteel volg ik de opleiding Schilderkunst in Academie Noord in Brasschaat, 2de
jaar specialisatie. Ik werk graag en tegelijkertijd op iets grotere schaal (olieverf en acryl
op doek) als op papier (aquarel, gouache, pastelkrijt). Daarbij probeer ik ook wat te
experimenteren met collages en oliepastel.”

Speciaal voor de lezers van Bode van Schoten hebben wij een
uniek aanbod; Reserveer via www.theaterzeemanshuis.be voor
de promovoorstelling van donderdag 10 februari (om 20.00u) met
vermelding van de actiecode “Bode van Schoten” en betaal slechts
e10 pp in plaats e17pp !
(kortingsactie niet terugvorderbaar op eerder gereserveerde
tickets - enkel voor reservaties vie bovengenoemde website met
vermelding van de actiecode en zolang de voorraad strekt

Grandi-Flora

Zelfwerkend patroon
Groots in tuinen

Aanleg & tuinonderhoud
•
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

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

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

Pelikaandreef 8
2900 Schoten
Tel: 0478 64 84 95

De expo in de foyer van De Kaekelaar toont een reeks werken die gebaseerd zijn op foto’s,
die Cynthia maakte tijdens reizen en wandeltochten. “Mijn favoriete inspiratiebronnen
vind ik in de natuur: landschappen, rotspartijen, bomen, de grillige structuren en vormen
van gesteentes, schors en lucht. Ik vervorm deze beelden, verander de sfeer en doe geen
enkele moeite om de fotorealiteit te behouden. Integendeel: hoewel ik zelf altijd de foto
achter het schilderij blijf zien en het werk voor mij een concrete herinnering blijft, wil ik
dat de toeschouwer er zijn eigen fantasie op loslaat en er een heel eigen interpretatie
van maakt.”
De tentoonstelling Ramblings met werken van Cynthia Streurs is nog zeker heel de maand
januari te bezoeken in de foyer van De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10 in Schoten.
Te koop: Pioneer djset 2x cdj
2000 + 1xdjm 900nexus. Vraagrijs
€ 4000. Tel.: 0470.688.651 O15

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

E-mail: info@grandiflora.be
Website: www.grandiflora.be

Te koop: verzameling albums
Suske en Wiske, 150stuks voor
100 euro, tel 03.646.36.64 O13
Gratis: 2 kasten , 3 deurs + 2
schuiven ook een kast met 2
deuren, commode (3 schuiven)
bellen na 18u 03.658.26.29 O14

Te koop: 2 persoons bed in
Beukhout,
modern,
goede
staat, lattoflex met beddengoed
tel
03.383.21.07
O16
Te koop: zilveren bekers,
schotels,
Amerikaans
zilver
bestek, 6 pers, elk aannemelijk
bod tel 03.383.21.07
O17

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Bosch Car Service
Te huur: proper magazijn 3
poorten, 130m2 Venstraat 5
Schoten, tel 0498.36.73.54 Z550

DE VOORKEMPEN

Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn. Tel Peter 0496433007
geef goede prijs
Z550

compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN

Te koop: daim pelsjas maat 48
prijs gekost 2.500 euro nu voor
200 euro tel 03.658.95.03 O1

- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE

Opvraging fout telefoonnummer
in vorige Bode van Schoten:
poetsvrouw met 20 jaar ervaring
bij dezelfde familie 0497.84.86.48
gelieve mij te contacteren op
0473.84 87 90 Dank u. O2

- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE

Te koop: Winterbanden Pirelli
225/50*17 94h op lichtmetalen
velgen et30 5x120 met TPMS
sensoren. Prima staat. O.a. voor
BMW. Tel 0479.472.301
O3

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

Te koop: nw polshorloge “Tissot”
heeft 324 euro gekost, + nw
boorslijpmachine nog in de doos,
prijs o.t.k. tel 0476.75.49.98 O4
Te
huur:
autostaanplaats/
carport via automatische poort
60 euro/mnd, Churchilllaan 258
Schoten, tel 0475.277.132 O5

- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

WWW.GARAGEDEVOORKEMPEN.BE
Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Kort nieuws uit Brecht
NIEUWE TELEFOONCENTRALE VOOR GEMEENTE EN OCMW: BETERE DIENSTVERLENING
De gemeentediensten en het OCMW waren op dinsdag 18 januari
slechts telefonisch bereikbaar. Reden daarvoor was dat er een nieuwe
telefooncentrale werd geïnstalleerd.
Om de dienstverlening van de inwoners te verbeteren, schakelden
gemeente en OCMW over op een nieuwe telefooncentrale. Dit moet leiden tot
efficiëntere communicatie en betere bereikbaarheid van alle diensten. Alle
oude telefoonnummers omgezet naar nieuwe. De diensten waren daardoor
moeilijk telefonisch bereikbaar. In de loop van de dag schakelen de diensten
over op de nieuwe telefoonnummers.
www.brecht.be/contact
BRECHTS FOTOGRAAF SVEN VAN ROY
BEHAALT IN VS WERELDTOP TIEN
De beste Belgische foto op de World
Photographic Cup is van de hand
van de Brechtse fotograaf Sven
Van Roy. Afgelopen nacht vond in
de Verenigde Staten de verkiezing
plaats. Zijn foto dingt ook nog mee
in de top tien van de categorie
Commercial. Op 28 maart wordt in
Rome de winnaar bekendgemaakt.

ALBOS

WOUTERS KATHARINA

Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Advocaat

Tuinverzorging

Tel. 0496/75 74 81

Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be
weduwnaar 71, indien gewenst
inwonend. Tel. 0474 991 484

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Slachtoffers watersnood Hotton
kunnen op 30.000 euro Brechtse
steun rekenen

Te
100
als
euro

koop: naaimachine +/jaar oud met voetpedaal
decoratie Nostalgie 50
tel 0494.63.01.89
O20

Te
huur:
autostaanplaats/
carport via automatische poort
60 euro/mnd, Churchilllaan 258
Schoten, tel 0475.277.132 O5

Te huur: garage 70 euro/
mnd, Jozef Hendrickxstraat te
Schoten,
tel
0478.45.12.90
of
0477.35.15.35
O22
Te
koop:
winterbanden
Michelin 2p5/60R16 95h, 6mm
profiel, te koop ski’s Head
Carbon met bottines maat 4243 tel 0498.79.73.03
O23
Te huur: garage Deuzeldlaan 20
Schoten tel 03.646.58.65 O24

HONDENVERZORGING

Tin,
zilver,
verzilverd,
munten,
postkaarten,
platen, inboedels enz … tel
0488.70.68.95 (particulier) Z559

Jachtwachtersdreef 312

Lieve

vrouw

gezocht

BOBBYLAND
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

voor

De gemeente doneert 30.000 euro aan de Waalse gemeente Hotton.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft dit onlangs goedgekeurd.
Schepen van Sociale Zaken Luc Aerts (CD&V) loofde tegelijkertijd ook
om alle Brechtse inzamelacties.
“In de zomer van 2021 werd ons land zeer zwaar getroffen door
watersnood. Het werd een menselijke tragedie, waarvan de gevolgen
nog altijd merkbaar zijn en trouwens ook in de toekomst nog lange tijd
merkbaar zullen blijven”, stelt Luc Aerts. “In onze beleidsverklaring,
rond sociaal beleid schreven wij in 2019: ‘De Brechtse bevolking is wel
sterk sociaalvoelend en solidair met mensen die het in onze gemeente
en daarbuiten moeilijk hebben om rond te komen.’ Het is vanuit die
solidariteit met anderen in ons land dat wij voorstellen om aan de
gemeente Hotton in de provincie Luxemburg een financiële steun van
30.000 euro te verlenen, goed voor 1 euro per inwoner.”
“Wij zijn ervan overtuigd dat deze steun goed terecht komt bij de zwaar
getroffen bevolking van Hotton. Van deze gelegenheid maak ik ook
graag gebruik om alle Brechtrnaren die de zwaar getroffen inwoners
uit ons land geholpen hebben, van harte te danken. Er werden veel

goederen ingezameld, die ongetwijfeld erg nuttig waren. Tot op
vandaag zijn Brechtenaren nog wekelijks actief in het rampgebied. Een
dikke dankjewel.”

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

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij
Laroche, 6p., wkn 120 euro,
mx 120 euro, week 195 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres: lucderaedt@telenet.be, tel
03.353.18.51 of 0474.96.54.19 Z41
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
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

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

Burgemeester Wouters heeft onderhoud met bewoners Fortveldstraat
“We zullen de knip en andere verkeersmaatregelen in de wijk Wijnegem West
na drie maanden tussentijds en na zes maanden definitief evalueren op basis
van tellingen. Bewoners pesten is allerminst onze motivatie”, aldus Wijnegems
burgemeester Leen Wouters (N-VA), die een petitie in ontvangst nam van
ontevreden bewoners uit de Fortveldstraat.
Initiatiefnemers Gust Smits en Eddy Geerinckx, - nota bene oud-politiecommissaris
van Wijnegem – werden door de burgemeester en schepen van Mobiliteit Tom
Tachelet (Dorpspartij Durf!) ontvangen. Zij hadden zo goed als alle bewoners
van de Fortveldstraat zonder moeite weten te overtuigen hun handtekening
te zetten onder de vraag om vervroegd een einde te maken aan de omstreden
proefopstelling tegen het sluipverkeer in de wijk. Volgens hen heeft dit situatie in
de Fortveldstraat onveilig en chaotisch gemaakt.
Het werd een beleefd gesprek. “We hebben de delegatie uit de Fortveldstraat
meegedeeld we hebben ingegrepen op vraag van andere inwoners van de wijk”,
aldus Wouters, die haar tot dusver moeilijkste moment beleefde als kersvers
burgemeester.
“Om alles in kaart te brengen, werden vervolgens metingen uitgevoerd die
uitwezen dat er te veel verkeer aan hoge snelheden door de wijk, en dan specifiek
de Ruggeveldstraat, reed. Enkel in die straat ingrijpen zou het probleem verleggen
naar een andere straat. Daarom hebben we een verkeersbureau ingeschakeld
dat de huidige circulatie heeft uitgetekend.”
Burgemeester en schepen ontkenden met klem dat ze een geheime agenda
zouden hanteren en dat deze proefopstelling sowieso bestendigd wordt. “We
staan open voor dialoog en willen luisteren naar bezorgdheden. Meldingen of
klachten houden we bij en nemen we mee in de evaluatie”, verzekerde Wouters.
“Alleen na drie en zes maanden kunnen we relevante verkeerstellingen houden
en op wijkniveau vergelijken met vorige tellingen. Dan pas zal de impact van
de proefopstelling duidelijk worden. We willen de situatie zo veel mogelijk
objectiveren.”
Wouters liet de deur op een kier voor tussentijdse kleine bijsturingen. “Onze
belofte is ook om na drie maanden al de drukte en de snelheid te monitoren. In
Info Wijnegem zal er alvast een uitgebreid artikel verschijnen over de gewijzigde
situatie. Politie Minos voert regelmatig controles uit om de snelheid te controleren
en dit zowel met politiewagen als met een anoniem voertuig. Zodra het weer dit
toelaat zal ook nog bijkomende signalisatie op het wegdek worden aangebracht
om bestuurders op de zone 30 te wijzen”, aldus nog de burgemeester.

Kort nieuws uit Schoten
PERMANENT BLOEMENPERK VOOR LOESJE OP SINT-CORDULAPLEIN
Loes de Laat krijgt een permanent aandenken in de vorm van een kleurrijk
cirkelvormig bloemenen plantenperk. In het
midden komt een witte
magnolia te staan. Er
is ook een bijenhotel
met de afbeelding van
een eenhoorn voorzien.
“Dit kan een troostplek
worden om Loes, maar
ook andere mensen
te gedenken”, zeggen
de ouders van het
verongelukte meisje.
Ze zijn de gemeente Schoten dankbaar dat de uitgebloeide eenhoorn op het SintCordulaplein vervangen wordt door een al even fleurig natuurmonument.
FAMILIE VERBRUGGEN GROTE WINNAAR ZOEKTOCHT KERSTGEZELLEN
Tijdens het Nieuwjaarscafé van de Heilig Hart-parochie in de wijk Deuzeld werden ook
de winnaars bekendgemaakt en beloond van de fotozoektocht die de Kerstgezellen
in december organiseerden als alternatief voor de alweer door corona afgelaste
kerstmarkt. Met liefst 250 deelnemers was de opkomst groot. De familie Verbruggen
en Dieter Rosiers kregen de hoofdprijzen want zij maakten als enigen geen enkele fout
bij de antwoorden. Ook Jolien Van Gool, Kris De Bondt en Guy mochten met één fout
terecht mee op het erepodium.

Donderdag 3 februari 2022
20.00 uur
Den Boomgaard – Antwerpsesteenweg 43
Broechem (Ranst)
Gespreksavond met Theo Geuens,
psychotherapeut

“CORONA EN PSYCHISCHE GEZONDHEID”
Theo Geuens geeft een overzichtelijk beeld van wat ons in tijden
van corona geestelijk kan overkomen en hoe we daar zo goed
mogelijk mee om kunnen gaan. Hoe kunnen we vermijden dat
de door corona veroorzaakte stress te groot wordt? De spreker
was docent/trainer in de menswetenschappen aan verschillende
instellingen hoger onderwijs en werkzaam bij diverse organisaties.
Hij werkt nu als psychotherapeut en bemiddelaar.
Vooraf inschrijven verplicht via
www.hvv-schoten.be/coronapsychisch.html
Bij annulatie van de lezing wordt een gratis videoconferentie georganiseerd en ontvangen de deelnemers
een zoomlink.
Toegang: 5 euro (leden Humanistisch Verbond 3 euro).
Organisatie: Humanistisch Verbond Schoten en Humanistisch
Verbond Schijnvallei. Met de steun van IMD

advertentie_chinouk.indd 1

“Het was zo’n succes dat we volgend jaar opnieuw een organiseren in de plaats van de
kerstmarkt, waarvoor het gesternte onder meer door corona ongunstig blijft”, aldus
Kerstgezel Kristin Geerts. “Afspraak op 10 december 2022 in ons parochiecentrum aan
de Deuzeldlaan.”
PIZZAPUNTEN MOETEN ‘SNOEPROUTE’ VAN ZWERFVUIL VERLOSSEN
De gemeente Schoten bouwde enkele grote restafvalcontainers om tot zogenaamde
pizzapunten met extra grote inwerpgleuf. “Hier past zelfs een grote pizzadoos in.
We hopen die dan ook niet langer aan te
treffen op de grond langs onze beruchte
‘snoeproute’”, aldus schepen van Milieu en
Afvalbeleid Walter Brat.
Met de ‘snoeproute’ bedoelt Walter Brat
de as dwars door het centrum vanaf
het Atheneum in Bloemendaal over de
Paalstraat en langs nog meer scholen
tot aan de Braembib. De zithoek daar
geldt vaak als ‘terminus’ voor jongeren
die tijdens middag- en andere pauzes
onderweg versnaperingen aankopen en
die daar dan rustig komen opeten. Ook het
Gelmelenpark en enkele zitbanken in de
Paalstraat zijn geliefkoosde lunchplekken.

21/01/2022 14:02:26

Houten bosuil poortwachter van
mini-bosje in wijk Atheneum
MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

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

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden en herstellen van de
omlijsting en andere kunstwerken,
tel 03.658.71.20 of 0474.59.02.62
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

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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Goed nieuws voor wijk Atheneum. Op het grasveld naast GO! Atheneum aan
de Emiel Blangenoisstraat groeit een nieuw tiny forest. Een tiny forest is
een klein, dichtbegroeid bos zo groot als een tennisbaan. Om het geheel
af te maken, creëerde sculptuurzager Francis Michielsen alias Carving Cis
met zijn kettingzaag een indrukwekkend beeld van een bosuil uit een oude
boomstam.
De kunstenaar uit Boom werd al meermaals bekroond om zijn houtsculpturen
en is erin geslaagd ook van de ‘entree’ van het tiny forest in Schoten iets heel
bijzonder te maken. Kom eens langs in wijk Atheneum en ga op zoek naar de
statige bosuil.
Op de plek van de oude hondenweide (aan de overzijde van het grasveld)
voorziet GO! Atheneum een fietsenstalling voor leerlingen en personeel. De
school gaat het nieuwe Tiny Forest ook gebruiken als buitenlokaal om te leren
over de natuur in ons land. Eind vorig jaar werden de eerste driehonderd
jonge bomen aangeplant door leerlingen van GO! basisschool Vijverhof, leden
van wijkvereniging Atheneum en enkele stoere medewerkers van Stroom
Maatwerk, het vroegere Werminval uit Merksem.
Begin dit jaar volgt een tweede plantdag en worden de resterende eiken,
beuken, meidoorns, lijsterbessen, elsen, linden en andere inheemse soorten
even deskundig in de grond gestopt. Het complete tiny forest zal in totaal
bestaan uit zeshonderd bomen en planten. Dit zal heel wat vlinders, vogels,
bijen en kleine zoogdieren aantrekken.
Het tiny forest in de wijk Atheneum - door partner en voornaamste gebruiker
Atheneum Schoten Xscape gedoopt – is al het derde in Schoten. Eerder
verschenen in Schoten gelijkaardige minibosjes achter de vrije basisschool
Campus Kajee in Koningshof en in de wijk Deuzeld aan de Marsstraat.

*

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
ERWTENSOEPWANDELING
IN ZOERSEL
13 FEBRUARI
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Kerk Kerkstraat 1 Zoersel, 7km, 13u30, tel 0491.89.87.50

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

CULTUUR

TENTOONSTELLING
CULTUUR JEROEN JANSSEN
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
2 MAART 2014

23 FEBRUARI
31STET/M
TRAPPISTENTOCHT

Nondedju,
Afstandenwww.ewt.be,
6, 10 ,12, 18,Deurne
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

VOEREN
BELOEREN “LOERS” OF “PRAAT” CAFÉ 31STE29
JANUARI 13-17U
2 MAARTEN2014
TRAPPISTENTOCHT
De Pont 45, Schilde, lode.rubberecht@skynet.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

THEATER
30 JANUARI
2 MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Het
Uur Blauw,
door Johan Terryn, cultuurcentrum, https://ccschoten.be
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,

Functieomschrijving
Als MEDEWERKER MAGAZIJN ontvang je nieuwe leveringen
en help je transporteurs en leveranciers verder.
Je helpt mee aan het stockbeheer.
Daarnaast steek je graag je handen uit de mouwen en help
je met klaarzetten van nieuwe bestellingen en met het laden
en lossen van goederen.
Vaardigheden
• Je bent 3-talig (NED / FRA / ENG)
• Je kan goed samenwerken en je bent communicatief sterk
• Je werkt steeds nauwkeurig en ordelijk
• Collega’s kunnen op je vertrouwen
• Je gaat resultaatgericht te werk
• Je kan goed overweg met een elektrische heftruck
• Je kan vlot werken met een computer en hebt basis kennis
van Word en Excel

Afstanden 6, 10 ,12, 18,info
20,bibschilde.be
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
bibliotheek@schilde.be,

Denk jij de geschikte kandidaat te zijn voor
deze functie?
Stuur dan uw CV met recente pasfoto
naar chris@beww.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
VERHALEN

31STE4 TRAPPISTENTOCHT
FEBRUARI 14-16U
Afstanden
,12, 18, 20,Bibliotheek
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel30www.nvz.
0477 27 93is 11
Aan
de slag 6,
met10kamishibai,
Schilde,
Brasschaatsebaan
Schilde, Kamishibai
een
van de oorsprong Japanse vertelvormn www.schilde.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
VOORSTELLING
ONDERLAND
10 FEBRUARI
Afstanden 6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93 14U
11

stekkers
en
installatie
enz…
gsm
(particulier)

Cultuurcentrum van Berchem, Warre Borgmans, Dimitri Leue, Michaël Pas, Alice Cleymans,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
www.neosschilde.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
10 TOT 26 FEBRUARI
Mariette
gazet,
in het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, Antwerpen,
www.theaterzeemanshuis.be
2 MAART
2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

KUNSTWERFT
12-13 FEBRUARI 20U
Jongerenwerking
03.380.16.83
2 MAART 2014Werf 44, Werf 44, cultuur@schilde.be, www.werf44.be,
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

INTERNATIONALE FOSSIELENBEURS
26 EN 27 FEBRUARI
Imra
2022, 2014
Even Center van Kinepolis, Groenendaallaan 39431STE
Antwerpen;
suzy.hofmans@
2 MAART
TRAPPISTENTOCHT
telenet.be,
Afstanden www.acam.be
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES

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

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

2 MAART 2014

31STE
TRAPPISTENTOCHT
DENYS
& CO
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.
GEZOCHT
HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.
2 MAART 2014
TRAPPISTENTOCHT
U31STE
NIEKE
GOUDEN
Afstanden
6, 10 ,12, GRATIS
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-AntoniusEN
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11
Alle merken
VINTAGE JUWELEN
afgehaald en teruggebracht
BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

Klok
stuk?

03 430 20 83
03
652 17
77HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
UW ACTIVITEITEN
HIER? MAIL

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:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen

schakelaars,
snoerdimmer
0475.79.65.12
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
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
Schilderwerken
gyproc,
laminaat
,
alle
soorten
bezetting, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte,
tel
0467.327.615 (particulier) Z551

De sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. beheert circa 1500 sociale huurwoongelegenheden verspreid over 5 gemeenten in de
provincie Antwerpen. Daarnaast bouwt zij ook jaarlijks sociale huur- en koopwoningen en -appartementen. In uitvoering van het Woonbeleid dat
door de Vlaamse Regering werd uitgestippeld, kent De Voorkempen – H.E. een sterke toename van haar activiteiten. Om onze aanhoudende groei te
De zoeken
Voorkempen
istermijn
een sociale
huisvestingsmaatschappij
die woningen verhuurt en verkoopt aan
ondersteunen
wij op korte
een nieuwe
collega :

sociaal gunstige tarieven. Momenteel beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoongelegenheden
in de gemeentes Brasschaat,
Wuustwezel,
Schilde, Zoersel
en Brecht.
Er isB)een grote vraag naar
Maatschappelijk
assistent(e)
(M/V)
(niveau
woningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. Daarom bouwen wij
Full time regime van onbepaalde duur
sociale huur- en koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig gerenoveerd. De
Voorkempen – H.E. kent momenteel een sterke toename in haar bouwactiviteit.
Jouw uitdagingen:

- Je staat in voor de huisbezoeken bij de huurders in het werkgebied van de maatschappij (gemeenten Brasschaat, Brecht, Schilde,
Om
het onderhoud
Wuustwezel
en Zoersel)van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op zoek
-naar
Je ondersteunt
de teamcoördinator
van de(m/v/x)
sociale dienst
aanspreekpunt
voordienst:
onze huurders m.b.t. niet-technische,
een voltijdse
medewerk(st)er
voorals
onze
technische
maatschappelijke en samenlevingsgerichte vragen en klachten
- Je voorziet eerstelijnshulpverlening bij sociale probleemsituaties van huurders en indien nodig zorg je voor een kwalitatieve
Medewerk(st)er technische dienst (M/V/X)
doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties
- Je werkt nauw samen met de andere interne afdelingen van De Voorkempen – H.E. en je zorgt voor een correcte uitwisseling van
Je
staat inaan
voor
(telefonische)
opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders of begeleiders
informatie
de de
hand
van bezoekverslagen
huurders.
Samen metvoor
je collega’s
bekijk
en bespreek
je de andere
meldingen.
spreekt af wat er met deze
-van
Je bent
een aanspreekpunt
onze externe
partners
(OCMW’s, CAW’s,
socialeJe
huisvestingsmaatschappijen,
…)
-meldingen
Je zorgt meemoet
voor de
externe communicatie
met de huurders
via diverse
communicatiekanalen
(nieuwsbrief,
media,
gebeuren.
Je communiceert
vlot met
de huurders
en geeft hen
feedback.sociale
Je geeft
bewonersvergaderingen,
…)
opdrachten
door aan aannemers.
Je controleert en analyseert facturen en verwerkt deze samen met de
-meldingen
Je staat in voor
het
organiseren
in de software. van wijkevenementen, buurtvergaderingen en evenementen en ondersteunt je collega’s hierin
- Je verzorgt de communicatie met de bevoegde instanties in ons werkingsgebied, uitleendiensten gemeentes,…
- Je zorgt voor verbinding tussen onze huurders, De Voorkempen en andere betrokken diensten.

Wat verwachten we van je?

Jouw profiel:
- een
minstens
diploma
richting
bouw
- Je hebt
bacheloreen
diploma
in hetTSO,
sociaal
werk (maatschappelijk
assistent)
- ervaring
eeneen
technische
omgeving
met veel klantencontacten
- Bij voorkeur
heb je in
reeds
eerste ervaring
als maatschappelijk
werker
- Je bent
communicatief
en vlot inmet
de omgang.
- sociaal
je bentvoelend,
vertrouwd
met het werken
computers en een omvangrijke administratie
- Je bent
discreet
en
correct
- je bent een echte teamplayer
- Je kan
werken en weet en
om enthousiast
te gaan met vertrouwelijke informatie
- zelfstandig
je bent contactvaardig
- Je werkt graag in teamverband aan de gemeenschappelijke doelstellingen
- je bent flexibel
- Je beschikt over een rijbewijs B

-

je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

De Voorkempen – H.E. biedt jou:
kunnen we je aanbieden?
-Wat
Een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.
- Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met
- Eenvoordelen
voltijdse(maaltijdcheques,
arbeidsovereenkomst
met een aantrekkelijke
verloning overeenkomstig met de
extralegale
hospitalisatieverzekering,
groepsverzekering)
- Een boeiende
functie met verantwoordelijkheid
ruimte voor initiatief waar
je duidelijk met
de resultaten
ziet van
jouw inspanningen
weddeschalen
van het OCMW- enengemeentepersoneel,
aangevuld
extralegale
voordelen
- Een stabiele,
aangename
en
toekomstgerichte
werkomgeving
met
aandacht
voor
evenwicht
tussen
werk
en
privé.
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)

-

Een boeiende functie met veel klantencontact

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een motivatiebrief naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. t.a.v. Veronique Radermacher,
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor
info@devoorkempen-he.be. Sollicitaties worden aanvaard tot en met 9 februari 2022.

evenwicht tussen werk en privé

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 6 december 2020

Ontdek alle
vacatures via
www.one-on-one.be

ONMIDDELLIJK
EEN VAST CONTRACT
BIJ DE BESTE BEDRIJVEN
IN EN ROND DE ANTWERPSE HAVEN
LOGISTIEK & MARITIEM - BEDIENDEN

Handelslei 37 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
0497/23.96.03
info@one-on-one.be
One On One BV

www.one-on-one.be

n”

Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?
Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante groei. We zijn één van
VAN
LOOCKin MOTOREN
de drie belangrijkste
servicecentra
de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Wij herstellen oa AC-, DC- en HS-motoren,
servomotoren, zijn een ATEX gecertificeerde onderneming en een Siemens gecertificeerde repairshop for large drives.

SLUIZENSTRAAT 105

Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief, preventief en correctief.

SCHOTEN
Van Loock Motoren2900
staat voor:
kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw. Dagelijks/ jaarlijks
komen er steeds nieuwe
klanten
BELGIE bij.
Om deze groei te bestendigen zijn wij voor onze vestiging in Schoten op zoek naar een:

Van Loock Motoren is een familie bedrijf dat roterende elektrische machines re

bij

n”

aer

”

Taken:
•
•
•
•
•
•

2Xonder
CONVENTIONEEL
DRAAIER
: en HS-motore
andere AC-motoren, DC-motoren, EEx-motoren,
alternatoren
ATEX gecertificeerde onderneming. De oplossingen die wij aanbrengen beslaan d
OOK SCHOOLVERLATER
correctief, preventief, pre-dictief en pro-actief. Van Loock Motoren is een sterk

verder ontwikkelen naar motoren tot 40 ton. Om onze goed uitgeruste werkplaats
Je voertnaar
diverse
eendraai-,
(m/v)frees en laswerken uit
Je draait assen, gereedschappen etc.
Je draait collectoren af, freest ze uit en schuint ze aan
Brigadier
Conventionele
afdeling
Je last assen
op en last lagerdeksels
gemaakt van staal
of van gietijzer
Je past ventilatoren aan, herstelt motorvoeten of herstelt klemmenkasten
Je taken:
Je balanceert
rotoren en andere producten
•
Leiding
geven aan de afdeling
Voor
het
beste
GIP toepasbaar
bij mechanica (4 mensen)
Profiel:
o In werken
overlegof met
planner
en hoofd werkplaats
•
Je kunt
zowel
in teamverband
zelfstandig
werken
“Van
Loock
Motoren”.
•
Je bent enthousiast in de
omgang,
je
weet
van
aanpakken
o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.
“Elektrotechnieken”
• VoorJeleerlingen
werkt nauwkeurig
en stipt: opmeten van werkstukken en nameten is voor jou vanzelfsprekend
: diversook
draai-,
freesen laswerk.
•
Je denkt vanuit
beoogde eindproduct,
zonder
tekening
van het•St.hetMeewerkend
Jozef
Instituut.
•
Je bent leergierig, je wilto graag
nieuwe
dingen
bijleren
Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.
•
Je hebt een opleiding mechanica (BSO of TSO).
Aanmaak
van
hulpgereedschappen
In samenwerking
met Dhr.stap
P.oPas
Mevr.
N.
Cossaer
Schoolverlater
wordt opgeleid,
voorenstap,
door
inzet
en discipline kan je verder doorgroeien
o Het machineren van assen, etc.

Prijs “Van Loock Motoren”

bewerken van collectorenROTATING
(onderdeel van een gelijkstroomm
MONTEUR
3de prijs: 1oBUITENDIENST
bakHet
bier
de
2 prijs: 2 bakken
o TIGbier
lassen van collectoren.
EQUIPMENT
ste

1 prijs: Waardebon
vliegtickets
o Het
oplassen van assen. Het lassen van lagerdeksels (gewoon s
Taken :
New
York
oelektromotoren,
Ventilatoren
aanpassen,
motorvoeten
herstellen,
•
Je bouwt af naar
en monteert
alternatoren
en reductiekasten
met
een gewichtklemmenkasten
van 5
à 10 ton bij de klant
o Balanceren van rotoren en andere producten.
•
Je stelt de schade vast en noteert deze minutieus
•
Je volgt de juiste werkprocedures maar bent verantwoord creatief
•
Je vult de
werkbladen in en controleert ze
Verwacht:
•
Je zorgt ervoor dat je collega’s goede info krijgen.
• Je werkt in team verband of zelfstandig.
Profiel:
• Je weet
van met
aanpakken.
werk in
heeft
kwaliteit
en is af. Je werkt nauwke
•
Je bent een technieker
pur sang
een sterke Je
interesse
roterende
machines
•
Je hebt technisch doorzicht en sleutelvaardigheid in een ruime variatie van producten
• Je kunt vanuit een eindproduct denken en werken. Vaak zonder plan (teke
•
Je werkt in teamverband maar kunt zelfstandig werken
werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend.
•
Je houdt van afwisseling
•
Je werkt veilig, nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Je hebt een opleiding mechanica gehad (niveau A2). Je hebt ervaring als
•
Kwaltiteit is erg belangrijk voor jou
•
Je aarzelt niet om Daarnaast
problemen aan
te pakken
en te analyzeren,
vindtander
praktische
oplossingen
ben
je geïnteresseerd
omjeook
mechanica
werk te doen.
voor de gestelde problemen
van assen etc..
Ons aanbod:
• Wanneer je ervaring hebt in ventilatoren, pompen of elektromotoren is da
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in
• onmiddellijk
Je kan zelfstandig
werken,
hebt een
eigen
vervoer. Werk
is voornamelijk
in
een nichemarkt. Je kunt
in dienst treden.
Wejebieden
aantrekkelijk
loon/ een
loon in
om in nood
door te werken
om de klant tenindienste
te zijn.
Je houdt van a
overeenstemming met je capaciteiten
/ je opleidingen
toekomstmogelijkheden
een gezond
groeibedrijf.

“ElektrotechrnSieckhoten”
is de toekomst voo

Ons aanbod:
Interesse?
Spreekt een van deze jobs je aan? Aarzel dan niet en neem contact
Wij bieden een afwisselende job in een technische omgeving in een niche markt. W
op via e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com
gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.
Ben je geïnteresseerd? Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

Wij
werven
aan!
Wij
werven
aan!
Word
jij
onze
nieuwe
collega?
Word jij onze nieuwe collega?
www.frisomat.be/jobs
www.frisomat.be/jobs

Meestergast Houtbewerking
Meestergast Houtbewerking
Om onze productie van modulaire
Om
onze productie
modulaire
houtbouw
te leidenvan
is onze
dochteronhoutbouw
leiden isop
onze
dochterondernemingteHAHBO
zoek
naar een
derneming
HAHBO
op
zoek
naar
een
Meestergast Houtbewerking!
Meestergast Houtbewerking!

Jouw profiel:
Jouw profiel:

InternalSales
SalesAdvisor
Advisor
Internal

Voor onze dochteronderneming
Voor
onzezijn
dochteronderneming
HAHBO
wij momenteel op zoek
HAHBO
zijnsales
wij momenteel
op zoek
naar jong
talent, bruisend
van
naar
jong
sales
talent,
vante
goesting om met
ons bruisend
de Benelux
goesting
om
met
ons
de
Benelux
te
veroveren!
veroveren!

Jouw profiel:
Jouw profiel:

Operator
Operator

Word jij operator bij Frisomat? Wij
Word
jij operator
bij Frisomat?
zoeken
iemand met
een passieWij
voor de
zoeken
iemand met een passie voor de
metaalsector.
metaalsector.

Jouw profiel:
Jouw profiel:

- 3 jaar ervaring in een houtatelier
- 3 jaar ervaring in een houtatelier

- Je bent leergierig
- Je bent leergierig

- Je bent werklustig en gemotiveerd
- Je bent werklustig en gemotiveerd

- Je hebt ervaring met het aansturen
- van
Je hebt
ervaring
met het aansturen
een klein
team
van een klein team

- Hands-on mentaliteit
- Hands-on mentaliteit

- Werken in 2 ploegen is geen
- probleem
Werken invoor
2 ploegen
is geen
jou
probleem voor jou

- Oog voor detail
- Oog voor detail
- Hands-on mentaliteit
- Hands-on mentaliteit

- Je gaat zeer klantgericht te werk
- Je gaat zeer klantgericht te werk
- Nederlands is je moedertaal en je
- kan
Nederlands
is je moedertaal
en je
je vlot uitdrukken
in het Frans
kan je vlot uitdrukken in het Frans

- Je kan je goed concentreren op je
- job
Je kan je goed concentreren op je
job
- Je spreekt goed Nederlands
- Je spreekt goed Nederlands

Lasser
Lasser

Wij zijn op zoek naar twee
Wij
zijn op zoekConstructie
naar twee Lassers met
Halfautomaat
Halfautomaat
Constructie
Lassers met
een stevig staaltje
vakmanschap.
een stevig staaltje vakmanschap.

Jouw profiel:
Jouw profiel:

- Je hebt een diploma/certificaat als
- lasser
Je hebt een diploma/certificaat als
lasser
- Je kan een technisch plan lezen en
- uitvoeren
Je kan een technisch plan lezen en
uitvoeren
- Je kan je vlot uitdrukken in het
- Nederlands
Je kan je vlot uitdrukken in het
Nederlands
- Je beschikt over eigen vervoer
- Je beschikt over eigen vervoer

Iets voor
voor jou?
jou?
Iets

Solliciteervia
viawww.frisomat.be/jobs
www.frisomat.be/jobs
Solliciteer
Of
bel
naar
Wouter
+32493
49340
4061
6131
31
Of bel naar Wouter +32
0488.59.11.12 (particulier)Z544

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Alle schilderwerken: binnen en
buiten door Poolse mannen, tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z540

Gezocht

GARCON - DIENSTER

met restaurant ervaring voor nieuw restaurant in Schilde/Zoersel
Liefst oudere persoon, eigen vervoer

0473 677 264

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
Gezocht
klusjes

of

werk:
tel
(particulier)

werk:
tuinman,
schilderen
tel

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
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

Wij
zoeken een
toffe, gemotiveerde
nieuwe collega
Wij
Wij zoeken
zoeken een
een toffe,
toffe, gemotiveerde
gemotiveerde nieuwe
nieuwe collega
collega
Sinds
haar
oprichting ineen
1924 streeft
Dellafaille
& Co een duurzame relatie
na met haarcollega
klanten. Onze klanten staan
Wij
zoeken
toffe,
gemotiveerde
nieuwe
Sinds
Sinds haar
haar oprichting
oprichting in
in 1924
1924 streeft
streeft Dellafaille
Dellafaille &
& Co
Co een
een duurzame
duurzame relatie
relatie na
na met
met haar
haar klanten.
klanten. Onze
Onze klanten
klanten staan
staan

Sinds haar
in 1924 streeft
Dellafaille
& Co een duurzame
relatiemet
na met
klanten.
klanten
staan
centraal
enoprichting
onze doelstelling
is om op
een professionele
manier, samen
onzehaar
partners,
deOnze
gepaste
oplossing
centraal
en
onze
doelstelling is
om
een
professionele
manier,
samen
met
onze
partners,
de
gepaste
oplossing
centraal
enoprichting
onze
is vragen
om op
op
eenverzekeringsbehoeften
professionele
manier, van
samen
met
onzehaar
partners,
deOnze
gepaste
oplossing
Sindstehaar
1924 streeft
Dellafaille
& Co een duurzame
relatie
na
met
klanten.
klanten
staan
aan
bieden
voordoelstelling
de in
financiële
en
onze
klanten.
aan
te
voor
de
vragen en
verzekeringsbehoeften van
onze
klanten.
aan
te bieden
bieden
voordoelstelling
de financiële
financiële
onze
klanten.
centraal
en onze
is vragen
om op en
eenverzekeringsbehoeften
professionele manier, van
samen
met
onze partners, de gepaste oplossing
Ook
welzijn
onze medewerkers
ligt ons nauw aan hetvan
hartonze
en klanten.
houden we constant levendig via ons
aan tehet
bieden
voorvan
de financiële
vragen en verzekeringsbehoeften
Ook
het
welzijn
van
onze
medewerkers
ligt
ons
nauw
aan
het
hart
en
houden
Ook
het
welzijn
van
onze
medewerkers
ligt
ons
nauw
aan
het
hart
en
houden we
we constant
constant levendig
levendig via
via ons
ons
doorlopend programma “Energymanagement@work”.
doorlopend programma “Energymanagement@work”.
Ook het welzijn
van onze
medewerkers ligt ons nauw aan het hart en houden we constant levendig via ons
doorlopend
programma
“Energymanagement@work”.
Om
ons verzekeringsteam
te versterken, zoeken wij een klantenbeheerder verzekeringen boar.
doorlopend
programma “Energymanagement@work”.
Om
ons
verzekeringsteam
te
Om ons verzekeringsteam te versterken,
versterken, zoeken
zoeken wij
wij een
een klantenbeheerder
klantenbeheerder verzekeringen
verzekeringen boar.
boar.
Om ons verzekeringsteam te versterken, zoeken wij een klantenbeheerder verzekeringen boar.

Functieomschrijving
klantenbeheerder verzekeringen
Functieomschrijving
Functieomschrijving klantenbeheerder
klantenbeheerder verzekeringen
verzekeringen
Dagdagelijkse contacten met
onze klanten onderhoudenverzekeringen
met de daarbij horende administratie
Functieomschrijving
klantenbeheerder
Dagdagelijkse contacten met onze klanten onderhouden met de daarbij horende administratie

Dagdagelijkse
contacten
met onze klanten
met dealsdaarbij
horendeen
administratie
Opmaken van offertes
verzekeringen,
zowelonderhouden
voor particulieren
zelfstandigen
ondernemingen
Opmaken
van
offertes
verzekeringen,
zowel
voor
particulieren
als
zelfstandigen
en
ondernemingen
Opmaken
van
offertes
verzekeringen,
zowel
voor
particulieren
als
zelfstandigen
en
ondernemingen
Dagdagelijkse de
contacten
onze klanten
met
de daarbij horende administratie
polissenmet
en ingeven
in onsonderhouden
beheersysteem
BRIO
Opmaken van de polissen en ingeven in ons beheersysteem
BRIO
BRIO
offertes
verzekeringen,
voor particulieren
als zelfstandigen en ondernemingen
Opmaken
de
polissen
ingevenpost
inzowel
ons beheersysteem
Beheer vanvan
inkomende
en en
uitgaande
Beheer van inkomende en uitgaande post
Opmaken
van
de
polissen
en
ingeven
in
ons
beheersysteem
BRIO
Beheer
van
inkomende
en
uitgaande
post
Administratieve ondersteuning van onze commerciële medewerkers: verwerking administratie na verkoop
Administratieve
ondersteuning
van
onze
commerciële
medewerkers:
Administratieve
ondersteuning
van
onze
commerciële
medewerkers: verwerking
verwerking administratie
administratie na
na verkoop
verkoop
Beheer
van inkomende
en uitgaande
postcheck
en voorbereiden
van afspraken,
jaarlijkse
ups inplannen
en
voorbereiden
van
afspraken,
jaarlijkse
check
ups
inplannen
encommuniceert
voorbereiden ondersteuning
van
afspraken,
jaarlijkse
upsverzekeringsmaatschappijen
inplannen
Administratieve
van
onze
commerciële
medewerkers: verwerking administratie na verkoop
Je
zowel
met onze
klant
alscheck
met de
Je
communiceert zowel
met
onze
klant
als
met
de
verzekeringsmaatschappijen
Je
zowel
met
onze
klant
als
met
de
verzekeringsmaatschappijen
encommuniceert
voorbereiden
van
afspraken,
jaarlijkse
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Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste

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

strings?
Are you passionate about
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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

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen,
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

TECHNISCHE MEDEWERKER
Functieomschrijving

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

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

VERANDA DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERSBUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

Slagerij PATRICK

Brugstraat - St-Job
zoekt

2
PARTTIMERS
Inlichtingen
tel. 03 636 11 53
of
0472 46 38 89

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
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werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

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

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

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

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

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

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

Brasserie ter Vennen
zoekt nog gemotiveerde

MEDEWERKERS
voor zaal en keuken.

Kom jij ons team versterken?
Stuur jouw CV naar
contact@ter-vennen.be
Merksemsebaan 278
2110 Wijnegem
03 284 38 59

Bakkerij Dellafaille Schoten
Villerslei 23
03 658 45 86 - info@dellafaille.net
Wij werven aan

gemotiveerde VERKOOPSTER
(m/v)
voor week en weekend
Solliciteren via: info@dellafaille.net

AFSPANNING DE KROON IN BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

ASSISTENT zaalverantwoordelijke
met ervaring en een zaalmedewerker
Stuur uw CV naar info@dekroon-brasschaat.be

Gezocht
parttime
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

VERKOOPTALENT M/V

HEB JIJ EEN HART VOOR MODE EN WIL JE MEEGROEIEN
MET EEN WARM TEAM IN HARTJE SCHOTEN?
• FULL-TIME

• ERVARING IS EEN +

• MINIMUM 30 JAAR

STUUR JE CV + FOTO NAAR
MAURICE.MENSFASHION@TELENET.BE

MEDEWERKSTER keuken
in trendy Foodbar in ‘s-Gravenwezel.

Graag contact via

0478 212 354

D’OUDE PASTORIE IN BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

HULPKOK met ervaring
en een zaalmedewerker

Stuur uw CV naar info@pastorie-brasschaat.be

Lokaal Bestuur Wijnegem
zoekt nieuwe uitbaters!

Heb jij een hart voor horeca, cultuur en Wijnegem? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou.

ZOMERGEM

POP-UP MARKTPLEIN

Interesse?

Nu de zomer weer in het vooruitzicht ligt, is het lokaal
bestuur Wijnegem, voor de periode van 21 mei tot en
met 31 oktober, op zoek naar:
Een uitbater die voedingswaren verkoopt,
deelneemt aan activiteiten die het lokaal bestuur
toestaat op het Marktplein en bijdraagt tot de
gezondheid van onze inwoners.

Zomergem is sinds 2014 een vaste waarde in ’t Gasthuis.
Je kan er in de gezellige zomerbar genieten van een
drankje, een hapje en van culturele activiteiten.
De huidige concessie liep af in de zomer van 2021.
Voor ‘Zomergem’ is het lokaal bestuur 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). Dit voor de periode van
2022-2029. Zowel privé-uitbaters als verenigingen
kunnen ingaan op dit aanbod. Verenigingen kunnen
hiervoor samenwerkingen aangaan met anderen en een
gezamenlijk voorstel indienen.

Op het Marktplein van Wijnegem vind je een kiosk die
zich prima leent voor pop-ups, ondertussen
welgekend én geliefd door alle Wijnegemnaren. Deze
pop-up vormt een goede aanvulling op het middenstandsaanbod. Vorige zomer vond je er een succesvol
ijssalon, momenteel vind je er een cateraar met
heerlijke maaltijden in deze koude wintermaanden.

De precieze voorwaarden voor de concessie kan je
vinden op of bekomen bij:
’t Gasthuis - Turnhoutsebaan 199 bus 1 - 2110 Wijnegem
03 288 21 80 - cultuur@wijnegem.be en www.wijnegem.be

Heb jij een idee voor een pop-up in het zomerse
thema? Twijfel dan niet en dien je kandidatuur in!

Voorstellen kan je indienen per brief of per e-mail op
bovenstaand adres tot en met 25 februari 2022.

De precieze voorwaarden voor de concessie kan je
bekomen bij: Lokaal Bestuur Wijnegem
Turnhoutsebaan 422 - 2110 Wijnegem
03 288 21 52 - dennis.van.de.weerd@wijnegem.be

Interesse?

Voorstellen kan je indienen per brief of per e-mail op
bovenstaand adres tot en met 25 februari 2022.

Uitbaters Zomergem en pop-up Marktplein.indd 1
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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

Brecht – Gust heeft al meer dan
500.000 kilometers op de teller

VALENTIJNS
EDITIE
8 FEBRUARI
1 FEBRUARI

Fietsen is zijn lange leven. Gust Gysen (78) heeft al meer dan 500.000 kilometers in
de benen. Elke week zit hij nog meer dan zes uur op het zadel. Reden genoeg voor
zijn fietsclub WTC Mastentop om hem te vieren.
“In de winter rijd ik twee keer per week zo’n 65 kilometer en dan nog op de rollen
binnen. In de zomer leg ik samen met een kameraad drie keer per week tachtig
kilometer af”, vertelt de kranige bijna-tachtiger. Het fietsen is niet uit zijn leven
weg te denken. Alleen een hartoperatie in 2009 en darmkanker (2017) hielden hem
enkele jaren geleden voor enkele weken van de fiets. “Toen ik aan darmkanker
werd geopereerd kon ik twaalf weken niet fietsen. Daarna heb ik mijn conditie
opnieuw moeten bijspijkeren.” Toch reed hij dat jaar nog achtduizend kilometer
op de fiets.
Sinds 1981 is hij beginnen opschrijven hoeveel kilometers hij per week, maand en
uiteindelijk per jaar fietst. Daarvoor fietste hij ook al. “In 1976 hebben we onze
fietsclub WTC Mastentop opgericht. Dat was een voetbalclub, maar in de zomer
lag dat stil en dus zochten we een alternatief. Dat is fietsen geworden. Gelukkig
maar, want aan mij was geen groot voetballer verloren”, lacht hij. “Ik reed toen al
elke dag met de fiets van Deurne, waar ik toen woonde, naar mijn werk, een offset
drukkerij in Kontich. Goed voor dertig kilometer, en dat 25 dagen per maand. Op
zondag sprong ik dan op de fiets van Deurne naar Brecht, waar ik ben opgegroeid
en mijn vrienden heb.” Zijn ouders hielden café Peerdshof in de Veldstraat. Zijn
broer heeft dat een tijdlang overgenomen. Dat werd toen het clubhuis van WTC
Mastentop. “Nadat mijn broer is overleden zijn we verhuisd naar café Stapelhoef
wat verderop. Daar gaan we nog steeds na de rit een pintje drinken.”
In al die tijd geraakte hij ‘slechts’ drie keer bij een ongeval betrokken. “Een keer
werd ik op de Krijgsbaan in Mortsel s ochtends door een dronken bestuurder
aangereden. In Schilde kwam een bestuurster uit een zijstraat de Waterstraat
opgereden en had me niet gezien. Daar hield ik een klaplong en gebroken pols aan
over. De laatste keer reed in de Dorpsstraat in Sint-Lenaarts een auto achterop
me in. Er is daar geen fietspad, je moet dus op straat rijden en de bestuurder was
verblind door de zon. Toen was ik wel een paar weken out.” Toch neemt Gust het
niemand kwalijk.

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

Het waren zijn vrienden Louis Aernouts en Cois Geerts die Gust destijds op de fiets
kregen. “We hebben samen talloze kilometers afgelegd. Niet alleen naar Alpe
D’Huez, maar ook twee keer naar Lourdes en een keer naar Rome.” Gysen is zijn
vrouw ook heel dankbaar. “Dankzij haar kon ik dit allemaal beleven. Ze volgde
altijd mee in de keukenwagen en kookte onderweg. Daarnaast was er ook een
fotograaf, masseur en bagagewagen mee. Dat mijn vrouw Agnes erbij was, gaf
me veel steun. Als zij niet mee was gegaan, had ik dit allemaal niet kunnen doen.
Ik heb veel aan haar te danken”, zegt hij ietwat geëmotioneerd.

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
DUBBELJUBILEUM VOOR LUC CAALS
Op 9 januari had er in het Weilandshof in Wijnegem een brunch plaats met een
gastoptreden van Luc Caals met zoon Ilja en begeleider Steven. Dit optreden had als
speciale reden: Luc staat 50 jaar op de planken en hij werd 70 jaar. Ook Wannes Van De
Peer, de uitbater van het Weilandshof werd 50 jaar. Aanwezige Inge Van Dael werd dan
weer 49 lentes, zij werd extra in de bloemetjes gezet. Het was een geweldige brunch,
koud en warm buffet en als afsluiter een dessertenbuffet. Luc Caals zong uit volle
borst meezingers en natuurlijk André Hazes. Zijn hele gezin was aanwezig. De sfeer zat
er goed in, er was ambiance, vreugde, zang, lekker eten en gezelligheid, kortom een
dag om niet snel te vergeten.

mentaal welzijn, maar ook voor de Schotense sociale kruidenier Appel & Ei, die de
beloofde beloning van 5000 euro cadeau kreeg.
Sociale Kruidenier Appel & Ei, Paalstraat 287 2900 Schoten - 0475 81 86 83
info@appelenei-schoten.be

INBOEDEL TE KOOP WEGENS OVERLIJDEN:

Foto: Inge Van Dael, Luc Caals, Lieve Kelders, Lutgarda Gysels.
SPORTIEF PERSONEEL PANIFLOWER STEUNT SOCIALE KRUIDENIER APPEL & EI
De 120 medewerkers van bloemproducent Paniflower in Merksem liepen, fietsten en
zwommen samen met hun vijfduizend collega’s van de La Lorraine Bakery Group het
voorbije jaar één miljoen kilometer bij elkaar. Goed voor hun lichamelijke conditie en

Eetkamer (6st. tafel, H dressoir, d houtkleur), 2 relaxzetels
recent, 6 kkn stoelen, vaatwasmachine recent, fornuis
met ceramische kookplaat, luchter klein 5st., Miele
stofzuiger, Miele droogkast, Microgolf Panasonic,
dampkap, alternerende matras, vazen, 2 terraszetels
rotan + kussens, 2 nachttafels, waterverdamptoestel,
lamp, en allerlei

tel 0483.43.22.79

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Rusthuis Sint-Lodewijk nam
afscheid van meest
bijzondere bewoner
Het personeel van rusthuis Sint-Lodewijk is altijd verdrietig wanneer een bewoner
overlijdt. Maar toen François Branquart (88) vorige week naar de hemel vertrok,
zijn er veel tranen gevloeid. “Mijnheer François”, zoals ook alle winkeliers van
’s-Gravenwezel hem kenden, heeft dan ook 58 (!) jaar in het woonzorgcentrum in
de Kerkstraat gewoond. “Hij was als familie voor ons allemaal”, brengt directeur
Chris Janssens hulde aan zijn meest bijzondere en zeer geliefde bewoner.
Of het een nationaal record is, hebben we niet kunnen achterhalen, maar
François Branquart, die donderdag jongstleden overleed, arriveerde effectief al
in 1964 op dertigjarige leeftijd in het rusthuis. “Hij was toen vergezeld van zijn
moeder”, weet Clara Vos (91).
Vandaag woont deze nog pientere moeder van huidig directeur Chris Janssens
zelf in één van de zorgflats van Sint-Lodewijk. Maar als verpleegkundige heeft
Clara ook twintig jaar lang geholpen bij de verzorging van vorige generaties
bewoners. Het was toen dat ze mijnheer François leerde kennen en de band met
deze buitengewone man is altijd gebleven.
De nieuwkomer was mentaal gehandicapt en groeide op in een welstellend
gezin in Merksem. “Toen zijn moeder zelf begon te sukkelen, zijn ze hier samen
ingetrokken. Er bestond toen nog geen bejaardendecreet en het was niet
ongewoon dat ook jonge kwetsbare mensen bij in een rusthuis woonden”,
verduidelijkt directeur Chris Janssens wanneer hij mijn vragende blik opmerkt.
“Maar zijn moeder overleed al kort na hun intrede”, neemt Clara Vos het
opmerkelijke verhaal opnieuw over. “Vader was niet in beeld en dus werd hij
opgevangen door de andere bewoners en vooral door het personeel van SintLodewijk. Dat is altijd zo gebleven. Hij werd op handen gedragen door iedereen
hier. Mij noemde hij de ene keer bomma, dan weer moeke. Voor mij was ‘Mijnheer
François’ een extra kleinzoon, maar lang niet alleen voor mij.”
Deze bijzondere bewoner, zelf zeer
welopgevoed, de ‘Rain Man ‘ van
Sint-Lodewijk noemen, zou wat kort
door de bocht zijn. “Hij was autistisch
en beschikte over een fenomenaal
geheugen. Maar ‘Mijnheer Francois’
combineerde dat met een grote
empathie”, getuigt ook huidig
zorgcoördinator Vanessa Roevens.
“Zo wist hij van alle medewerkers
hun verjaardag en trouwdatum uit
het hoofd. Zelfs de kinderen van onze
verpleegkundigen kende hij allemaal
bij naam, net als hun geboortejaar.
Hetzelfde met de voetbaluitslagen
en hij wist van heel Sint-Lodewijk
voor welke ploeg hij of zij supporterde
zodat hij iedereen telkens ook correct
kon briefen. Die zorgzaamheid
maakte hem erg geliefd.”

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

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

Tel. 03/321 24 24

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON

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

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

Ann Mortelmans
Verpleegkundige
Voor afspraak 0478 35 24 25

Ondernemer Leo de Haas sterft
tragische dood in hofgracht eigen
kasteel Belvédère
Leo de Haas (65), bekend antiquair en projectontwikkelaar, is onverwacht en in
tragische omstandigheden gestorven. De politie vond zijn levenloze lichaam ’s nachts in
de hofgracht van zijn eigen kasteel Belvédère in Wijnegem. Of de Haas’ dood het gevolg
is van een banale uitschuiver of een hartfalen, staat niet vast. De politie sluit misdaad
of geweld alleszins uit. “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat was papa’s
levensmotto en met hem voor altijd in onze gedachten zullen wij dat nu overnemen”,
aldus zijn dochter Raissa de Haas.
Toen Leo de Haas verdacht lang wegbleef van een avondlijke uitstap, werd zijn
echtgenote Astrid Brugman zo ongerust dat ze de politie belde. Een team van lokale
politie Minos kwam ter plaatse. “Al snel hebben we het lichaam van de vermiste man
gevonden. Hij lag in het water en was al overleden. Heel tragisch en een moeilijke
boodschap om te brengen”, getuigt politiewoordvoerder Kim Verdoodt, die zelf mee op
patrouille was.
“Zo snel. Zo onverwacht. Dit is een zware klap. Wij als hechte familie, maar ook hijzelf
had nog zoveel plannen”, zegt een aangeslagen dochter Raissa (31), die samen met haar
tweelingzus Joyce (31) meteen overkwam uit Londen om hun mama bij te staan. Raissa
en Joyce wonen en werken in de Britse hoofdstad, van waaruit nu al enkele jaren met
succes hun softdrinkmerk Double Dutch verdelen over de hele wereld.
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• op de website www.apotheek.be
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Medische pedicure
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Tele-onthaal Antwerpen
Tel. 106

Leo de Haas groeide op in het Nederlandse Veldhoven, in de buurt van Eindhoven. Het is
daar dat hij dankzij een goede neus en passie voor antiek snel fortuin maakte. In 1990 kwam
hij naar ons land waar de Noord-Brabander verliefd werd op Antwerpen en zijn historische
gebouwen.
Hij
heeft er met heel
wat investeringen
in panden en het
oprichten
van
handelszaken eerst
persoonlijk
mee
voor gezorgd dat
de Kloosterstraat
is uitgegroeid tot
het mekka voor de
antiekliefhebber.
Vervolgens stortte de Haas zich via zijn vennootschap Movast op monumentaal
vastgoed. Hij kocht, restaureerde en verkocht alleen architecturale pareltjes. Dat hij
lang kantoor hield in het bekende art nouveau boothuis in de Schildersstraat op het
Zuid, is tekenend. Kroon op het werk was de aankoop in 2006 van het bekende kasteel
Belvédère in Wijnegem, ook bekend als Kijckuit. Het classicistische kasteel aan de
Broekstraat was eerder 250 jaar in het bezit geweest van de adellijke familie van Havre.
De dochters en weduwe van Leo de Haas wilden hun zo plots gestorven papa/echtgenoot
een mooi afscheid te geven in zijn geliefde Antwerpen. Gezien zijn voorliefde voor
bouwkundig erfgoed, werd de katholieke eredienst georganiseerd in de Onze-LieveVrouwekathedraal.

