WAAR VASTGOED WERKT!
Gevestigde waarde met méér dan 20 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!
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BROECHEM,

BROECHEM,

Broechemsestnwg. 37, charmante woning
met 3 slk, ruime garage en kelder, west-tuin
en zolder. Recent dak, CV op gas, enz. EPC 288
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

G. Peetersstr. 5, gelijkvloerse handelsruimte
van 171 m² met zeer goede commerciële
zichtbaarheid, grenzend aan een ruime
openbare parking! EPC 179 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Kapelstr. 50 b0.2, nieuwbouw app (glvl) van 81
m² op parket met 1 à 2 slk, zeer ruim terras en
kelder. Ondergr. parking moglk! EPC 91 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Massenhovensestwg
13,
grondig
gerenoveerde H.O.B. op 696 m² met 2 à 3
slk, nieuwe kkn & badkmr, zonnepanelen,
elektriciteit conform! EPC 222 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 349.000

VP € 389.000

VP € 275.000
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BROECHEM,

EMBLEM,

LIER,

RANST,

P.
Domstraat,
BEN-woningen
met
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk,
tuin met fietsenstalling, zonnepanelen,
vloerverwarming, enz. Reeds 50 % verkocht!
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Ranstsebinnenweg 15, H.O.B. op 554 m²
met zuid-west gerichte tuin, 3 slk, kelder, CV
op gas, recent dak (2015)! EPC 490 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Lispersteenweg 140 V1R, gerenoveerd app.
92 m² op parket met 2 slk en tof terras! CV op
gas, lift, elektr. conform, huur parking moglk!
EPC 183 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Broechemlei 55, goed onderhouden woning op
350 m² met zuid tuin, 2 slk, recente kkn & badk
& kelder. EPC 307 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 406.000 excl. kosten

VP € 375.000

VP € 235.000

VP € 259.000
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RANST,

VREMDE,

VREMDE,

WOMMELGEM,

Lindenlaan 24 V1, instapklaar app. 101 m²
met 2 slk + terras. Bouwjr ’94, alg. kosten:
€ 20/mnd. Garagebox inbegrepen, elektr. is
conform! EPC 473 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

Weverstr. 29, centrum Vremde; op te frissen
woning op 136 m² met 2 slk, kelder en zuidwest gerichte stadstuin. EPC 370 kWh/m²
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

Weverstr. 31, ruime woning met 4 slk, ing.
kkn & badkmr, toffe zuid-west gerichte
stadstuin, kelder, CV op gas. EPC 176 kWh/m²
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

Netelaarstr., landbouwgrond 9.375 m² op goed
bereikbare locatie, grenzend aan openbare
weg. Vrij van pacht of huur. (Gvg,Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 249.000

VP € 215.000

VP € 315.000

VP € 99.000

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be
Ranst, Broechemlei 24
Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!
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Wandeling voor overleden Paultje

Brecht Borrelt in februari (?)

Gedichtendag in Schilde

10 jaar Ladies Concert in Wijnegem

EKEREN

Kampplaats Sint-Willibrordushof
leeft verder als natuurgebied

€ 420.000

Instapklare halfopen bebouwing in een rustige wijk.
Gelijkvloers : inkomhal met gastentoilet, living in
L-vorm, volledig geïnstalleerde keuken, berging, grote
inpandige garage met afstandsbediende poort. 1e Vd :
3 slks en badkamer. Groot terras met mooie tuin - ruime
recent geïsoleerde zolder - op wandelafstand van de
internationale school.

De gemeente Schilde en Natuurpunt kopen samen het voormalige
katholieke jeugdcentrum en kampplaats Sint-Willibrordushof aan. De
meeste oude gebouwen worden afgebroken en de natuur krijgt er de
kans om tot bloei te komen. Natuurpunt heeft de voorbije drie jaar,
vaak met steun van de gemeente, nu al 87 hectare kunnen aankopen
om de groene gordel langsheen de Antitankgracht te versterken.

EPC: 309 kWh/m² UC: 2174464
Wg, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

€ 625.000

Luxe appartement op eerste verdieping met schitterend
uitzicht op weilanden. Indeling: hal, gastentoilet, living,
groot terras (ca. 40m²), landelijke kkn, open bureel of
slpk, nachthal met ingemaakte kasten, 2 slpk (ca. 19m²
en 15m²) met ingemaakte kasten, badkamer. Dubbele
ondergrondse garage met afstandsbediende poorten.

Natuurpunt is in 2018 gestart met de gerichte aankoop van natuurgebieden zoals
het Gravinnenbos, Lage Haar, Den Inslag, Putse Heide, Moerhoflaan, Verbrand Bos en
Wolvenbos, allemaal in Schilde gelegen. Het nu bijkomend verworven domein SintWillibrordushof, tussen het fort van ’s-Gravenwezel en de Turnhoutsebaan, sluit mooi
bij deze gebieden aan.

EPC: 101 kWh/m² UC: 2513342
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr

WIJNEGEM

€ 270.000

Te renoveren rijwoning in Wijnegem. Gelijkvloers :
inkomhal, inpandige garage, slaapkamer, berging,
terras (koer). 1e verdieping : hal, leefruimte op vast
tapijt, badkamer met douche / toilet / lavabo, keuken
op linoleum. 2e verdieping: ruime zolder (slaapkamers
mogelijk) mits plaatsen trap. Grote voortuin, klein
achtertuin (koer). Kelder, CV op gas.
EPC: 308 kWh/m² UC: 2529561
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv, Vg

WIJNEGEM

€ 350.000

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

WIJNEGEM

€ 1.285

App. op 3e Vd met 2 slks en riant dakterras. Indeling : hal
met veiligheidsdeur, gastentoilet, living (ca. 41m²), terras
(ca. 31m²), open kkn, berging en badk. Ondergrondse
garageboxen en autostnpltsen mog. Hoogwaardige
materialen en voorzien van de nieuwste technieken. E-peil
<20, vloerverwarming, indiv. zonnepanelen en lift. Gelegen
in een oase van groen. Er zijn meerdere app. beschikbaar
vanaf € 910 . Gemeenschap. kosten € 65 / maand.
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Tijdens de oorlog namen achtereenvolgens Belgische en later Duitse militairen er hun
intrek. Daarna werd het een verblijfscentrum voor jeugdkampen, nog steeds beheerd
door vrijwilligers van de parochie Sint-Willibrordus.

Wg, Gmo, Gvv, Gv, Gvkr

SCHILDE

€ 1.025

Recent luxe app. in centrum Schilde op de 2e Vd. Indeling:
inkomhal met veiligheidsdeur, leefruimte groot Zuid terras,
volledig uitgeruste kkn, berging, 3 slks (ca. 13m², 7m²
en 10m²), badk. en afz. toilet. Provisie maandelijkse
kosten € 50. Ondergrondse garagebox (3.00m x 7.50m)
met automatische poort aan € 120 / maand. Alle
winkels op wandelafstand. Gebouw met lift, CV op gas,
vloerverwarming. Onmiddellijk beschikbaar.
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E-Peil: 69 Wg, Gmo, Gvv, Gv, Gvkr

WIJNEGEM

1/95/95/1
100/91/0/0

€ 1.080

GLV nieuwbouwappartement met 2 slks (15m² en
10m²) op de grens met Schilde. Indeling : hal met
veiligheidsdeur, gastentoilet, living (ca. 35m²), terras
(ca. 23m²) en tuin (78m²), open kkn, berging en badk.
Ondergrondse garageboxen en autostaanpl. (versch.
prijsklassen). Hoogwaardige materialen en voorzien de
nieuwste technieken. E-peil <20, vloerverwarming en
individuele zonnepanelen. Gemeenschappelijke kosten:
Wg, Gmo, Gvv, Gv, Gvkr
€ 65 / maand.

“Sint-Willibrordushof werd tussen de twee wereldoorlogen opgericht door de
gelijknamige Antwerpse parochie. Stadsjongeren konden er in de zomer hun longen
vol frisse lucht pompen en ravotten in de groene omgeving”, weet John Maes van
Natuurpunt Schijnbeemden.
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“Tot op de dag van vandaag hebben deze vrijwilligers het centrum en het aanpalend
bos piekfijn onderhouden en beheerd”, benadrukt John Maes. “Het is daardoor een
ecologisch zeer waardevol plekje geworden naast de al even fraaie houtkant langs
de Jan Toomesdreef. In het bos groeien vooral loofbomen zoals els, berk en eik en er
broeden talrijke vogels. De Steynhoefsebeek loopt door het terrein en zorgt voor een
bijkomende waterbiotoop.”
Enkele jaren geleden keurde de brandweer Sint-Willibrordushof af als kampplaats.
De Stichting Vicariaat Antwerpen van het bisdom besliste hierop om het terrein met
gebouwen te verkopen. Natuurpunt en de gemeente Schilde sloegen de handen in
elkaar. Natuurpunt afdeling Schijnbeemden kocht het bos ter grootte van ruim 1,5 ha
en de gemeente Schilde verwierf het kleinere terrein met de gebouwen.
Schepen van Milieu Olivier Verhulst (Open Vld): “Dit past mooi in ons eigen natuurbeleid
en zo willen we tevens ons steentje bijdragen tot de ontharding van Schilde. Door
sommige gebouwen af te breken, komt ruimte vrij voor infiltratie en waterberging.”

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

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Valen�ijnmenu
€ 55,50 pp
vishandel - traiteur - foodtruck
Kardinaal Sterckxstraat 37
2530 Boechout
TEL: 03/455.57.32 | www.tzeepaardje.be
bestellingen@tzeepaardje.be

OPENINGSUREN
Maandag
gesloten
Dinsdag
09:00u - 18:00u
Woensdag 09:00u - 18:00u
Donderdag 09:00u - 18:00u
Vrijdag
09:00u - 18:00u
Zaterdag
09:00u - 15:00u
Zondag
gesloten

Sinds kort bestaat ‘T Zeepaardje

Apero zeevruchtenschotel
♥
Kreeftenroomsoep
♥
Waterzooi van vis met fijne groentjes & Pommes duchesse
OF
Lamscarré met kruidenkorst, winterse groentjes
& fine champagne sausje
♥
Chocomousse met brownie
+ GRATIS fles cava!

uit drie zaakvoerders;

Whitney, Caroline & Melissa

Onze speciali�ei�
FEESTELIJKE PLATEAU FRUITS DE MER
€ 58,00 pp
Halve kreeft Belle-Vue / Noordzeekrabbenpoot
Gamba’s / Scampi / Rivierkreeftjes / Langoustines
Mosselen / Sint-Jacobsvrucht / Ongepelde garnalen
Kreukels / Bouquet garnalen / Bullots / Oesters

Aanvulling met King Krab is mogelijk mits meerprijs

Adv_tZeepaardje_Valentijn_BvS_190x260mm.indd 1

1/02/2022 16:29

GOLD & DIAMOND
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NKOOP GOUD, ZILVER, MUNTEN,

INKOOP OUD GOUD,
GOUDEN
SIERADEN, TANDENGOUD, GOUDEN
NDELSLEI
116
•
SINT-ANTONIUS/ZOERS
MUNTEN, GOUDSTAVEN, ZILVEREN MUNTEN, ZILVER BESTEK,
ZILVEREN (SIERADEN,
PLATINA,
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E N O V E R BDIAMANTEN,
N P PA R I B A S FMERKHORLOGES
ORTIS BANK)
Z AT E R D A G E N Z O N D A G O P A F S P R A A K

TEL 03-600 70 15

GOLD & DIAMOND MASTERS
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aan huis

INKOOP GOUD, ZILVER, MUNTEN, ...

GOLD & DIAMOND MASTERS
HANDELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS/ZOERSEL

10-DAAGSE GOUDAANKOOP
( S C H U I N T E G E N O V E R B N P PA R I B A S F O R T I S B A N K )

Soldenacties en Batibouw-acties

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

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

GRATIS
Boretti
barbecue

bij aankoop
van een keuken

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

www.mammoetkeukens.be

HYBRIDE
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
HYBRIDE
VOOR
IEDEREEN
VOOR IEDEREEN

Verlengde saloncondities

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 * 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
Tin, zilver, verzilverd, munten,
postkaarten,
platen, inboedels enz … tel
0488.70.68.95 (particulier) Z559
Te koop gevraagd: postzegelverzameling, alles welkom, contante
betaling, tel 03.542.09.96 Z556

TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE
TOYOTA YARIS
CROSS

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

HYBRIDE

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,

TOYOTA. THINK ABOUT IT.

juwelen en munten.

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.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

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

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

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

Brecht – Gemeente bereidt verhuizing
bibliotheek naar Gemeenteplaats voor

Als alles volgens plan verloopt starten in mei de verbouwingswerken van de voormalige
Carrefour op de Gemeenteplaats tot bibliotheek. Dat pand wordt in oktober de nieuwe
thuis van de gemeentelijke bibliotheek. Het is meteen de eerste stap in de realisatie van
de parkcampus met nieuw gemeentehuis.
Het huidige administratief centrum wordt omgebouwd tot nieuw gemeentehuis. De
gemeentelijke bibliotheek in de kelder krijgt een nieuwe huisvesting in het kasteel
van Neut in het Gemeentepark. Daar is nu het gemeentehuis gevestigd, maar de
administratie is er te krap behuisd. Er is dus nood aan een nieuw, groter gemeentehuis.
Dat wordt het verbouwde administratief centrum, ingebed in een grote parkcampus. Als
tussenstap verhuist de bibliotheek naar de gebouwen van de voormalige Carrefour op de
Gemeenteplaats. Het pand werd begin vorig jaar door de gemeente aangekocht toen de
winkel verhuisde naar ambachtszone de Ring aan de E19.

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

Tel. 0495 52 95 27

Het pand moet wel eerst verbouwd worden om er plaats te geven aan de bibliotheek.
“Als de gemeenteraad van maart deze werken goedkeurt, kunnen we de aanbesteding
uitsturen”, stelt schepen van Cultuur Frans Van Looveren. “We hopen dan in mei met de
verbouwingswerken te kunnen starten. Het streefdoel blijft nog steeds om daarmee klaar
te zijn in oktober.”

Geefuw
uwoude
oudejuwelen
juwelenterug
terugleven!
leven!
Geef
Geef uw oude juwelen terug leven!
Wij maken eigen creaties en ontwerpen jouw droomjuweel in 3D !
Wij maken eigen creaties en ontwerpen jouw droomjuweel in 3D !

Wij maken eigen creaties en ontwerpen jouw droomjuweel in
3D ! JUWEEL
JOUW
JOUW
IN 3JUWEEL
STAPPEN
IN 3- 3D-tekening
STAPPEN
JOUW
JUWEEL
- 3D-tekening
- Uitvoering van het ontwerp
3- Eindresultaat
STAPPEN
-IN
Uitvoering
van het ontwerp
- Eindresultaat
3D-tekening

- Uitvoering van het ontwerp
- Eindresultaat

2 generaties - steeds vernieuwend - Specialist in juwelen en opticien - Juwelen op maat
2 generaties - steeds vernieuwend - Specialist in juwelen en opticien - Juwelen op maat
2 generaties - steeds vernieuwend - Specialist in juwelen en opticien - Juwelen op maat
Certina, Philip Watch, Ray ban, Naiomy moments, Rodania Swiss, Rodania Basic, Rodania ceramic,
Certina, Philip Watch, Ray ban, Naiomy moments, Rodania Swiss, Rodania Basic, Rodania ceramic,
Emotions, Titanflex, Sector, Rochet, Cébé, Oga, Pontiac, Marccain, CoganLightec, Crush, Festina, Swatch,
Emotions, Titanflex, Sector, Rochet, Cébé, Oga, Pontiac, Marccain, CoganLightec, Crush, Festina, Swatch,
Ligne Vendôme, Rodenstock,
Serengeti, Morellato, Naiomy, Naiomy princess, Rocca, Emmilou, Maserati,
Ligne
Vendôme,
Rodenstock, ban,
Serengeti,
Morellato, Naiomy,
Naiomy princess,
Rocca, Emmilou,
Maserati,
Certina,
Philip Watch,
Naiomy
Rodania
RodaniaEigen
ceramic,
Italo bottene,
Di luna,Ray
Swing, Wolf
1844, moments,
Steinmann,Rodania
BalmainSwiss,
watches,
BlackfiBasic,
nn, Woody’s,
creaties.
Italo
bottene,
Diex,
luna,
Swing,
Wolf 1844,
Balmain
watches,
Blackfinn, Woody’s,
Eigen creaties.
Emotions,
Titanfl
Sector,
Rochet,
Cébé, Steinmann,
Oga, Pontiac,
Marccain,
CoganLightec,
Crush, Festina,
Swatch,
Ligne Vendôme, Rodenstock,
Serengeti, Morellato, Naiomy, Naiomy princess, Rocca, Emmilou, Maserati,
Italo bottene, Di luna, Swing, Wolf 1844, Steinmann, Balmain watches, Blackfinn, Woody’s, Eigen creaties.
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OPTIEK - JUWELEN - HORLOGES

OPTIEK - JUWELEN - HORLOGES
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REEDS MEER DAN 50 JAAR EEN VASTE WAARDE IN SCHILDE
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ACTIES LAMELLENDAKEN
VAN 01/03 tot en met 31/03

ACTIES ROLLUIKEN & SCREENS
VAN 21/02 tot en met 27/03
Te huur: proper magazijn 3
poorten, 130m2 Venstraat 5
Schoten, tel 0498.36.73.54 Z550
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
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

R
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F
N
I
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ACpToInze

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

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

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

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

Expo toont dertig meter lang tekening
van polderdorp
Het was dé blikvanger van de tentoonstelling ‘Doel, en andere windstreken’:
een doek van drie meter hoog en dertig meter lang over het bijna verloren
polderdorp.
Illustrator Jeroen Janssen probeert met zijn tekeningen, die te bekijken
waren in De Bijl in Zoersel, de teloorgang en melancholie van Doel te tonen.
Voor Janssen is het dorp geen onbekend terrein: in 2013 maakte hij een
graphic novel over Doel en in 2018 een stripreportage. Datzelfde jaar won
hij ook de Bronzen Adhemar, de belangrijkste Belgische stripprijs. Maar de
tentoonstelling toont ook ander werk: video’s van Jeroen aan het werk of
tekeningen van Rwanda.

kathy.wouters@advocaatwouters.be

ism SDN Architecten

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

Wommelgem vangt maandenlang
verkeer op van opgebroken
Kromstraat in Ranst
In januari zijn ingrijpende riolerings- en wegenwerken gestart in de Kromstraat in
Ranst. Daardoor zal de Kromstraat maandenlang worden afgesloten. Plaatselijk en
doorgaand verkeer wordt omgeleid over grondgebied Wommelgem. Het zal daardoor
een pak drukker worden in de Herentalsebaan, Kastanjelaan, Boerenkrijglaan en
Schawijkstraat.
De Kempenlaan of N116 loopt straks dus dood op de werf van de Kromstraat. De omleiding
richting Ranst loopt over de Herentalsebaan in Wommelgem. De hele duur van de
werken wordt de Herentalsebaan
eenrichtingsverkeer
vanaf
het kruispunt met de
Vremdesteenweg.
“We zijn ons ervan bewust dat
dit in de straat tot meer verkeer
zal leiden. Daarom zullen we de
omleiding regelmatig evalueren
en maatregelen nemen als die
nodig blijken”, laat Aquafin weten, dat de werken uitvoert.
Het verkeer naar Ranst volgt de Herentalsebaan Wommelgem (eenrichtingsverkeer),
Herentalsebaan Ranst (eenrichtingsverkeer) en Ranstsesteenweg.
Het verkeer naar Wommelgem rijdt langs de Kastanjelaan, Boerenkrijglaan
en Schawijkstraat. In de Schawijkstraat geldt eenrichtingsverkeer vanaf de
Boerenkrijglaan richting Kromstraat.

Onder meer de winkels Jumbo , Aldi , Kruidvat, slagerij Vleesmeester en horecazaak
Hof van Ranst zullen hierdoor minder vlot bereikbaar zijn omdat de Kromstraat
opgebroken zal zijn vanaf de Schawijkstraat tot net voorbij de Spruitershofstraat.
Fietsers rijden in beide richtingen van de N116 (Kromstraat) naar de Profeetstraat,
Sint-Antoniusstraat en Herentalsebaan. De Lijn zal haar traject aanpassen en tijdelijke
haltes voorzien. De vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de betrokken
haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen.
Meer informatie op www.delijn.be.
Vrachtwagens met bestemming Ranst Oost rijden via de R11 en de E313 tot afrit
Massenhoven. Deze omleiding (in het rood) geldt tot de zomer 2022. Vanuit Turnhout
rijdt het vrachtverkeer via de afrit N14 in Zoersel. Naar Ranst West en Wommelgem
gaat de omleiding via de E313, afrit Wommelgem.
Deze omleiding geldt tot het einde van de zomer 2022. Daarna gaan de werken in de
Kromstraat een nieuwe fase in en wordt de omleiding aangepast.

INBOEDEL TE KOOP WEGENS OVERLIJDEN:
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

Te koop gevraagd: spullen v zolder,
schilderijen, strips, LP, curiosa,
enz ... tel 03.663.65.70 Z100
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

SCHOORSTEEN
VEGEN
Met reinigingsattest
0468 21 28 68

De
toegangspoort
tot
het
recyclagepark en de bedrijven is nu
en de komende tijd de Hoogmolendijk,
de weg die parallel loopt met het
Albertkanaal. Kom je vanuit de wijk
Schotenhof en Koningshof, moet je
wel helemaal omrijden via Villerslei,
Venstraat, Hendrik Consciencestraat,
Leo Van Hullebuschstraat en
Wijnegembaan om zo even op de
Hoogmolendijk de vaart opnieuw
te kruisen en de Sluizenstraat in de
draaien.

Containerpark en bedrijven blijven
bereikbaar tijdens werken
Sluizenstraat
Sinds 17 januari is het kruispunt van de Sluizenstraat met de Geuzenveldenstraat
afgesloten. Het containerpark mag nu wel iets moeilijker bereikbaar zijn; het blijft
wel open.
De werken aan het kruispunt zijn volop bezig. Er is geen doorkomen aan, toch niet
voor auto’s of vrachtwagens. Wanneer ze afstappen, kunnen fietsers wel door.
Het containerpark van de gemeente is ook in de Sluizenstraat gevestigd,
ter hoogte van sluis 10. Dat blijft, net als alle bedrijven in de parallel met het
kanaal Dessel-Schoten, wel bereikbaar en geopend, zonder afspraak zoals dat
tegenwoordig in heel wat andere gemeenten wel het geval is.

Het
kruispunt
Sluizenstraat/
Geuzenveldenstraat blijft alvast tot midden maart volledig buiten gebruik. Maar
het eerste deel van de Sluizenstraat blijft nog veel langer, zeker tot de zomer
opgebroken. De omleiding blijf even lang van kracht.

5%
KORTING OP UW OFFERTE
Vermeld bij uw prijsaanvraag de code BODE2022.

Dream it
Wish it
Build it

We bestaan sinds 2001 en werken vooral op basis van
mond aan mond reclame.
We zijn erkend Velux-installateur en genieten een VCA*certificatie via BTV-audit.
Wij hebben diverse ploegen waardoor we in eigen beheer
alle dak-, gevel- en timmerwerken kunnen uitvoeren.
Hierdoor bent u als klant zeker van de kwaliteit waarvoor
we staan, alsook de aaneensluiting van de planning
van alle werken.

• Alle types daktimmer
• Alle types dakdichtingen zoals pannen, leien, roofing,
epdm en zink staande naad
• Gootrenovaties
• Zinkwerken aan goten en daken
• Gevelbekledingen in diverse houtsoorten, alsook
Tectiva Equitone en Trespa
• Aanbouw, opbouw en verbouwen in houtskelet
• Ruwbouwwerken

Turnhoutsebaan 554 - 2970 Schilde
+32 (0) 477 98 18 04
www.solide-waterproof.be - info@solide-waterproof.be
NIEUWBOUW - RENOVATIE - HERSTELLINGEN

Adv_SolideWaterproof_BvS_190x260mm.indd 1

SolideWaterproofSchilde

1/02/2022 16:59

Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tv- en tabletles
aan
huis,
mail,
foto’s,
itsme, covidsafe, spth, apps
installeren, updates, iphone tel
0479.87.24.10 (particulier) Z560
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 zonnig
terras,
garage,
50
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

TE HUUR APPARTEMENT

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

0493 42 80 79
Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Na de otter heeft GroenRand nu
boommarter in vizier om natuur
Antitankgracht te verbinden
Was Olga de Otter afgelopen jaar het project van milieuvereniging GroenRand
om de natuur langsheen de Antitankgracht te vrijwaren, dan heeft die voor
2022 de boommarter in het vizier. GroenRand liet daarvoor een website
ontwerpen.
“Met Olga de Otter toerden we met een expo rond. Met de boommarter komen
we digitaal tot in de huiskamer”, licht Dirk Weyler toe. “Op de nieuwe website
kom je alles te weten te komen over de doelstellingen van GroenRand én over
de handel en wandel van de boommarter, met prachtige foto’s van Karel De
Blick. Schrijver en grafisch tekenaar Rodrik Steverlynck die ook tekende voor
Olga de Otter, ontwierp de marter als header en is webmaster.”
“GroenRand kiest in 2022 de boommarter als nieuw symbool voor hetzelfde

streefdoel: met de Antitankgracht als blauwgroene ruggengraat, de
verschillende waardevolle bos- en natuurgebieden in de Voorkempen met
elkaar verbinden.”

Mosa Trio grijpt herkansing op
Koningshofconcerten met eerbetoon
aan romantici Dvorak en Fauré
De kerk Onze Lieve Vrouw Koningin in Schoten was onlangs gelukkig aardig volgelopen
met zo’ honderd muziekliefhebbers om te genieten van het hoogstaand concert door
het prijzen winnende Mosa Trio.

Alxandra Van Beveren (viool), Paul Stavridis (cello) en Bram de Vree (piano), die elkaar
leerden kennen aan het conservatorium van Maastricht, brachten het programma
‘Romantiek, 2x anders’ muziek van Dvorak en Fauré.
De familie Gielis-Rombouts sluit de Koningshofconcerten seizoen 2021-2022 af op
zondag 20 maart met Club Medieval en een concert dat teruggaat naar de oorsprong
van de instrumentale muziek. Voor de liefhebbers van meerstemmige vocale muziek uit
de 15de eeuw.

Ik zoek eenpersoon bovenlakens,
tel
03.646.87.82
P9
Te
huur:
app.
Borgerhout,
Morkhovenlei 52, gezellig app,
2 slpk, in klein gebouw v.3,
rustige huurders gevraagd, te
bevragen tel 0498.05.64.05 P7
Te koop: schilderij van Denise
Minne, moeder en kind, 100x80cm
p.o.t.k. tel 0495.49.67.69
P8

Te koop: proper bed 1.60 –
2m, modern beukenhout, 2
lattenbodems,
2
matrassen,
120 euro tel 03.383.21.07 P10
Te koop: +/- 300m2 betonklinkers
15x15x6cm + boordstenen 1m x15cm,
P.o.t.k., 2 damesfietsen zgan, in
orde p.o.t.k. tel 0495.48.63.48 P11

LEO DRIES

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

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

ZETELOPMAKERIJ
GORDIJNEN
PROJECTEN
PVC VLOEREN

VAARTSTRAAT 25/4

2330 MERKSPLAS

T 014 63 43 30

INFO@LEODRIES.BE

WWW.LEODRIES.BE

Schoten droomt van titel ‘beste
park ter wereld’ voor Vordenstein
In de rand van de internationale Green Flag Awards, wordt momenteel een
publieksstemming gehouden om wereldwijd het mooiste, beste park te verkiezen. De
gemeente roept de Schotenaren op om massaal voor de lokale kandidaat Vordenstein
te stemmen.
De beheerders en vrijwilligers van Vordenstein wonnen eind vorig jaar al voor de derde
openvolgende keer de Green Flag Award. Een internationale erkenning is dat voor het
duurzaam beheer van dit park, dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur & Bos.
Green Flag is een label voor wereldwijd maar liefst 2300 duurzaam beheerde parken dat
in België beheerd wordt door de organisatie GoodPlanet.
De jury bekijkt telkens de beheersplannen van kandidaat-winnaars, beoordeelt hoe
die in de praktijk worden toegepast en gaat in gesprek met zowel de beheerders als
vrijwilligers die zich inzetten voor het domein. De criteria die worden beoordeeld, zijn
onder meer toegankelijkheid, veiligheid, afvalbeheer, onderhoud, klimaatadaptatie,
landschapsbeheer en participatie.
In het verlengde daarvan vindt nu nog een
publieke stemronde plaats om wereldwijd
de mooiste of beste parken aan te duiden.
Twee jaar geleden slaagde Vordenstein,
een prachtige groene long van 110
hectare groot vlakbij het Peerdsbos met
ingang langs de Kopstraat, er al in om de
top tien te halen. Er stemden toen 50.000
mensen en Vordenstein stond mooi in het
gezelschap van internationale groene
parels als het Derrynane Historic Park in
Kerry (Ierland), Roma Street Parklands
in Brisbane (Australië) en Jonsereds

Trädgårdar in Gotenburg (Zweden).
Het Agentschap Natuur en Bos droomt
dat een herhaling van deze stunt
mogelijk is. De gemeentelijke overheid
schaart zich achter de campagne.
“Dankzij een mobilisatie van ons inwoners
met een hart voor prachtig openbaar
groen kunnen we de toptienscore dit
jaar mogelijk evenaren of wie weet zelfs
verbeteren”, aldus schepen van Milieu
Walter Brat (N-VA), die wat trots is dat dit
park op Schotens grondgebied ligt.
Stemmen kan op de website van
Greenflagaward.org

NIEUWE - WEBSHOP

samen
oevers
oon

Fonoplaten ik koop collecties
Lp, singles, Rock, Pop, Jazz etc
ook hifiDaypick-up versterkers,
World Cleanup
bandenopnemer, cd, dvd, strips,
s van beste
de wijken
prijs tel 0475.37.64.96 Z545

en, Berkenrode
Te huur: garagebox, Laaglandlei
152 te van
Schoten, HP 75 euro/
de boorden
mnd, tel 03.238.65.66
Z542
Schoten over de
Gezocht:
oude
emaille
gte opreclameborden
Schotens in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
e maken.

of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige
verzamelden
zich Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
erdagmiddag
om0479/70.91.58 Z543
goede prijs.

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
fysio - KINEXPRESS - dieet

www.slimway.be
NIEUWE WEBSHOP

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
www.slimway.be

GRATIS BODYANALYSE
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Derde lokaal dienstencentrum
tof
of Van den Bosch,
wijkvereniging
Donk en
één
voorbestuurslid
Brechtvanstap
dichterbij
met
rs, de balans op. “De sfeer zat goed en achteraf hebben we op
erkenning
g een glas gedronken voorlopige
in het wijklokaal van
Geuzenvelden. Er zijn
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ng om deze
actie jaarlijks te herhalen en mogelijk nog uit te breiden
Van het departement Zorg en Gezondheid heeft de gemeente een voorlopige erkenning
over
gekregen om een derde lokaal dienstencentrum op
te starten. andere
Die zou komen in
deelgemeente Sint-Lenaarts, zo zal elke deelgemeente
een LDC hebben.
wijken.
Onder
Brecht heeft in het centrum en deelgemeente Sint-Job
al
twee
meer de erkende
wijk lokale
dienstencentra, LDC Het Sluisken op de Welzijnscampus in Brecht-centrum en LDC De
A t h iseernnogegeen,
u mmaar daar
Lindeboom in Sint-Job. Alleen in deelgemeente Sint-Lenaarts
komt dus verandering in. “We hebben de voorlopigetoont
erkenninginteresse.
op zak. Daar kunnen
we dus verder aan werken”, deelt schepen van Sociale
Zaken
en
Eerder ditvoorzitter
jaar van het
Bijzonder Comité Luc Aerts het goede nieuws mee.
we Vastnaar
De gemeenteraad van september stemde ermeewaren
in dat het
Bureau die
voorafgaande vergunning kon aanvragen. “Nu weaanleiding
de kaap van 30.000
vaninwoners
hebben bereikt, wordt een bijkomende erkenningdie
voor andere
een derdegrote
gesubsidieerde
dienstencentrum mogelijk”, legde Aerts toen uit. “Een erkend lokaal dienstencentrum
s c hInoSint-Lenaarts
o n m a a kkomen er
is mogelijk per begonnen schijf van 15.000 inwoners.
River
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De voorlopige erkenning vijf jaar geldig en kan één keer verlengd worden met maximaal
drie jaar.

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.
N.D.D.

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

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
ELIA EN VLAAMSE WATERWEG GAAN VOOR BIODIVERSITEIT
Door een aangepaste aanpak kan het elektriciteitsnet ook een meerwaarde
betekenen als een
verbindingsweg tussen
natuurgebieden. Ter
hoogte van Sluis 3 in
Brecht is er een corridor
gemaakt zodat een
duurzamer
beheer
toe te laten. Met deze
selectieve kap worden
hoge of invasieve
vegetatie gekapt voor
de veiligheid van het
elektriciteitsnet. Daarna worden lokale bloemrijke struiksoorten geplant die voor
meer biodiversiteit zullen zorgen.
BRECHT VEEGT STRATEN SCHOON MET FONKELNIEUWE BORSTELMACHINE
De technische dienst heeft zopas een nieuwe veegmachine in gebruik genomen.
Die zal opnieuw een vertrouwd zicht worden in de Brechtse straten. “De vorige
veegmachine dateerde
al van 2012 en was
versleten”, verklaart
schepen De Veuster
de aankoop. “Naast
milieuvriendelijker is de
nieuwe machine ook
efficiënter en veiliger.
Deze is uitgerust met
een extra borstel
vooraan om meer

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

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

L

en beter te kunnen reinigen. Dankzij een grotere opvangbak kan deze meer
kilometers per dag afleggen en proper vegen”, legt schepen van Openbare
Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. Ook aan de veiligheid werd gedacht.
“Rondom de machine zijn er diverse camera‘s bevestigd. “ Na opleiding konden de
medewerkers de machine in gebruik nemen. De gemeenteraad keurde op 8 april
de procedure voor de aankoop van een nieuwe machine goed, vandaag kan deze
actief ingezet worden.
DICHTERS BRENGEN GROENE POËZIE
De natuur, daar hebben zes plaatselijke dichters het donderdag 27 januari over

gehad. Naar aanleiding van Gedichtendag vond er een gedichtennocturne plaats
in museum Albert Van Dyck in Schilde. Die ging al voor de tiende maal door, voor
een door corona beperkt publiek van enkele tientallen mensen. De Academie
zorgde die avond voor de muzikale omlijsting.

Leerlingen Sint-Jozef handig met
gereedschap en elektronica,
maar ook met woorden
Ook in een technische school zoals het Schotense Sint-Jozefinstituut ging
gedichtendag niet onopgemerkt voorbij. De school voor aankomende ingenieurs,
vakmannen en technologische specialisten beschikt duidelijk ook over heel wat
poëtisch talent.
Eerst een correctie. Sint-Jozef maakt er in de plaats van één gedichtendag meteen
een hele gedichtenweek van. “Maandag, dinsdag en woensdag werden volgepland
met het maken van gedichten in elke klas. Per 2 maakten de leerlingen een gedicht
volgens de opdracht die voor die graad voorzien was”, vertelt leerkracht Nederlands
Barbara De Laet, die samen met collega
Griet Boden en andere leden van de
vakgroep Nederlands haar schouders
zette onder de gedichtenweek.
Donderdag en vrijdag fleurden de
gedichten – per jaar samengebracht
op grote panelen – tentoongesteld de
speelplaats. Zo kon elke leerling en
elke leerkracht elk werkje uitgebreid
bewonderen. Dankzij een doordachte
planning, kreeg elke klas de gelegenheid
om de gedichten te lezen, rustig, op
eigen tempo en zonder te worden
gestoord door andere leerlingen. Ook
directeur Inge Duchesne kwam een

kijkje nemen en stond te kijken van het resultaat.
De organisatoren koppelden ook een wedstrijd aan het evenement. Iedere leerling
kon zijn/haar stem uitbrengen en in stemdozen stoppen. Tijdens het weekend zullen
leerkrachten alle stemmen optellen en de winnaars bekendmaken.
Via schermen op de speelplaats en smartschool zullen de winnaars bekendgemaakt
worden. “De winnaars zien zich verzekerd van veel eer, maar mogen dinsdag ook
genieten van een gratis lunch. De winnende leerlingen mogen op kosten van de school
een broodje en een drankje bestellen van een de sponsorende broodjeszaak Scala’s.
“Zo werd gedichtendag in het Sint-Jozefinstituut een heus miniprojectje waarin veel
tijd en werk gekropen zijn, maar met als beloning een mooie speelplaats en leerlingen
die gemotiveerd zijn om te winnen! En een meer dan ooit trotse vakgroep Nederlands/
PAV, die hun leerlingen hiermee graag in de bloemetjes willen zetten”, besluit De Laet.

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

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

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

bomen, Frezen van stronken ,
aanplantingen
,verticuteren
,
0498 144.085 (particulier) Z562
Te huur Schoten: Nieuwb GV-app 2
slk, ruime liv, open kkn, berging,
hall, toilet, badk, tuin ZO, ruime
standplaats met berging, lift. EPC
68, Huur 830euro + 50euro kosten.
Te bevragen: 0496 45 67 41 Z561
Alle snoeiwerken, aanleg van
gazon & rolgazon, vellen van

Gezocht: strijkwerk, eventueel
afhalen
en
terugbrengen,
ik woon in Schoten inl. tel
0476.22.80.27 (particulier) Z563
Man
zoekt
flexijob,
koken
of
schoonmaken
tel
0485.455.258 (particulier) Z564

Vijf kilometer lopen op twaalf weken
De gemeentelijke sportdiensten van Malle en Zoersel organiseren samen met de Malse
atletiekclub DAL een loopcursus die ook voor mensen van buiten beide gemeenten
toegankelijk is. Op 14 februari start de cursus Start To Run van 0 naar 5 kilometer, twaalf
weken later zouden deelnemers vijf kilometer aan één stuk kunnen lopen.

Zetelbedrijf

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

vakmanschap sinds 1960

• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be

Er zijn drie trainingen per week: op maandag en donderdag onder begeleiding om 19.30
uur op de atletiekpiste van het Mariagaarde Instituut in Westmalle, en in het weekend
een vrije training op verschillende locaties, onder andere zaterdag aan het speelplein
Marcel Kiekeboe aan de Reiger in Zoersel. Meedoen kan vanaf 15 jaar en kost 30 euro voor
inwoners van Zoersel en Malle, of 35 euro voor niet-inwoners. Sommige mutualiteiten
betalen een gedeelte van het inschrijvingsgeld terug.
Meer info of inschrijvingen (verplicht) via Dienst onthaal Zoersel, 03/298.00.00 of
gemeente@zoersel.be of webshop.zoersel.be.

Winnaars
Driekoningen
Zingen in
Wijnegem bekend
Na
de
succesvolle
driekoningenwedstrijd op 6 januari
had de jury even tijd nodig om haar
oordeel te vellen, maar de winnaars zijn
intussen bekend. Ze werden beloond
met een cadeaubon. Uiteindelijk
passeerden op die koude maar zonnige
zesde januari liefst 35 groepen met in
totaal 204 driekoningenzangers voor
de Wijnegemse jury. En dat niet alleen
kinderen.

20 februari 2022
Keukens
Badkamers
Interieur
Renovatie

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 kon helaas
niet binnenshuis en met voltallige jury
plaatsvinden. Zangertjes mochten
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.
Onder toezicht van de sterke
opperkoning Karel Baets (80), nestor
van de cultuurraad die zelfs corona
overleefde, filmde jeugdconsulente
Hanne Van Dooren alle koninklijke
gezangen. Een deskundige jury bekeek
intussen alle clips en gaf punten voor
originaliteit, kleding, meegebrachte
ster en liedjeskeuze.

Maatwerk zoals het hoort.

Programma:
9.15
11.00
12.00
13.45
15.00

Nieuwelingen
Junioren
G sport
Dames + Beloften
Elites + Beloften

De winnaars zijn:
Briek en Louise (beste inkleding)
Jules, Louis en Nathan (mooiste liedje)
Marilou en Elien (enthousiaste)
Givers van Scouts Wijnegem
(jeugdvereniging)

Inkom: e 15
VVK: e 12
Trofee Oostmalle 2022-Affiche.indd 1

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

0495 22 38 63

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

17/12/21 19:03
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HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang
niet in kennels
ook hondenkapsalon
zeer professioneel
jaren ervaring

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

T. 0474 71 53 97

info@poortencentrale.be

03/658 14 80

Hakhoutbeheer langs
de Antitankgracht
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert tijdens de wintermaanden kapwerken uit
langs de Antitankgracht tussen de Zandhovensesteenweg en het Fort van Oelegem.
Er wordt gewerkt volgens het principe ‘hakhoutbeheer met overstaanders’. De bomen
en struiken worden dan tot 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd, zodat ze weer
kunnen uitgroeien tot een jong, dicht vitaal
groenscherm. Om de 20 meter blijft een
vitale boom staan. Dit lijkt drastisch, maar
in het voorjaar komen nieuwe scheuten
weer uit de stompen tevoorschijn. Binnen
enkele jaren staat er een meer gesloten
groenscherm dan vroeger. Bij hakhoutbeheer
worden om de 9 tot 15 jaar de houtkanten
afgezaagd. Zo worden ze verjongd en krijgt de
Antitankgracht meer licht. Dat is belangrijk
voor het herstel van waterplanten en
insecten. Met deze maatregelen voert VMM
het landschapsbeheerplan voor deze beschermde waterloop uit.

geen immo tel 0477.25.79.32 P6

Heb je hulp nodig voor etiketten op
dozen of deksels te kleven of andere
kleine werkjes of enveloppen
plooien e.a.. Ik kom alles ophalen
en breng alles weer in orde terug.
Ik ben Chris 55 j. 10€ / uur., ik werk
heel snel Tel. 0476.604.492 P5
Te koop: Spaanse villa, huis
Calpé met zwembad en terras,
80m2, 3 dubbele slaapkamers,
2 badk, plot 810m2, gemeubeld
, aangelegde zuid tuin, recht
van eigenaar, vp 340.000 euro,

Te koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559
Wij zijn een jong gezin uit
\’s-Gravenwezel
met
drie
schoolgaande kinderen en zoeken
een lieve kinderoppas voor de
naschoolse opvang bij ons thuis
op weekdagen. Spelletjes spelen
met de kinderen, huiswerk maken,
koken en licht huishoudelijk werk.
Exacte timing en aantal dagen per
week bespreekbaar. Interesse?
Contacteer 0476/60.03.43 Z560

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E
SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be

Heilige Familie werkt mee aan
wetenschappelijke coronaproef
De berenklas van juf Lynn en nog vier andere groepen van vrije basisschool Heilige
Familie ademen tot eind dit schooljaar de schoonste lucht van heel Schoten. “Dit
toestel zorgt ervoor dat de zwevende inhoud van dit lokaal zes (!) keer per uur volledig
gezuiverd wordt”, aldus Pieter De Mil van Allora Factory uit Bornem. Als medewerker
en sponsor van het wetenschappelijk experiment van professor Bert Blocken en
viroloog Marc Van Ranst kwam die de luchtreinigers in Schoten installeren.
Professor bouwfysica Bert Blocken (KUL/TU Eindhoven) wil met de proef aantonen dat
luchtzuivering van lokalen wel degelijk een belangrijk wapen is in de bestrijding van het
coronavirus. Toen hij vorig jaar een oproep deed naar scholen die wilden deelnemen
aan zijn proefproject, heeft Dominique Bombey van de basisschool Heilige Familie
niet getwijfeld. Het is één van de vijftien scholen in Vlaanderen die uiteindelijk werd
weerhouden door de wetenschapper. Het experiment loopt ook in Nederland en er doen
ook nog enkele woonzorgcentra mee.
De directeur bleef woensdagnamiddag met plezier enkele uurtjes na om de
luchtreinigers te verwelkomen. Ze hebben het formaat van een hoge Amerikaanse
koelkast, maar dan met de looks van een zekeringskast in een appartementsgebouw.
Fabrikant is Deltrian, gevestigd is in het Waalse Fleurus.
Allora Factory uit Bornem levert de technologie voor binnenin de reiniger. Beide
Belgische bedrijven zorgen er met het gratis ter beschikking stellen van de apparatuur
ook voor dat de school zelf niks moet betalen om de vijf luchtreinigers tot eind juni te
laten proefdraaien in evenveel verschillende klassen. Al maar goed want één toestel
kost al gauw 4000 euro.
“Als een grote stofzuiger trekt dit toestel
nagenoeg alle aerosolen in deze klas
doorlopend naar de grove en fijne filter
in de kast. Alle virusdeeltjes, maar ook
het fijn stof, pollen en andere ongezonde
deeltjes in de lucht blijven veilig en
onschadelijk achter in de filters, die
gemaakt zijn van veertig vierkante meter
opgeplooid papier. Ik ben er persoonlijk
vrij zeker van dat dit een heilzaam effect
heeft op de besmettingskansen”, is
Pieter De Mil, zaakvoerder van Allora
Factory, duidelijk een ‘believer’.
Hij relativeert meteen de kostprijs van
de toestellen. “Om alle Vlaamse klassen
uit te rusten met zo’n reiniger, is slechts

een budget nodig dat de overheid nu aanwendt om drie weken lang PCR-testen uit te
voeren in ons land”, aldus De Mil.
Naast luchtfilters zitten er in elke luchtreiniger ook een motor en geluidsdempers. Toch
verloopt het proces niet geluidsvrij. “Je hoort hem inderdaad ronken, maar ik vind dat
het nogal meevalt. In een kleuterklas zal dit alvast snel overstemd geraken”, lacht
directeur Dominique Bombey. “De kinderen mogen de nu nog wat saaie kast straks
versieren. Ze kan wel tegen een stootje. Zo zal ze al gauw echt deel uitmaken van de
klas. Wij moeten er zelf niet naar omzien. De filters worden maar om de paar maanden
door de leverancier vakkundig vervangen.”
De directeur liet de luchtreinigers bewust over verschillende lokalen verdelen, zowel
qua leeftijd van de kinderen die er les volgen als het type gebouw. “Zo kan professor
Blocken de mogelijk verschillende effecten goed vergelijken”, aldus de directeur.
Die zegt dat hij graag een bijdrage levert aan dit wetenschappelijk experiment om
corona verder terug te dringen. Misschien kunnen de juffen en kinderen zo straks
de mondmaskers opnieuw achterwege laten. En als de ramen in de klas dankzij die
permanente zuivering niet meer zo wijd open moeten, is dat zeker in de winter met die
dure energieprijzen ook meegenomen.
“We zijn zelf – met uitzondering van een uitbraak tijdens de eerste golf in november
2020 – redelijk gespaard gebleven van de pandemie”, besluit Bombey. “Ook nu
blijven de besmettingen beperkt tot enkele gevallen per klas. We hebben de voorbije
weken nog geen enkele klas volledig moeten thuishouden. Met geld van de Vlaamse
overheid, investeerden we in CO2-meters. Sinds begin dit jaar staat er één in elke klas.
De kinderen kennen het al: zolang de cijfertjes groen blijven, is het goed. Kleuren ze
zachtjes geel en zeker wanneer ze oranje uitslaan, moeten er een raam extra open. Nog
maar één keer is een juf met de kinderen buiten even gaan wandelen toen haar meter
rood dreigde uit te slaan.”

Bomenkap kondigt nieuwe brug
aan in Wommelgem

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Sinds kort voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kap- en rooiwerken uit
op de aanloophellingen van de brug van de Wijnegemsteenweg in Wommelgem.
De struiken en bomen op de taluds worden verwijderd, ter voorbereiding van de
bouw van de nieuwe brug ter vervanging van de brokkelbrug over de E313, die al
twee jaar buiten gebruik is.
Het rooien van de struiken en bomen gebeurt op donderdag 20, vrijdag 21 en
maandag 24 januari. De hinder blijft beperkt. De aannemer voerde de werken uit
vanop de brug en taluds.
Kom langs in onze showroom en ontdek ons mooie gamma

zonwering
van hetshowroom
kwalitatieve merk
Komaan
langs
in onze
enVerano
ontdek
ons mooie gamma aan zonwering
10%
KORTING BIJ AANKOOP
van het kwalitatieve merk Verano

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

Vooruitblik bouw nieuwe brug
AWV deed de voorbije jaren de nodige voorbereidingen en het studiewerk voor
de bouw van een nieuwe brug. Die brug zal onder meer rekening houden met een
eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad
onder de brug.
Op de plaats van de bestaande brug wordt een volledig nieuw exemplaar
opgetrokken dat uit drie delen zal bestaan: een centrale wegbrug voor het
gemotoriseerde verkeer en twee fietsbruggen.
Momenteel wordt de planning van de werken samen met de aannemer opgesteld.
Naar verwachting starten de werken in maart, met eind maart de afbraak van de
oude brug. Vervolgens kunnen we stap voor stap de nieuwe brug opbouwen. Begin
2023 kan deze dan opengaan voor het verkeer.

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
* 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
Tin,
zilver,
verzilverd,
munten,
postkaarten,
platen, inboedels enz … tel
0488.70.68.95 (particulier) Z559
Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
alles
welkom,
contante
betaling,
tel
03.542.09.96
Z556

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

FEESTDRUKWERK

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

Variaties mogelijk zoals foliedruk,
herinneringskaartjes, chips-doosjeswikkels,
bellenblaaswikkels, vierkante doosjes,
menukaarten, placemats enz...
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Gezocht: instapklaar huis te huur
in Schoten mt 3 slpkmrs, tuin(tje)
De Backer 0494.360.454 Z554
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154

VRAAG ER NAAR!

10 MEI 2022

Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153

Te koop: propere golfballen,
100 ballen 50 euro tel
03.658.10.88
Z557

E
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MAKEN
EN WIJ
TWERP
HET ON

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

10 mei 2022
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Villerslei 50 - 2900 Schoten
03 685 01 01
www.bodevanschoten.be
info@bodevanschoten.be

10 mei 2022

Lucas

BON

bij bestelling van gepersonaliseerde kaarten
van 50 stuks of 100 stuks.
GRATIS STICKERS Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestelling

Brecht klinkt eind februari op
het nieuwe jaar met
tweede editie Brecht Borrelt
De nieuwjaarsdrink Brecht Borrelt kon op 2 januari niet doorgaan. De gemeente
en de Vriendenkring van het Gemeentepersoneel vonden een nieuwe datum. Als
corona het toelaat, kan er op 27 februari geklonken worden op 2022.
Brecht Borrelt was in januari 2020 een nieuw initiatief van de gemeente
en de Vriendenkring van het Gemeentepersoneel. Opzet was om van deze
nieuwjaarsdrink een jaarlijkse traditie te maken en elk jaar naar een andere
deelgemeente te reizen. Corona stak daar echter al tweemaal een stokje voor.
Maar op 27 februari kan iedereen dan toch het glas komen heffen op het nieuwe
jaar. Dit keer strijkt Brecht Borrelt in Sint-Lenaarts neer, op de parking naast OC ’t
Centrum. Tussen 13 en 17u is iedereen er welkom. De groep SHAKE! met onder meer
Marc Stoffelen en Veronique Laeveren uit Sint-Lenaarts zorgt voor de vrolijke
noot. Ze brengen liedjes die een dj draait op feestjes. Stilstaan wordt moeilijk.

ALLE BEUKENHAGEN
EN TUINPLANTEN

WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

Bij afhaling BEUKENHAAG
VA 75 E ALTIJD
1 Hortensia GRATIS!
info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be
SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

De Vriendenkring van het Gemeentepersoneel en verenigingen uit Sint-Lenaarts
bemannen de eet- en drankstanden. In het gemeenteblad Brechts Nieuws van
maart, die op 23 en 24 februari in de bus valt, zitten vier jetons, goed voor twee
gratis consumpties per gezin.

Geef eens een blijvend
origineel cadeau

Communie en
Valentijn
cadeautip!
Wijnegem zet Beweegbank
naast rusthuis
Na onder meer Brasschaat, Wuustwezel en Bonheiden biedt heeft ook de
gemeente Wijnegem een veelzijdige beweegbank aangekocht. “We willen de
drempel tot fysieke activiteit zo laag mogelijk maken”, aldus schepen van
Sport Tom Tachelet.
De gemeente haalde het beweegtoestel bij de vzw Pitup. IPitup ontstond
in de schoot van de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’ (2017). De stad
Leuven en Tofsport gingen daarbij op zoek naar ideeën om meer mensen aan
het bewegen te krijgen. Ze ontwikkelden een zitbank die meteen ook alles-inéén-toestel is en mensen nieuwsgierig maakt, samen brengt en aanzet om te
gaan bewegen, over de generaties
heen. Ze werden hoofdlaureaat en
IPitup en de beweegbank waren
geboren. In het najaar van 2017
werd de beweegbank officieel aan
het publiek voorgesteld op het
Sportinnovatiecongres van Sport
Vlaanderen.
Een tiental Vlaamse gemeenten
schaften er intussen één aan.
In Leuven staan er zelfs al meer
dan tien verspreid over het
grondgebied. In Wijnegem kreeg
het toestel een vast stek in de tuin

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Grandi-Flora

Zelfwerkend patroon
Groots in tuinen

Aanleg & tuinonderhoud
•
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
Pelikaandreef 8
2900 Schoten
Tel: 0478 64 84 95
E-mail: info@grandiflora.be
Website: www.grandiflora.be

van woonzorgcentrum Rustenborg
aan de Koolsveldlaan. “Het is snel,
eenvoudig, doelgericht en uitdagend
bewegingsapparaat”,
aldus
Tachelet. “De beweegbank heeft als
voornaamste doel de drempel tot
fysieke activiteit te verlagen, zodat
bewegen terug een vanzelfsprekend
deel van het dagelijks leven wordt.
Ze is voor iedereen toegankelijk,
ongeacht leeftijd, geslacht of
fysieke mogelijkheden.”
Binnenkort plant de sportdienst
infomomenten en workshops om de
beweegbank echt te introduceren.

OUD GOUD
IS GELD
WAARD!
OUD
GOUD
IS GELD
WAARD!

=

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

2/2/22 eerste van
reeks bijzondere
huwelijksdatums
“Ik zal onze
trouwdag zo nooit
vergeten”

AANKOOP VAN
AANKOOP
VAN OUD
OUDGOUD
GOUD,
OOK
IN
SLECHTE
STAAT
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE
DIRECTEBETALING
BETALING
PAALSTRAAT6262
PAALSTRAAT

DINSDAG T.E.M
VRIJDAG
- 12U30 en 13U30 -18U00
SINDS
20059U30
IN SCHOTEN
ZATERDAG
9U30
-18U00en 13u30 - 18u00
DINSDAG T.E.M. VRIJDAG 9u30 - 12u30
OOK OP AFSPRAAK

ZATERDAG DOORLOPEND van 9u30 tot 18u00
OP94AFSPRAAK
226
06
Nostalgie du Passé -OOK
Paalstraat
- 2900 Schoten 03
- 03/226
58 0658
- nostalgie.du.passe@telenet.be

Veertien jaar geleden, tijdens het dansen van een paso doble, is de vonk overgeslagen. Maar niet
toevallig op 2/2/22 bezegelden Dirk Voorspools en Sandra Verheyen hun liefde met een huwelijk in
het gemeentehuis van Schilde, afgesloten door burgemeester Dirk Bauwens. Het was meteen de
eerste van een reeks data voor tortelduifjes die uit zijn op een bijzondere trouwdatum.
In het jaar 2022 vallen die data in de maanden februari, november en december. 2 februari is
omwille van al die 2’s natuurlijk de eerste. “Ik wilde een datum die ik nooit zou vergeten”, bekent
Dirk (60), die zijn jawoord gaf aan Sandra (50) in het gemeentehuis van Schilde.
“Eigenlijk had het al op 12/2/2021 moeten gebeurd zijn, maar toen lagen de coronakaarten, nog te
slecht. De cijfercombinatie van vandaag kunnen we ook goed onthouden. En nu kunnen we na de
ceremonie in het gemeentehuis tenminste met onze naaste familie en de getuigen bij ons thuis aan
de Zwaneweg samen iets eten. Het huwelijksfeest volgt op 12 februari.”
Dat deze datum gegeerd was om te trouwen, verbaast niet. Pas in 2033 doet zich een soortgelijke
mogelijkheid voor en wel 3-3-33. Op 22-2-22 kan het natuurlijk ook nog. In Schilde verwacht de
ambtenaar van de burgerlijke stand dan alvast twee koppels.
Maar belangrijker dan de juiste cijfers, zijn natuurlijk de juiste gevoelens en ook die zitten bij Sandra
en Dirk wel goed. Ze kennen elkaar al veertien jaar en de ode die één van Sandra’s dochters schreef
aan het huwelijkspaar, was veelzeggend.
De start was meteen passioneel: de twee leerden elkaar kennen tijdens een vurige paso doble, een
Latijns-Amerikaanse stijldans. Ook de passen werden meteen precies gezet want Dirk is dansleraar
en een hele goede ook, getuigt onder meer Rudi De Fré, secretaris van de lokale Dansclub 2000.
“Natuurlijk hebben we al een openingsdans in gedachten voor het avondfeest, maar die mag ik
nog niet verklappen. Ik kan al wel vertellen dat het iets heel speciaal wordt”, aldus Dirk. Familie
en vrienden verwachten niets anders. “We hopen dat Dirk z’n bruid zoals in de film ‘Dirty dancing’
hoog optilt”, lacht Natalie Peeters, één van de getuigen. Het antwoord volgt op 12/2/22 in Werf 44.
Dat het op die bijzondere cijferdag maar heel gewoon, zelfs een beetje triest Belgisch weer was,
nam alvast stralende bruid Sandra er graag bij. “Ik ben nochtans verknocht aan de zon, maar heb
met Dirk het zonnetje nu altijd in huis”, kwam ze romantisch uit de hoek.

DIA’S • FOTO’S • FILMS INSCANNEN
1 adres!

www.jalena.be
0474 52 17 40

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN
• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

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

Zingende Wijnegemse Ladies
vieren tienjarig bestaan met
uitbundig concertweekend
‘A Ladies Concert’, een ‘spin-off’ van de Wijnegemse academie, bestaat tien jaar.
Nadat de zingende uitbundige dames uit de Voorkempen vorig jaar hun trouw publiek in
Wijnegem vergast hadden op een recital, volgde onlangs een uitgesteld, maar al even
feestelijk en druk bijgewoond concertweekend in Theater Hemelhoeve in Brasschaat. En
de ladies denken gelukkig nog niet aan stoppen.
In 2010 groeide bij enkele studentes van zangdocente en sopraan Katarina Moesen
aan de academie van Wijnegem het idee om een vocaal ensemble op te starten. An
Magerman, Ellen Van der Sype, Marleen Callens, Bieke Verhaert, Katrien Van Vosselen,
Lies De Wilde en Jeanine Divaldi hadden allen een hogere graad klassieke zang en vocaal
ensemble afgewerkt en smeten zich in een eigen muzikaal project: klassieke zang én
musical én pop, op een bühne in een aangepast decor en met dito kledij.
Dirk Baert, pianist-zangbegeleider aan de Wijnegemse academie en dirigent van diverse
vocale ensembles, nam de begeleiding en muzikale leiding voor zijn rekening. Hedwig
Van Lanckere tekende voor de regie. Lieke Hoppenbrouwers, docente logopedie, nam
de presentatie voor haar rekening. De nieuwe samenwerking werd bezegeld onder de
naam ‘A Ladies Concert’.
Dankzij de medewerking van Ingrid Stals, ook actief in het amateurtheater en Katrien
Van Vosselen, die eerder een eigen rockband opstartte, kregen ook modernere genres
geleidelijk aan hun plaats in de voorstelling. Sonia Antonissen kwam erbij en Fara Dangez
(25) werd vijf jaar geleden de jongste aanwinst. Ook de verzorgde presentatie kreeg met
de tijd steeds meer aandacht.
De dames dragen de enige man in hun gezelschap op handen. Dirk Baert staat al tien
jaar garant voor de vocale directie én pianobegeleiding. Hij verrast nu en dan ook vocaal
met zijn warme bas-bariton stem.
Ondanks corona was de publieke
belangstelling voor de afsluitende
concerten in Theater Hemelhoeve groot.
In totaal kwamen ruim tweehonderdvijftig
mensen luisteren en genieten. Er werden
solo’s gebracht maar ook duetten, trio’s
en volledige samenzang en dat zowat
puttend uit een klassiek als modern
genre. “We ondervinden na tien jaar dat
we nu ook in Brasschaat een vast publiek
opgebouwd hebben”, stelt Bieke Verhaert
tevreden vast.
Meer info via website
aladiesconcert.webs.com –
Contact: Anmagerman@skynet.be

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

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

Hippe LindyHop-danspassen kan je
leren in Wijnegem
First Dance van Aline Lecomte uit Schoten & OctoJazz van Sven Tonnaer uit
Wijnegem starten in ’t Gasthuis een nieuwe reeks danslessen en workshops in
het vintage, maar erg leuk dansgenre LindyHop.
Lindyhop is een Afro-Amerikaanse dans die ontstond in New York eind jaren twintig
en begin jaren dertig. Het was een samensmelting van vele verschillende dansen,
maar voornamelijk gebaseerd op jazzdans, tapdansen en de charleston. Lindyhop is
ondertussen meer en meer gekend omwille van de uitermate leuk sfeer, de heerlijke
muziek en bevat zowel veel improvisatie als talloze leuke figuren.

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

Sven Tonnaer, ook bekend als voormalig uitbater van volkscafé De Vroege Morgen in
Wijnegem, heeft heel wat ervaring als dansleerling en -docent. Hij is zelf begonnen met
dansen in de bekende lokale Dansstudio Reflex, waar hij een viertal jaren ballroom,
salsa en swing danste. “Het is daar dat ik Aline leerde kennen, die toen mee dansles
gaf als assistente”, vertelt Sven. “Ergens in 2009 heb ik dan LindyHop ontdekt, op de
Gentse feesten. Al snel bleek dat dit voor mij de dansstijl was die het best bij mij paste.”
Sven Tonnaer en Aline Lecompte gaan nu samen workshops LindyHop organiseren in ’t
Gasthuis in februari en maart. Het is de bedoeling dat er ook in Dansstudio Reflex een
lessenreeks komt.
Alle info is te vinden op: octojazz.wixsite.com/octojazz en https://first-dance.be/
Ze voegen er beiden aan toe dat Eric en Renaat van Dansstudio Reflex een grote
verdienste hebben in hun dansskills. “We dragen hen een warm hart toe en verwijzen
nog geregeld mensen naar elkaar door”, benadrukt Aline.

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

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

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

Te
koop:
+/300m2
betonklinkers
15x15x6cm
+
boordstenen 1m x15cm, P.o.t.k.,
2 damesfietsen zgan, in orde
p.o.t.k. tel 0495.48.63.48 P11
Te koop:
nieuwe roze
meisjesfiets 7-8 jaar mt mandje
en roze fietshelm.Te klein
gekocht. Stepje gratis bij; 85€
, gezocht te huur in Schoten:
huis mt 3 slpkmrs, tuin(tje)
instapklaar tel 0494.360.454 P12

Te koop: allerlei: nw polshorloge
“Tissot” gekost 324 euro, prijs
o.t.k., + droogzwierder “zanker”
g. st. + nw boorslijpmachine
nog in de doos, prijs o.t.k.
tel
0476.75.49.98
P13
Te huur: app Brass. Martouginlei
18a, verd 1, terras, gar, kelder,
berg, 2 slpk, 725 euro/mnd, onm
vrij, gsm 0495.75.95.82
P14
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.263.118
Z565

PAKKETBEZORGER

gevraagd voor Postnl te
Deurne-zuid
Deeltijds, later full-time
ervaring gewenst
0471 187 717
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Wommelgem geeft elk kind
gratis zelftest
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De gemeente Wommelgem geeft elk kind van de vier Wommelgemse lagere scholen
een gratis zelftest mee naar huis. Burgemeester Frank Gys (N-VA) zet op deze manier
meteen in de kijker dat de kinderen voor hun coronavaccin ook in eigen gemeente
terechtkunnen, net als volwassenen die nog een boosterprik nodig hebben.
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%
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UILENBAAN 65 - WOMMELGEM - TEL. 03 353 19 73
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gratis zelftest aan, die je kind meekrijgt. Zo willen we het aantal besmettingen in de
ALLE FIETSEN WORDEN
school zo laagmogelijk houden, en de gezondheid van de kinderen, hun vriendjes en de
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Gys. Die profileert zich in
TIJDIG BESTELLEN
deze coronapandemie
dus opnieuw met een
WEGENS LANGERE
opvallend initiatief.
LEVERINGSTERMIJNEN
In de brief worden de
DOOR CORONA
ouders er op attent gemaakt dat er binnenkort twee lokale vaccinatiemomenten
VERVANGFIETS
TER BESCHIKKING
komen in Wommelgem. Het vaccinatieteam van VacCovid, dat de laatste maanden
vooral in Antwerp Expo, Kinepolis en de Antwerpse Zoo, aan het werk was, slaat
gedurende twee dagen opnieuw haar tenten op in vrijetijdscentrum ’t Brieleke.
OPENINGSUREN:
OPENINGSUREN:
Er is nog één Wommelgemse vaccinatiedag op zaterdag 19 februari, van 12 tot 17
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30 13u30 - 18u30
uur. Zowel kinderen van 5 tot 11 jaar oud als volwassen Wommelgemnaren die nog
MA/VRIJ:
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ZA: 8u00 - 17u00
een boosterprik nodig hebben, kunnen er dan terecht voor een preventief prik(je).
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Uiteraard is een uitnodiging nodig.
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WOMMELGEM - T. 03 353 19 73 Afspraak maken kan via de website van Vaccovid of 03 435 95 55. Als je belt, moet je
www.fi
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GASTON.DERMONDE@TELENET.BE - WWW.FIETSENDERMONDE.BE
expliciet vermelden dat je in Wommelgem gevaccineerd wil worden.

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

Klok
stuk?

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77
nen met jobkes? Regio Schoten, Merksem, Deurne, Wijnegem, info 0471.187.717
P16

Te koop: allerlei filmmateriaal
Super 8, camera + projecteur +
viewer + plakpers + projectietafel + cinedoek + statie + flash.
Prijs otk tel 0476.75.49.98 P15
Welke student is nog tevreden
met 5 euro/uur om te begin-

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) P17
Goedkoop
verwijderen
afvoeren
en
coniferen
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier)
Verwijderen

van

asbest

van
en
tel
P18
golf-

platen en afvoeren en plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis tel
0487.715.534 (particulier) P19

sluiting, betonplaten en afvoeren, gratis offerte
tel
0487.715.534 (particulier) P22

Zaaien van nieuwe gazons
en herstellen van oude gazons
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) P20

Te huur: studio gelijkvloers Winkelstap (Schot/Merksem), ind.
CV. Enkel voor 1 rustig pers.
voorkeur gepensioneerd, niet-roker, geen huisdieren. 525 p/m
+ 35 water/ond.CV. Autostaanplaats mogelijk. Vrij 01.07.22.
EPC 332. Tel. 03.685.67.76 laat
naam, adres en tel. na op antw.
app. of mail naar Rvdw3@hotmail.
com en stel u kort voor Z571

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) P21
Goedkoop afbreken van uw af-

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 en Wijnegem in beroep
tegen vergunning voor
asfaltcentrale Colas
Zowel het schepencollege van Schoten als van Wijnegem tekenen beroep aan
tegen de eind vorig jaar door de bestendige deputatie verleende vergunning voor
de asfaltcentrale van Colas. Actiecomité Asfalt, dat eerder nog een petitie had
afgegeven aan burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), reageert opgelucht.

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

Eind vorig jaar ontving asfalt- en betoncentrale Colas een voorwaardelijke
hervergunning voor de uitbating van haar productie- en opslaginfrastructuur langs
het Albertkanaal op de grens van Wijnegem en Schoten. De bedrijfszetel bevindt
zich op Wijnegems grondgebied, maar de installaties, waaronder de omstreden
asfaltcentrale, ligt in Schoten.

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

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren en adviezen ingediend met
betrekking tot geurhinder, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en stofhinder. “Het
gemeentebestuur is van mening dat de bestendige deputatie hiermee onvoldoende
rekening heeft gehouden bij de opmaak van de vergunning. Volgens ons biedt de
afgeleverde vergunning te weinig zekerheid dat de hinder voor de omwonenden
zal verminderen”, motiveert milieuschepen Walter Brat (N-VA) de beslissing om de
vergunning aan te vechten bij zijn partijgenote minister van Omgeving Zuhal Demir
(N-VA).

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

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

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

“Colas dient voor ons zeker niet te sluiten, maar we willen wel een echte oplossing
voor de hinder die het bedrijf veroorzaakt. We ontvangen hierover immers al geruime
tijd terechte klachten van onze inwoners. Een nieuwe vergunning voor Colas moet
sterke elementen bevatten die ervoor zorgen dat deze hinder afneemt. Die vinden we
te weinig terug. Integendeel, de vergunning biedt het bedrijf zelfs de mogelijkheid om
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel te zijn”, steunt burgemeester Maarten De
Veuster de beslissing om verzet aan te tekenen.

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112

Ook buurgemeente Wijnegem laat het er niet bij. “Ook wij gaan in beroep tegen
de vergunning voor Colas”, aldus schepen van Omgevingsvergunningen Maarten
Janssens (N-VA). “Wij ergeren ons aan de stankhinder en andere fenomenen
waarover omwonenden klagen, ook al ligt de fabriek een eind verwijderd van ons
eigen dorpscentrum. Daarnaast zijn we erg ontgoocheld in het feit dat de door ons
gevraagde vijf meter brede groene buffer door de deputatie niet werd opgenomen in
de voorwaarden van de vergunning heeft verleend.”

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
Gezocht: instapklaar huis te huur
in Schoten mt 3 slpkmrs, tuin(tje)
De Backer 0494.360.454 Z554
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154

Voor ze in vergadering gingen, ontvingen burgemeester Maarten De Veuster en
schepen Walter Brat eerst nog een delegatie van het Actiecomité Asfalt. Dat wilde
de druk duidelijk opvoeren om beroep aan te tekenen. Patrick Beauquesne, Heidi
Bijttebier, Jeanine Hermans en co hadden een petitie bij die op korte tijd ondertekend
was door 364 mensen uit Schoten en Wijnegem.
“We zijn blij en opgelucht dat het lokaal bestuur van Schoten oren heeft gehad naar
onze verzuchtingen. Het is goed om weten dat we zij aan zij strijden. Al zullen er zeker
nog heel wat individuen uit de kasteelbuurt en andere wijken in Schoten zelf in beroep
gaan”, aldus woordvoerder Beauquesne.

Handelaarsvereniging Geniet van
Schoten komt in 2022
op kruissnelheid

HET BRABANDERHOF

paardenmelkproducten
BEZOEK ONZE
WEBSHOP E
BESTEL ONLINN
E!
GRATIS

De vorig jaar opgerichte handelaarsvereniging Geniet van Schoten, heeft na een
sterke start in het moeilijke jaar 2021 een goed gevuld jaarprogramma klaar voor 2022.
“Blikvangers worden zeker onze twee Fashion Days-weekends, waarvan het eerste er
half maart al aankomt, en de tweede editie van ons grote evenement Schoten Geniet”,
kondigt voorzitter Silke De Backer aan.
Schoten Geniet zorgde vorig jaar in september met modeshows, tal van optredens en veel
lekker eten en drinken voor een feestelijke sfeer in het dorpscentrum. De door corona
zo zwaar getroffen handelaars, konden meteen hun verkoopcijfers aardig opkrikken. En
ook het massaal opgedaagde publiek had duidelijk behoefte aan wat luchtigheid.
“Het was een voltreffer die ook onze verwachtingen heeft overtroffen”, blikt Silke
De Backer nog één keer terug op dat warme septemberweekend. “We willen dit
succesnummer in 2022 dus zeker herhalen. Maar omdat de gemeente werken plant
aan heel wat straten in het centrum, zagen we ons genoodzaakt het volksfeest naar
voor te verschuiven op de kalender. Hierdoor zal de tweede editie samenvallen met
het traditionele braderijweekend: van 24 tot en met 26 juni. Maar dat weekend staat
in Schoten al heel lang synoniem
voor feest.”

HET BRABANDERHOF

paardenmelkproducten

Verwacht je aan grotendeels
dezelfde ingrediënten zoals
animatie en een culinair dorp
op het Marktplein, al werkt
het bestuur van Geniet van
Schoten nog aan een concreet
programma.
Frans & Nadine de Brabander
Eind juni is nog veraf, maar zo lang
Maaikeneveld 66 te Lier
wacht de handelaarsvereniging
info@paardenmelk.be
niet om voor ambiance te zorgen
www.paardenmelk.be
in de Paalstraat en omgeving.
“Van 10 tot en met 13 maart eisen
brabanderhof_adv_80x180.indd
1
brabanderhof_adv_80x180.indd
1
onze kledingzaken
de aandacht
op met de Fashion Days. Een
nieuw modedefilé met catwalk
in de winkelstraat, bewaren we
voor later. Maar er zullen ook nu
al heel wat extra attracties zijn.
De boetiekuitbaters en andere
handelaars mogen ons daarvoor trouwens altijd nog ideeën aanleveren”, doet Silke, zelf
medezaakvoerster van Stoffe & Koffe, een oproep naar haar leden.

VERZENDING
BIJ EEN
BESTELLING VA
N MIN. 50 e

Frans & Nadine de Brabander
Maaikeneveld 66 te Lier
info@paardenmelk.be
www.paardenmelk.be
brabanderhof_adv_80x180.indd 1

- Vers of diepvr
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke hu

Open van dinsdag t

Geeft en
betere w ergie,
e
en snel erstand,
ler hers
tel!

Vers of diepvries
-- Diepvries
- Drinkyoghurt
-- Drinkyoghurt
Capsules
-- Capsules
Likeur
Natuurlijke huidverzorgingsproducten
-- Natuurlijke
huidverzorgingsproducten
Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

30/11/17 17:07

Kortelings hakt Geniet van Schoten de knoop door over wie de organisatie zal versterken
als beroepskracht. “Er kwam heel wat respons op onze vacature en we voeren momenteel
de gesprekken. Het zal fijn zijn om het werk voortaan te laten dragen door meerdere
schouders. Want we gaan nog vaak van ons laten horen dit jaar”, aldus Silke.
Ze heeft het dan onder meer over het weekend van de klant begin oktober, de
Halloweenmarkt, de doortocht van Sinterklaas en de septembereditie van Fashion Days.
www.genietvanschoten.be

Te koop: eetkamer, wandkast
2m27 + kast 90cm, salon leder
2x1 zit + 2 zit, tafel, slaapk,
5 deurskast, bed, 2 nachtt.,
150
onderzetborden
blauw/
oranje, 650 bestekken inox,
gr soepketels, allerlei… tel
0475.200.294 of 03.353.85.63 P4
Te koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

WAT TE DOEN IN DE REGIO
THEATER: ‘FETSKEU’
Door Ben Segers, Rilke Eyckermans en Dominique Mondelaers. Op 11 februari om 20.15u in Theater Vooruit, Sint-Bavoplein 17
in Boechout. Meer info op ww.boechout.be.

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

MOOIE
KLASSEDAME

voor massage,
gezellige babbel, etentje,
sauna ....

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

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

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECTOPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!
Danny tel. 0472 87 82 24

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

OP TOCHT DOOR CHILI
Met een lengte van 4329 kilometer is Chili een lang en smal land aan de westkust van Zuid-Amerika, geklemd tussen de Stille
Oceaan en het Andesgebergte. Door de uitzonderlijke lengte en het hoogteverschil tussen de kust en het gebergte (met
o.a. de Aconcagua, met 6.962 meter de hoogste berg van het Amerikaanse continent) kent Chili meerdere klimaatzones en
een uitzonderlijk reliëf. Spreker Jan Vandorpe neemt je mee op zijn ontdekkingstocht in 2018 door dit fascinerende land
en dit op 12 februari van 14:00 tot 17:00 in GC ‘t Gasthuis Wijnegem, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op info@
cactussenvetplanten.be, 03 646 67 03 of www.cactussenenvetplanten.be.
VOORDRACHT: ‘EEN KERKTOREN IS MEER DAN EEN KLOKKENTOREN’
Kerken hebben meestal minstens één grote, hoge toren, met binnenin kerkklokken en aan de buitenkant één of meer
uurwerken. Iets lager hebben orgel en zangkoor hun plaats. Een kerktoren is vaak eigendom van de gemeente, terwijl de
kerk eigendom is van de kerkfabriek. Samen met Erik, de torenwachter van de Sint-Catharinakerk van ‘s-Gravenwezel, en
Herwig, de organist van de Sint-Guibertuskerk in Schilde, vertelt men u alles over onze kerktorens. Op 14 februari om 20:00
u. in Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4 in Schilde. Meer info: www.scilla.be.
FRANKRIJK IN EEN NOTENDOP. EEN GESCHIEDENIS VAN GROTE MANNEN
‘L’état, c’est moi’, zo zou Lodewijk XIV critici de mond hebben gesnoerd. Fransen die veel van hun overheid verwachten,
spreken vaak bewonderend over de ‘grote mannen die hun geschiedenis hebben gemaakt.’ In deze cursus reis je door de
tijd met Hans Cools en ontmoet je vijf van hen: Clovis, Lodewijk XIV, Napoleon Bonaparte, Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy
en Emmanuel Macron. Allen staan zij in een lange traditie en er bestaan meer gelijkenissen tussen dan je misschien op het
eerste zicht zou denken. Deze lessenreeks loopt van 15 februari tem 22 maart in GC Brecht, Mudaeusstraat 9 in Brecht. Meer
info via academie@davidsfonds.be.
FEELGOODFILM: ‘MIJN VADER IS EEN SAUCISSE’
Johan Heldenbergh in een worstenpak. Het beeld is nu al iconisch. Voor Heldenbergh is het zijn eerste grote rol in een
Vlaamse film sinds ‘The Broken Circle Breakdown’ in 2012. Op 16 februari van 14:00 tot 16:00u in Vrijetijdscentrum Brieleke,
Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info: vrijetijd@wommelgem.be of 03-55 0 50.
BLOEDINZAMELING
Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Wist
je trouwens dat je hiervoor terecht kan in Oelegem op 16 februari, 4 mei, 17 augustus en 2 november, telkens van 18 tot 20.30
uur in de Parochiezaal, Venusstraat 10 in Oelegem. Meer info op 0800 777 00 of bloed@lier.rodekruis.be.
SCHILDESTRANDWANDELING
Op 17 februari van 13:45 aan Café Den Inslag aan Schildestrand. Het eerste gedeelte loopt langs het antitankkanaal waar we
ook tijdens de winterperiode heel wat watervogels kunnen spotten. Verder loopt het pad door een afwisselend bos en open
vlakte gebied. We steken tweemaal de Waterstraat over en lopen zo door een woonwijk terug tot aan het Schildestrand.
Meer info: secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.
COMEDY: ‘DE JAREN VAN VERSTAND’
Met zijn energieke publieksinteractie en sublieme gedachtesprongen houdt Thomas Smith al 18 jaar verschillende
generaties op het puntje van hun stoel. In ‘De Jaren van Verstand’ komt hij geen levenslessen dicteren, maar neemt hij
alledaagse zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Op 17
februari van 20:30 in Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op www.wijnegem.be.
“EEN REGENBOOG VAN DIALECTEN” DOOR PROF. MAGDA DEVOS
Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en
Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest. In
de geïllustreerde lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe de grote versnippering van
het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. Op 24 februari van 20:00u. in Parochiezaal St.
Stefaan, Kerkstraat 29 in Massenhoven. Organisatie: Davidsfonds Zandhoven. Meer info: hemelaer.dirk@gmail.com.
BIJEN EN BESTUIVING
Voordracht door Jolien Smessaert. Jolien is afgestudeerd als master Plant Sciences aan de Universiteit van Wageningen.
Ze heeft daarna 4 jaar doctoraatsonderzoek gedaan aan de KU Leuven rond de bijdrage van bestuivers in de appel- en
perenteelt. Sinds 2019 werkt ze voor de voorlichtingsdienst aardbei van het Proefcentrum Hoogstraten. Op 27 februari 2022
van 09:30 tot 12:00u bij De Liefhebbers Van ‘t Zoet, Valkenlaan 1 in Ranst. Meer info via walter.mertens59@gmail.com, www.
deliefhebbersvantzoet.be of 0476 39 75 12.
TWEEDEHANDSBEURS
Tweedehandsbeurs voor babykleding en speelgoed op 5 maart van 10:00 tot 12:00u in De Griffel, Dorpsstraat 37 in Pulle.
Meer info via bea.de.beuckeleer@gmail.com.
CURSUS: VOGELZANG IN HET BOS EN AANGRENZENDE GRASLANDEN
Een cursus voor zowel beginners als kenners. Een vroege ochtend in het voorjaar. Het bos en aangrenzende graslanden
worden wakker met een indrukwekkend ochtendconcert van vogels. Maar welke vogels horen we allemaal? In deze cursus
leren we de geluiden van de bosvogels en aangrenzende graslanden kennen en hérkennen. Is het nu een koolmees of een
zwarte mees, een groene specht of … Op 8 & 15 maart van 19.30 tot 22.30 uur en op 19 maart van 8.30 tot 11.30 uur aan De
Pastorij, Gasthuisstraat 19 in Ranst. Meer info op 0473 99 26 78 of michel.levens@skynet.be.
“DE DIEFSTAL VAN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS - HET LAM GODS” DOOR FILIP VAN BEURDEN
Een diefstalverhaal, door Jan De Kesel, inspecteur bij de Gentse federale politie, ooit omschreven als “Kuifje voor
volwassenen, doorspekt met de Da Vinci Code en Harry Potter. Het is als het ware een Gents Dan Brown-verhaal.” Op 11
maart van 20:00 tot 22:00u in de Parochiezaal St. Stefaan, Kerkstraat 29 in Massenhoven. Organisatie: Davidsfonds
Zandhoven. Meer info: katia.pannecoucke@telenet.be.
(*) onder voorbehoud van annulaties en coronamaatregelen

Proefopstelling in
Stommehoevestraat
In de Stommehoevestraat in Wommelgem verschenen paaltjes. Het gaat om een
proefopstelling die automobilisten er eindelijk moet toe aanzetten zich aan de
maximum snelheid van 50 km per uur te houden.
“Op vraag en met inspraak van het buurtcomité van de Stommehoevenstraat
hebben we nagedacht hoe we deze lange straat kunnen vergroenen en de
gebruikers aanzetten tot het respecteren van de snelheidsnorm (50 km/u)”, aldus
schepen van Mobiliteit Alex Helsen (N-VA).
Na enkele vergaderingen kwam deze proefopstelling uit de bus. Eind vorig jaar
werd eerst de riolering langs de zuidzijde hersteld en de verzakkingen in het
voetpad weggewerkt.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

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

“De zones die nu werden afgebakend met paaltjes worden - na een gunstige
evaluatie op het einde van het jaar - nadien bestendigd”, kondigt Helsen aan.
“Bedoeling is dat op die plaatsen ‘plantvakken’ komen voorzien van struiken,
bomen, planten en bloemen. Gelijktijdig met die aanleg zal dan nog een nieuwe
asfaltlaag aangebracht worden en zullen delen van het voetpad aan de noordzijde
onthard worden.”
Scherpen Helsen benadrukt dat na de proefperiode alle bewoners de gelegenheid
krijgen om hun mening te geven over de geplande heraanleg.
Gevraagd: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook
defect zijn. Geef goede prijs,
Tel Peter 0496.433.007 Z569
Poolse mannen doen renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen, afbraakwerk, Nederlandstalig, gratis prijsofferte,
referenties tel 0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z566
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 Z567
Te huur: huis, te bezichtigen na tel
afspraak, tel 0486.29.83.61 Z568

Alles
schilderwerken:
binnen en buiten, door Poolse
mannen,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z570
Inboedelverkoop wegens overlijden, zaterdag 26 februari
van 9u00 tot 16u00, zondag 27
februari van 9u00 tot 13u00,
Processieweg 4, Sint Lenaarts

*

MARNIX DE SADELEER
Gasthuisstraat 27
2960 Brecht
marnix@notarisdesadeleer.be

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

GEZOCHT

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

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
GEGIDSTE
20 FEBRUARI
1411U
Afstanden 6,WANDELING
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93

WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR VERSTERKING
IN DE RECHTSTAKKEN

De familie Cogels in het Rivierenhof

VASTGOED en FAMILIERECHT

CULTUUR

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

PROFIEL:
• Master in de rechten en/of het notariaat;
• en/of Bachelor rechtspraktijk
• Voltijds en/of deeltijds
• Ervaring is een pluspunt

BEZICHTIGING
FEBRUARI 10-14U
2 MAART 2014PARKVILLA RIVIERENHOF
31STE20TRAPPISTENTOCHT
Afspraak aan de oostvleugel van het kasteel Rivierenweg, Parkweg , Deurne, inschrijven is

Deeltijds

CULTUUR
2 MAART
2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

TONEEL
2 MAART 2014
Nondedju, www.ewt.be, Deurne

23 FEBRUARI
31STET/M
TRAPPISTENTOCHT

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

Afstandenwww.provincieantwerpen.be,
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
verplicht,
tel 03.360.52.18

2 MAART 2014
JEUGDVOORSTELLING

31STE TRAPPISTENTOCHT
23 FEBRUARI 15U

Afstanden
10 ,12,je18,
20,grande,
24, 30,dromerige
40km, Sint-Antonius
Zoersel(3-9j),
www.nvz.
27 93 11
Boom
– cie.6,Quand
serai
jeugdvoorstelling
Werf 0477
44, Schoolstraat
44, Schilde, 03.380.16.83, www.werf44.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93 14U
11
VOORSTELLING
ONDERLAND
10 FEBRUARI
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
2 MAART
2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Mariette
Gazet,
in het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, Antwerpen,
www.theaterzeemanshuis.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TENTOONSTELING
TOT 16 FEBRUARI
2 MAART 2014
31STE10TRAPPISTENTOCHT
Beeld-smeedwerk van Luc Smets, ‘t Gasthuis - Kapel, Wijnegem, 0496 333 646
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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

INTERNATIONALE
EN 27 FEBRUARI
2 MAART 2014 FOSSIELENBEURS
31STE26TRAPPISTENTOCHT
Imra 2022, Even Center van Kinepolis, Groenendaallaan 394 Antwerpen; suzy.hofmans@
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
telenet.be, www.acam.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
FREYA:
START TO SING
27 FEBRUARI 14U-17U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Workshops, samenzang, noten lezen en percussie. Voor de kleinsten is er kinderopvang
voorzien,
mama mee komt zingen. Parochiezaal, Venusstraat
10,TRAPPISTENTOCHT
Oelegem,
2 MAARTterwijl
2014
31STE
ilsecoppens@hotmail.com, 0486 48 59 98
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

QUIZ
2 MAART 2014

5 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

EXPO
2 MAART 2014

TOT 1 APRIL
31STE TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

WIJ BIEDEN:
• Correct salarispakket;
• Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde
‘work/life’ balans; Ondersteuning;
• Loopbaantraject en coaching;
• Duurzame samenwerking;
WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
• Landelijk en modern kantoor;
• Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
• Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);
Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.
Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academische curriculum /studie bevatten, in onze databank 3
jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn
dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job-opportuniteit binnen onze instellingen. Deze
gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U
kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie,
recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op
bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris
van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al Uw persoonlijke
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Cafetaria
Prins20,Kavellei
Brasschaat,
www.vtbkultuur.be
AfstandenDC6,Vesalius,
10 ,12, 18,
24, 30,77,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

pers.
http://www.duinenhuis.
be gsm: 0476.584.132
P1

Noordschouwburg,
Veerle
Beckers,
vanZoersel
Veerle www.nvz.
Beckers, Nieuwdreef
Afstanden 6, 10 ,12,
18, 20,
24, 30,recente
40km,schilderijen
Sint-Antonius
0477 27 93135,
11
Merksem, 03.641.62.10, noord@antwerpen.be, www.schouwburgnoord.be

* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES

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

GEZOCHT
UW ACTIVITEITEN
HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z558
Te huur: Nieuwpoort aan zee
vakantie: nw inger. appartement
met garage, zeedijk 90m.1-4
prs.
http://www.nieuwpoortvakantie.be,
Oostduinkerke
mooie villa zeedijk 200m 4-7

Te koop: klassieke eetkamer
in pure donkere eik: barkast,
wandmeubel, tafel, 6 stoelen
in
perfecte
staat.
foto’s
en afm. beschikbaar prijs
500euro. 0476.24.39.62
P2
Deftige
werkvrouw
zoekt
nog poetswerk in Wijnegem.
Dagen en uren o.t.k. Werkt
coronaproef
met
zelftest.
Gsm nr.: 0478.264.217
P3

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

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

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

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?

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

• FULL-TIME

• ERVARING IS EEN +

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

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

Man zoekt flexijob, koken
of
schoonmaken
tel
0485.455.258 (particulier) Z564

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

• MINIMUM 30 JAAR

Alle snoeiwerken, aanleg van
gazon & rolgazon, vellen van
bomen, Frezen van stronken ,
aanplantingen ,verticuteren ,
0498 144.085 (particulier) Z562
Gezocht: strijkwerk, eventueel
afhalen
en
terugbrengen,
ik woon in Schoten inl. tel
0476.22.80.27 (particulier) Z563

Gezocht
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
op zelfstandige
basis

0485 612 963
Gezocht
voor nieuw restaurant
in Schilde/Zoersel

HULPKOK met ervaring
AFWASSER (m/)
Slagerij Willekens is een dynamische onderneming in volle groei. Hierdoor
zijn we op zoek naar gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken.

-

2 VERKOOPSTERS
SLAGER

Is klanten laten genieten van een heerlijk stukje vlees of lekker eten jouw
passie, contacteer ons dan voor extra info of een afspraak.
Slagerij Willekens

Nice2Meat bvba
Paalstraat 57, 2900 Schoten
Tel. 036/584.721 - info@slagerijwillekens.be

Eigen vervoer
Nl-talig
Do-vr-za-zo

0474 64 29 26

Gezocht

LOODGIETER
met ervaring

0485 612 963

Gezocht

WEEKEND
PERSONEEL

voor zaal of keuken
Voor Afs. Keyserhof
te ‘s-Gravenwezel
Tel. 03 358 23 33

Administratief medewerker
Metallum Metal Trading NV is actief in het handelen, bewerken en verschepen van
ferro en non-ferro metalen. Het bedrijf is onderdeel van de Thommen group met
verschillende vestigingen in Europa.

Metallum Metal Trading NV, Liebiglaan 124, 2900 Schoten

Gezocht
Administratieve hulp

Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een voltijds administratief
medewerker/medewerkster voor onmiddellijke indiensttreding. (38 uren)

Variabele vrije uren,
Wat worden je taken?
boekhoudkundige
achtergrond medewerker
Administratief
is welkom, Regio Schilde
- Eerste aanspreekpunt aan het onthaal
- Wegingen uitvoeren met bijhorende transportdocumenten
Metallum Metal Trading NV is actief in het handelen, bewerken en verschepen van ferro en non-ferro
- Algemene administratie invoer en afvoer
metalen. Het bedrijf is onderdeel
van de Thommen group met verschillende vestigingen in Europa.
- Facturatie
AFSPANNING DE KROON IN
- Ondersteuning planning transporten

0485 612 963

Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een voltijds administratief medewerker/medewerksBRASSCHAAT

ter voor
onmiddelijke indiensttreding. (38 uren)
is op zoek voor
onmiddellijke
Wat is je profiel?
indiensttreding
- Minimaal 5 jaar werkervaring
zaal- Ruime ervaring met Microsoft Office
Wat worden je taken?
- Je bent op zoek naar een job voor lange duur.
verantwoordelijke
- Jehet
bent
stressbestendig, kan zelfstandig werken en wilt graag werken
met ervaring- en een
Eerste aanspreekpunt aan
onthaal
in
een
team
- Wegingen uitvoeren met bijhorende transportdocumenten
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Algemene administratie invoer en afvoer
Kennis van Frans en Duits zijn een pluspunt.
- info@
Facturatie
Stuur uw CV naar
- Ondersteuning planning transporten
dekroon-brasschaat.be
Wat bieden we:

ASSISTENT

zaalmedewerker

Wat is je profiel?

- Een fulltime tewerkstelling (38u)
- Marktconforme verloning met alle legale voordelen
Minimaal 5 jaar werkervaring
- Een collegiale, fijne werksfeer binnen een stabiele onderneming

- Ruime ervaring met Microsoft Office
Problemen met Frans
of bent
Engelsop zoek naar een job voor lange duur.
- Je
Interesse?
in het middelbaar
of
hogerstressbestendig, kan zelfstandig werken en wilt graag werken in een team
- Je bent
onderwijs? Leerstof opfrissen?
- ook
Je beheerst
deStuur
Nederlandse
en Engelsemet
taalCV
in woord
en geschrift. Kennis van Frans en Duits
je sollicitatiebrief
naar Wouter.thone@metallum.com
Bekwame leraar helpt,
advies
zijn een
dyslectische
leerlingen,
gsmpluspunt.
0475.79.65.12 (particulier) Z549
Renoveren
van
verlichting:
stekkers
en
schakelaars,
Gratis
opruimen
van
Wat bieden we:
opnieuw bekabelen van luchters
installatie snoerdimmer enz… gsm
inboedels
bel
vrijblijvend
en staande lampen, vervangen
0475.79.65.12 (particulier) Z546
0488.33.58.73 (particulier) Z200
- Een fulltime tewerkstelling (38u)
-

Marktconforme verloning met alle legale voordelen
Een collegiale, fijne werksfeer binnen een stabiele onderneming

Interesse?

BYEVE
EVE
zoekt
flexibele
(parttime)
logistieke
BY
zoekt
eeneen
flexibele
(parttime)
logistieke
kanjer!kanjer
(locatie: Wuustwezel)

Ben jij parttime beschikbaar en wil jij graag werken in de lo

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Wouter.thone@metallum.com

Ben jij parttime beschikbaar en wil jij graag werken in de logistiek?
Ben je een echte, zelfstandige aanpakker en krijg je er een
Ben je een echte, zelfstandige aanpakker en krijg je er een kick van
een
nieuw
doel
tenieuw
bereiken?
om
samen
dagelijks
een
doel te bereiken?

Stuur dan een email naar info@byeve.be.

Stuur dan een email naar info@byeve.be.
Voor
de volledige
ga naar www.byeve.be
Voor
de volledige
vacaturevacature
ga naar www.byeve.be

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.

MARNIX DE SADELEER
Gasthuisstraat 27
2960 Brecht

GEZOCHT

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur
afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen,
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR EEN:

TECHNISCHE MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF
ONTHAALMEDEWERKER

Functieomschrijving

PROFIEL:
• Onthaal van cliënten;
• Telefooncentrale;
• Beheer afspraken agenda;
• Administratief werk;

Profiel

Deeltijds
WIJ BIEDEN:
• Correct salarispakket;
• Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde
‘work/life’ balans; Ondersteuning;
• Duurzame samenwerking;
WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
• Landelijk en modern kantoor;
• Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
• Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);
Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.
Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academische curriculum /studie bevatten, in onze databank 3
jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn
dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job-opportuniteit binnen onze instellingen. Deze
gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U
kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie,
recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op
bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onzefunctionaris
van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al Uw persoonlijke
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538
Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tabletles aan

• 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

huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
installeren, iphone, etc… tel
0479.87.24.10 (particulier) Z189
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

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

VERANDA DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERSBUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

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

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

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

•• 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

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

KINA p.v. legt een wervingsreserve aan van twee jaar voor

VERZORGENDE

in de regionale dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg (RDGAT)

Contractueel voor lokale besturen Schilde, Wijnegem of Wommelgem
Ben je gedreven om te zorgen voor anderen en heb je
een hart voor je gebruikers?
Dan ben jij de verzorgende die we zoeken voor onze
dienst gezinszorg in Schilde, Wijnegem of Wommelgem.

Functie
Als verzorgende bied je sociale en praktische hulp
(zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen,
persoonlijke verzorging,…) in het huishouden van
zorgbehoevende gezinnen en senioren. Je voert je
taken uit in overleg met familie, mantelzorgers en
andere hulpverleners.

Profiel
•
•
•
•

Je kan je taken goed organiseren en werkt
zelfstandig.
Je houdt van sociaal contact en kan goed
communiceren.
Je respecteert de privacy van je gebruikers.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.

KINA p.v. biedt
Bruto maandloon volgens IFIC cat. 11 (tot 18 jaar anc.)
en daarna C2: min. 2.372,29 euro – max. 3.374,02 euro
(38/38).
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding / sociaal abonnement.
Vacature verzorgende 2022.indd 1

Diplomavereisten
Je bent houder van een diploma secundair onderwijs
of gelijkgesteld en je diploma geeft toegang om
een inschrijvingsbewijs als verzorgende bij het
Agentschap Zorg & Gezondheid te bekomen.
Ook laatstejaarsscholieren en studenten
worden toegelaten tot de selectieprocedure (zie
aanwervingsvoorwaarden).

Hoe stel je je kandidaat?
Stuur je kandidatuur (cv, motivatiebrief, kopie
diploma, uittreksel uit strafregister) per mail naar
personeelsdienst@wijnegem.be of per post naar lokaal
bestuurWijnegem, Turnhoutsebaan 422,
2110 Wijnegem. Uiterlijk op maandag 21 februari 2022.

Selectie
Je voldoet aan de algemene toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden en slaagt in de
selectieprocedure. De selectie zal plaatsvinden in
de maand maart. Details hierover ontvang je na het
indienen van je kandidatuur.

Meer info
De aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving
kan je opvragen bij lokaal bestuur Wijnegem,
telefonisch op 03 288 21 09
of via personeelsdienst@wijnegem.be.
1/02/2022 8:00:42

WAREHOUSE MANAGER
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
• Vloeiend Nederlands – beheren van Frans en Engels
zijn een pluspunt.
• 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

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

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

Algemene Bouwonderneming Ageres NV
In het kader van onze groei zoeken
wij enthousiaste medewerkers:

PLOEGBAAS en
volwaardige METSELAARS
Je wordt ingeschakeld in het volledige ruwbouwproces van onze
nieuwbouwprojecten.
Als ploegbaas ben je de contactpersoon op de werf, sta je in voor het
vlot verloop van de bouwwerken van A tot Z, zorg je voor een efficiënte
uitvoering van de bouwwerken, stuur je de ploeg aan en spring je bij
waar nodig. Je organiseert in samenspraak met de werfleider de werken
op de werf en staat mee in voor het opvolgen van de bouwmaterialen
en machines. Je hebt technisch inzicht en kan moeiteloos planlezen.
Als geschoolde metselaar heb je de nodige vakkennis voor zowel
nieuwbouw als verbouwingen. Je bent flexibel in omgang met
anderen en bent sociaal ingesteld. Je kan zelfstandig werken mits
minimale instructies van de ploegbaas. Je bent in staat om correct en
nauwkeurig werk af te leveren en wilt ook andere taken op je nemen
op de bouwwerf.
Je werkt in teamverband en kan rekenen op de nodige ondersteuning
en begeleiding van je nieuwe job.
Je komt terecht in een toonaangevend bouwbedrijf dat ruimte biedt
voor persoonlijke groei en ondernemerschap. Je werkt in een team van
collegiale, gemotiveerde en creatieve vakmensen die van aanpakken
weten. Je kan steeds op hen rekenen om je job professioneel uit
te voeren. Je krijgt een aantrekkelijk salaris en werkt in de nabije
omgeving.

Sollicitaties richten aan :
Algemene Bouwonderneming Ageres NV
Steenovenstraat 2A, 2390 Malle
Tel. 03 385 91 63 | info@ageres.be

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

Gezocht
werk:
tuinman,
klusjes
of
schilderen
tel
0488.59.11.12 (particulier)Z544
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12
(particulier)
Z546

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z548
Alle snoeiwerken, aanleg van
gazon & rolgazon, vellen van
bomen, Frezen van stronken ,
aanplantingen ,verticuteren ,
0498 144.085 (particulier) Z562
Gezocht: strijkwerk, eventueel
afhalen
en
terugbrengen,
ik woon in Schoten inl. tel
0476.22.80.27 (particulier) Z563
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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
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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:

Proefopstelling Wijnegem West
zorgt in gemeenteraad voor botsing
De omstreden proefopstelling voor het verkeer in de wijk Wijnegem West,
leidde ook in de gemeenteraad tot een botsing tussen initiatiefnemend
schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) en de oppositieraadsleden
Dirk Verhaert (Vlaams Belang) en Inge Carpentier (CD&V).

UITZONDERLIJK
IN EEN NUMMER
‘‘

22 FEBRUARI
15 FEBRUARI

13 MAART
5 MAART

Sinds begin december kan je via de Ruggeveldstraat niet meer rechtstreeks
van de Merksemsebaan naar de Turnhoutsebaan rijden. Omdat ook nog enkele
andere straten ‘geknipt’ werden, wordt alle verkeer langs de Fortveldstraat
geleid. De gemeente wil hiermee het vermeende sluipverkeer aan banden
leggen en volgens sommigen ook testen wat het effect zal zijn van de
nieuwe woonwijk Ertbrugge met 290 extra woningen tussen Houtlaan en
Ertbruggestraat.
Dirk Verhaert (Vlaams Belang) meende te weten dat naast zwaar ontstemde
oud-commissaris Eddy Geerinckx, die heel de Fortveldstraat achter zijn
petitie kreeg om vervroegd een einde te maken aan de proefopstelling, ook
de wijkagenten van de huidige politie Minos, nooit positief advies hebben
gegeven over de maatregel. Inge Carpentier (CD&V) stelde vragen bij de twee
maten en twee gewichten in de snelheidscontroles die de politie momenteel
organiseert.
“32 km per uur rijden in de woonwijk wordt nu plots bestraft, maar vlakbij in de
Merksemsebaan vlammen ze met soms 100 km per uur voorbij en is er nooit
controle”, aldus de dochter van oud-burgemeester Leo Carpentier.

VERSCHIJNING: de Bode van Schoten verschijnt elke 14 dagen gratis
‘huis aan huis’ in alle wijken van Schoten, Schilde, ‘s-Gravenwezel,
Overbroek, Brecht, Rommersheide, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Antonius,
Zoersel en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.
Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Borsbeek, Ranst,
Pulle, Broechem, Pulderbos, Emblem, Zandhoven,
Vremde, Massenhoven, Boechout, Viersel.

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

Schepen Tom Tachelet moest bij afwezigheid van burgemeester Leen Wouters
(N-VA), die thuis in quarantaine zat en deze eerste live gemeenteraad dus
niet kon bijwonen, opnieuw in de verdediging. “We hebben dit wel degelijk
met de politie doorgesproken. Dat er geen nood zou zijn aan maatregelen,
klopt evenmin. Ik heb weet van meerdere ongelukken in de Ruggeveldstraat,
waarbij zelfs auto’s in voortuin zijn beland”, aldus schepen van Mobiliteit Tom
Tacehelet.
Wat het in ontvangst nemen van de petitie en het onderhoud met Eddy
Geerinckx en andere mensen uit de Fortveldstraat betreft, zei Tachelet dat
dit respectvol is verlopen. “We zullen op basis van objectieve metingen, die we
onder meer in februari zullen doen, na zes maanden wel degelijk evalueren en
dan niet te trots zijn om de maatregel terug te schroeven mocht blijken dat er
geen verbetering is of de situatie verergerd is.”
“Maar mijnheer Geerinckx weet ook dat het niet eerlijk is om de balans op
te maken enkele weken na invoering van zo’n gewijzigde situatie. Geef alle
chauffeur de tijd om even te wennen en zich aan te passen. En met alle
respect voor onze oud-commissaris, maar sinds hij met pensioen vertrok is de
mobiliteit drastisch veranderd”, besloot Tachelet.

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

Laatste lessen voor De Moedige
Bijters langs Albertkanaal
38 jaar lang hebben herdershonden tussen Albertkanaal en de Hoogmolendijk geleerd te
gehoorzamen en hoe ze hun baasjes moeten verdedigen. Onlangs gebeurde dat voor het laatst
want De Moedige Bijters vliegen van hun pleinen aan het kanaal. “Er zal ook moed nodig zijn om op
de nieuwe locatie verder te doen, maar we slaan ons hier wel door”, aldus een geëmotioneerde Tina
Van Beeumen, die al even lang lid is als de Schotense hondenschool bestaat.
Tina (44) was dus nog een kleine meid toen haar grootmoeder Paulette Fontaine, die haar ook heeft
opgevoed, samen met enkele andere dierenliefhebbers De Moedige Bijters oprichtte. “Dat was toen
ook al hier.”, herinnert Tina zich. “Ik heb een keeshond, Yorkshire terriër, boxer en meerdere Duitse
herders gehad. Ook vandaag heb ik nog een Duitse herder: Cody. Het zijn allemaal Moedige Bijters
geweest. We hebben hier aan het kanaal ongelofelijke tijden beleefd. Destijds namen we met een
hele delegatie van onze hondenschool zelfs deel aan de Bevrijdingsfeesten
in Deurne.”
Zoals ook voorzitter Stephanie Van den Wouter eerder getuigde, bevestigt Tina
dat De Moedige Bijters één grote familie vormen. Dat die hechte familie nu
deels dakloos wordt en naar de overkant van de vaart verbannen wordt, naar
een veel kleiner terrein, doet ook haar pijn.
“Deze kantine is altijd mijn tweede thuis geweest. En dit is natuurlijk een
zware slag voor onze vereniging, maar als je ziet met wat voor eendracht hier
de voorbije dagen met pijn in het hart werd afgebroken, heb ik goede hoop
dat we deze tot nog toe hoogste horde op ons parcours ook wel zullen over
geraken. Ik blijf alleszins lid, ook al gaat het jaargeld naar omhoog: van 60 naar
100 euro. Ach, ik heb daar wel begrip voor. De verhuizing zal kosten met zich
meebrengen. De instructeurs zijn hier erg goed. En als je zoals ik vier keer per
week komt, valt dat tarief heus wel mee.”
Ook Tina nam met haar geliefde Cody voor het laatst deel aan
gehoorzaamheidslessen op de vertrouwde pleinen. “Ik heb toch een krop in de

keel. Of we hier nog zullen terugkeren, is maar zeer de vraag. De Vlaamse Waterweg is van plan om
de huurgelden voor deze terrein flink op te trekken. Maar waar De Moedige Bijters zich ook vestigen,
ik ga mee”, aldus Tina.
Tina was niet de enige die afscheid kwam nemen van de pleinen tussen Hoogmolendijk en
Albertkanaal. Zo’n veertig honden kregen er nog lessen tijden het laatste weekend. Tussendoor
staken voorzitter Stephanie Van den Wouwer en haar team de handen uit de mouwen want de hele
site dient te worden ontmanteld, zo heeft De Vlaamse Waterweg opgelegd. Lichtmasten werden
doorgezaagd, hokken afgebroken en er volgde nog veel meer opruimwerk.
De moedige voorzitter, die zichzelf mee in het zweet werkte, houdt eraan onder meer buur De Rooy
te danken. De specialist in oude metalen stelde uit solidariteit spontaan gratis een container een
container te beschikking afval kosteloos af te voeren. Ook tuinaannemer Kristof Sarens-Hesbain
uit Waasmunster krijgt een aai over de bol. Hij was de voorbije weken belangeloos in de weer om het
terrein bij De Legende geschikt te maken voor hondentrainingen. “De ondergrond is er erg ‘vettig’,
maar nu is het te doen. Ik blijf alleszins met Uki, mijn Duitse herder, elke week van Waasmunster
naar Schoten komen want de lessen van De Moedige Bijters zijn van een hoog niveau.”
Voortaan vind je De Moedige Bijters dus een paar honderd meter verderop, eveneens tussen
Hoogmolendijk en Albertkanaal, maar aan de overkant van het kanaal Dessel-Schoten, net voorbij
de kantoren van ‘huisbaas’ De Vlaams Waterweg. Het blijft afwachten wat er intussen met de volle
kantine gaat gebeuren. Voorzitter Stephanie Van den Wouwer gaat er vanuit dat die niet zomaar
gesloopt zal worden, alvorens een oplossing is gevonden voor de inboedel.
“We kregen een aanbieding voor een duur magazijn in Gent, maar dat is geen oplossing. We blijven
hopen dat De Vlaamse Waterweg of de gemeente ons uit de nood helpt met een opslagruimte van
zo’n 40 vierkante meter, ergens in de buurt hier”, aldus Van den Wouwer.
Bij de gemeente geeft schepen voor Dierenwelzijn Paul Valkeniers (Open Vld) toe dat het
huisvestingsprobleem van DMB al vele jaren bekend is. “In de vorige legislatuur ontstond het idee
om de hondenschool onder te brengen bij de E10-plas. Dat was ook de reden waarom we die weiden
nadien aangekocht hebben. Maar om vele redenen is die piste in het water gevallen.”
“Op lange termijn zou het Wijtschot mogelijk een oplossing kunnen bieden”, meent Valkeniers. “In
die omgeving zitten nu ook al het dierenasiel en die andere hondenschool Politiehond Schoten.
Hopelijk wordt de weigering van de vergunning voor de windturbines – die aangevochten wordt door
Ecopower – weldra bevestigd. Dan kunnen we daar eindelijk verder met die en andere plannen op
de oude stortplaats en omgeving waar ook een bedrijvenpark voorzien is. Binnenkort hebben we
alleszins met DVW alleszins nieuw overleg over DMB.”

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Paultjes processie: indrukwekkend
rouwlint trekt door Koningshof

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Het was die vrijdagavond eind januari zo mogelijk nog stiller dan anders in
de dreven rond de kerk van OLV Koningin in de Schotense wijk Koningshof.
Toch stapten ruim zeshonderd mensen op in een herdenkingstocht voor
Paultje Bogaers, de jongeman uit Schoten die enkele dagen eerder op amper
22-jarige leeftijd veelt te vroeg en onverwacht was overleden.

Als in een echte religieuze optocht droegen de voorgangers enkele
grote portretten mee van de spilfiguur in hun en duidelijk nog veel meer
vriendenkringen. Want in hun zog volgde een lange sliert ‘broers’ en ‘zussen’.
Paultje stond erom om bekend dat hij ieders broer was.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook Paultjes ouders, grootouders, juffen
van de Sint-Ludgardisschool, die hem als kind in de klas hebben gehad,
trainers en ploegmakkers van FC Koningshof en KSK ’s-Gravenwezel, die
Paultje hebben gekend als jong voetbaltalent, meelevende buurtbewoners en
vrienden die van heinde en ver naar de Schotense villawijk waren afgezakt.

De politie van Schoten was in samenspraak met de organiserende vrienden
van Paultje discreet aanwezig om de processie veilig over de drukste
kruispunten van Koningshof te leiden. Na een wandeling van drie kwartier en
bij aankomst aan de kerk, werd door
heel wat mensen naar het voorbeeld
van Paultje en ondanks corona
toch geknuffeld, een blik geworpen
op de foto’s en neergelegde
bloemstukken, waarna iedereen
sereen huiswaarts keerde.
Paultje Bogaers uitvaart vond
vrijdag 4 februari plaats in de
Witte Kerk in Schilde Bergen. Nu al
staat vast dat Paultjes vlam nooit
zal doven. We hoorden iemand
het voorstel lanceren om Paultjes
wandeling jaarlijks te organiseren.
Dat zou een mooi eerbetoon zijn voor
de allemansvriend.

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

25
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Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding
24u/24 7d/7

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON

31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Met ruim zeshonderd waren ze op de afspraak om met fakkels samen te
rouwen om Paultjes plotse vertrek. Het overgrote deel van de aanwezigen
waren twintigers. Maar het viel op dat je in die uitgerekte, door de villawijk
slingerende rouwstoet, een speld kon horen vallen. Iedereen zat met zijn
of haar gedachten bij die teddybeer van 1,9 meter met dat grote, maar
kwetsbare hart.

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

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

Het werd een indrukwekkend ceremonieel gebeuren dat de vorm aannam van
een processie, zoals die vroeger bij ons en nu nog altijd in Zuid-Europese landen
uitgaan. Vooraan liepen Victor, Nicolas, Noah en enkele andere van Paultjes
beste vrienden. Zij hadden het initiatief genomen voor deze bijeenkomst om
dat plotse afscheid een plaats te geven. De wandeling deed niet toevallig
de straten aan waar de overledene zelf zo vaak heeft doorgestapt, om even
gedag te zeggen aan zijn kameraden die net als hijzelf deed, ook allemaal in
Koningshof wonen.

TANDARTS

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

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/WOMMELGEM/BORSBEEK
0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL/
ZANDHOVEN
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/RANST 0900 10 512*
ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

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

600 mensen geven Wijnegemse
kasteelheer Leo de Haas
applaus bij uitvaart
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal liep helemaal vol om afscheid te nemen van de
‘vader van de Kloosterstraat’. Boerenzoon, politieagent en bouwvakker, maar nadien
vooral succesvol antiquair en projectontwikkelaar. Leo de Haas - tragisch overleden
in de hofgracht van zijn kasteel Belvédère in Wijnegem op 65-jarige leeftijd - werd na
de eredienst begeleid naar de uitgang met een spontaan applaus door de zeshonderd
aanwezigen. Want de geboren Noord-Brabander had vele vrienden, in Nederland,
maar ook in Antwerpen.
“Laat ons er nog ene vatten”. Met dat Noord-Brabantse gezegde – Leo de Haas werd
in 1956 geboren in Veldhoven bij Eindhoven - had de man zijn vrienden in zijn favoriete
Nick’s Café op het Zuid nog getrakteerd op een pilsje. Ze brachten vervolgens een toost
uit op het leven. “Want dat kan snel over zijn”, had de Haas er nog aan toegevoegd na
het vernemen van de vroege dood van een vriendin.
Het bleken tragisch genoeg profetische woorden. Hoe de Haas na thuiskomst precies
in de slotgracht van zijn eigen prachtig gerestaureerd kasteel Belvédère in Wijnegem
is terechtgekomen, blijft ook ruim een week na de feiten niet helemaal duidelijk. De
familie gaat uit van een hartaderbreuk. Van misdaad was alleszins geen sprake. Leo
de Haas was na een waarschuwing van zijn arts net fanatiek aan het sporten geslagen
en gestopt met roken. Hij was dol op kinderen en keek er naar uit om opa te worden.

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

“Jij, die totaal niet van aandacht hield, stond plots op de voorpagina van alle landelijke
kranten in Nederland en België”, schetste Hennie de Haas, waarmee hij in de ouderlijke
boerderij destijds nog een kamer had gedeeld, één van de karaktereigenschappen van
zijn broer tijdens de mooie afscheidsdienst in de kathedraal.
‘Ne goeie mens’. “Zo omschrijft
ook Michael Marcy, collegaantiekhandelaar Leo de Haas,.
“Hij heeft de Kloosterstraat echt
groot gemaakt. Op een gegeven
moment had hij daar wel vier
winkels en meer panden. Leo had
een neus voor decoratie, vond
die in Oost-Europa en haalde
de stukken naar Antwerpen.
Maar hoe groot zijn imperium
ook was, hij gedroeg zich nooit
arrogant. Integendeel. We waren
eigenlijk geen concurrenten maar
vrienden. Ik ben één van de velen
die op zijn hulp hebben kunnen
rekenen. En Leo kon als geen
ander genieten van het leven.
In zijn tijd als antiquair hield
hij ‘kantoor’ in ‘’Take 5 minutes in Paris’, de horecazaak van mijn echtgenote in de
Kloosterstraat.”
Joyce en Raissa (31), de tweelingdochters van Leo de Haas, verlaten hun stek in Londen,
waar ze de laatste jaren met succes het softdrinklabel Double Dutch lanceerden, om
opnieuw in te trekken in het ouderlijk kasteel in Wijnegem. “We willen mama bijstaan”,
klinkt het.

