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Driekoningen in Wijnegem

Brecht Borrelt

Nieuwjaarsbabbel Schilde

Schoten Donk verliest Andy Molenberghs

Trossen van Boby-Land mogen los

De firma Ressimo uit Brasschaat mag het bekende bootgebouw Boby-Land langs de Brechtsebaan in 
Schoten slopen en er negen eengezinswoningen in de plaats zetten. Het schepencollege verleende 
zopas de vergunning. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen weinig bezwaarschriften binnen, maar 
de drie oppositiepartijen CD&V, Groen en Vooruit dienen nu wel samen klacht in bij de gouverneur 
wegens vermeende bevoegdheidsoverschrijding door het schepencollege.

Er was een restaurant met terras omgeven door water: de achtergelegen vaart, maar ook een 
zwembad aan de voorzijde. In een recenter verleden deed ‘den boot’ nog dienst als dancing (Love 
Boat, Canzonetta), restaurant (Den Boot en Mir-à-l’Eau) en seksclub (Circle Club). 

“We zijn blij met de vergunning en gaan nu rustig uitkijken naar gespecialiseerde aannemers. Onze 
immo-project heeft zelfs nog geen naam”, zegt Philippe Selders van Ressimmo, dat optreedt als 
bouwheer voor eigenares Vera Vanderauwera. “Ten vroegste vlak voor de zomer verwacht ik dat de 
sloop zal aanvangen. Maar we zetten wel door met de nu goedgekeurde plannen.”
De Schotense architect Werner Braeckmans ontwierp voor Ressimmo drie vrijstaande, door een strakke 
vormgeving met elkaar verbonden volumes met telkens drie woningen. “Het is een krot en iedereen 
in de buurt zal blij zijn als ‘den boot’ of wat ervan overschiet eindelijk wordt afgebroken”, motiveert 
schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) de beslissing van het schepencollege. “Wie wil 
er vandaag nog een parenclub of lawaaierige dancing naast de deur? Die bestemming mag dan in een 
bijzonder plan van aanleg (bpa) staan, ze is achterhaald. Het bpa is trouwens vijftien jaar oud en dus 
mogen we ervan afwijken.”
De Swaef verwijst naar de voorziene ontharding van de nu nog betonnen vlakte, de nood aan 
betaalbare eengezinswoningen in Schoten en het feit dat Boby-Land al jaren onterecht gronden 
inpalmt van De Vlaamse Waterweg. 

“De vergunning is bovendien voorwaardelijk. Zo leggen we een groenscherm op tussen het woonwijkje 
en Brechtsebaan met minstens veertien hoogstammen, een waterpartij met oeverbeplanting en 
signalisatie bij de uitrit om voorrang te verlenen aan fietsers en auto’s op de Brechtsebaan. Op vraag 
van de erfgoedraad moet er een sterke verwijzing komen naar het ‘toeristisch’ verleden van deze 
plek”, aldus de schepen. Die wijst erop dat er maar twee bezwaarschriften binnenkwamen tijdens het 
openbaar onderzoek en dat de beslissing dus gedragen wordt door de buurt.
Dieter Peeters (CD&V), Maya De Backer (Groen) en Kurt Vermeiren (Vooruit) mogen dan niet in de buurt 
wonen, ze hebben als fractieleiders van hun partijen in de gemeenteraad wel klacht ingediend bij 
gouverneur Cathy Berx en het Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap tegen de verleende 
vergunning. 

“Het college is haar boekje te buiten gegaan”, motiveert het trio oppositieleiders deze niet-alledaagse 
stap. “De voorschriften voorzien enkel de mogelijkheid tot het bouwen van een horecazaak. Van een 
bpa kan niet wettelijk worden afgeweken wat de functie betreft. Toch verleende het college, ondanks 
een negatief advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en de gemeentelijke erfgoedraad, een 
vergunning, tegen alle Vlaamse wetgeving in dus.”
Volgens de klachtindieners kan het college een bpa wel in herziening stellen, waardoor dergelijke 
projecten eventueel mogelijk worden, maar de uiteindelijke bevoegdheid hiervoor ligt niet bij het 
college, maar bij de gemeenteraad.
De oppositie wijst er op het niet de eerste keer is dat het college, met aan het hoofd toch een 
Vlaams Parlementslid, haar voeten veegt aan decretale regels.  “Ook de vergunning voor de sloop 
van tuincentrum Van Gastel met bouw van verschillende woningen werd enkele jaren geleden 
onrechtmatig door dit college vergund. Deze vergunning is inmiddels vervallen, maar toch laat de 
gemeente de werkzaamheden kortelings nog starten”, stelt de oppositie aan de kaak.

Yves Van Gastel, zaakvoerder van het door de oppositie bedoelde bloemen- en tuincentrum, wijst er op 
dat de werken volgens de eerdere toegekende omgevingsvergunning wel degelijk zijn aangevat, zij het 
niet zichtbaar vanop de openbare weg. Het gaat om de sloop van oude serres achteraan. Eén en ander 
werd volgens Van Gastel ook zo gemeld via het omgevingsloket.
“Dit wil zeggen dat wij nog de tijd hebben tot het najaar van 2024 om de nieuw te bouwen woningen 
wind en waterdicht te krijgen”, laat Van Gastel weten recht in zijn schoenen te staan.
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1 bon per klant *
 Actie geldig t/m 9 februari

                
  * UITSLUITEND BIJ VERKOOP VAN UW GOUD

1 bon per klant *
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 OELEGEM                                         € 314.000
Woning met ruime tuin en garage. GLV: hal, ruime woonk 
op laminaat, open kkn, wasplts, douchek, WC, gar, 
tuinberg, grote Zuidtuin. Verdieping: nachthal, 3 slpks 
(ca. 18m², 10m², 9m²), badk (bad/ wc / dubbele lavabo/ 
bidet).Keld, dubbel glas, CV op gas (condensatiel). 
 

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2770343 - EPC 429 kWh/m² 

 SCHILDE                       € 175.000
Bouwgrond in bosrijke omgeving op 1.288m². 
Eéngezinswoning als hoofdverblijf OF weekend/ tweede 
verblijf. Afmetingen gebouw: Terreinbezetting max 80 
m² en 20 m² terras. Voorgevelbreedte minimaal 5m. 
Kroonlijsthoogte minimaal 2,5m en maximaal 3,5m. 
Nokhoogte max 7,5m. Deze grond is gelegen in het 
“BPA Kotsbos”. 

Gvr, Vg, Gmo, Gvkr.

  SCHOTEN                         € 195.000

App. op 2e verd. met 3 slpks. Indeling: hal, berging (CV), 
living (ca. 28m²), kkn met terras, 3 slpks (ca. 11m², 10m² 
en 7m²), balkon, badk (lavabo / wc / bad). Lift aanwezig. 
Het app. is verhuurd. 

  SCHILDE                                  € 825.000

GLV: ruime hal, bureel, eetk., geïnstalleerde kkn, 
ontbijtruimte, woonk. met open haard, inpandige garage, 
zuid tuin, tuinhuis, overdekt terras. 1e Verd: 4 slpks, salon, 
2 badks. Diverse: ruime kelder, inpandige gar, EK conform, 
alarm.

                                                       Vg, Wpg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2642666 - EPC 423 kWh/m² 

 MERKSEM                         € 189.000
Instapklaar appartement. Inkomhal, WC, CV-ruimte, woonk 
op laminaat met open kkn (microgolfoven / dampkap / 
spoeltafel / gasfornuis / koelkast), 2 slpks (ca. 14,6m² en 
14m²) op laminaat, badk (ligbad / douchescherm / lavabo).
CV op gas (condensatie), alu-ramen, dubbel glas. 

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Vkr. 
UC2783138 - EPC 176 kWh/m² 

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC 2135441 - EPC 231 kWh/m². 

 SCHOTEN                                      € 290.000

Bel-etagewoning met grote tuin. GLV: inkomhal, gar, 
achterplts en overdekt terras, douchek met lavabo 
en WC, terras en tuinberg. 1e verd: hal, WC, woonk 
op keramische tegels met gaskachel, kken. 2e verd: 
nachthal, 3 slpks op linoleum. CV op gas, elektr conform, 
zolder.                                      

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2761478 - EPC 529 kWh/m²

 ZANDHOVEN                       € 449.000

Woning met praktijkruimte. GLV praktijkruimte: aparte 
inkom, WC, berg en polyvalente ruimte. GLV: private 
woning: inkomhal, WC, woonk op keramische tegel, 
tuin, eetkamer, kken, bijkken. Verd: nachthal, 3 slpks, 
badk (ligbad / douche / WC / bidet / dubbele lavabo), 
zold, keld, gar. 

 
Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 

UC 255789 - EPC 365 kWh/m²

‘De Nieuwe Rand’ legt oor opnieuw 
te luisteren bij bewoners  

Dit najaar zal het projectteam voor De Nieuwe Rand een concreet voorstel 
overmaken aan de Vlaamse regering over de gewenste mobiliteit in de stadsrand. 
Dan moet ook duidelijk worden of de A102 tussen Ekeren en Wommelgem zal 
worden aangelegd of niet. Idem voor de Nx tussen de Havenweg A12 en de N11  in 
Stabroek  De feedback na de inspraakinitiatieven van 2022 werd verwerkt. Dit 
voorjaar volgt eerst nog een nieuwe infomarkt over de Nx.

‘De Nieuwe Rand’ is het project dat onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en 
klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. In het najaar 
van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten in de regio en kreeg 
iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht 
worden voor de regio, beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het 
projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden 
geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Als onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 moet ‘De Nieuwe Rand’ het 
oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. Het Departement 
Omgeving en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken hiervoor samen met 
burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale besturen. Samen 
onderzoeken ze hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de 
eventuele aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx -  kan bijdragen tot 
een betere mobiliteit.

Het onderzoek naar ‘De Nieuwe Rand’ gaat echter veel verder. Tegelijk onderzoekt 
het studieteam hoe het project kan bijdragen aan een betere verkeersveiligheid, 
aangename dorpskernen, en ruimte voor landbouw en natuur. Dat doen ze 
met oog voor een regio die zowel klimaatvriendelijk is, als beter bestand tegen 
klimaatverandering.

Het projectteam ging aan de slag met alle feedback en suggesties. De 
aanpassingen zijn na te lezen in de definitieve AON op de website onder 
‘documenten’. De wijzigingen hebben onder meer te maken met de manier 
waarop thema’s zoals geluid, luchtkwaliteit, mobiliteit en landbouw onderzocht 
zullen worden. 

Ook werd beslist om voor de mogelijke nieuwe weg in Stabroek, de Nx, te werken 
in twee stappen. Eerst wordt  onderzocht wat de invloed is van alle voorgestelde 
tracés voor de Nx op vlak van mobiliteit. Op basis daarvan vallen reeds een 
aantal mogelijke tracés weg. Enkel de tracés die overblijven worden onderzocht 
op vlak van alle thema’s (leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame 
mobiliteit).  Hiervoor wordt een apart onderzoekstraject opgestart. In lijn met 
de aanpak van het ganse project zal ook dat onderzoekstraject in samenspraak 
met de betrokkenen gebeuren. Concreet wordt midden 2023 een extra publieke 
raadpleging, met een infomarkt, georganiseerd over dat onderdeel van ‘De 
Nieuwe Rand’.
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Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden,
de gemeten waarden/het verbruik of de �scaliteit van je voertuig.

Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het o�ciële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt je wagen automatisch
gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot je wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden.
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YARIS CROSS HYBRIDE

TOYOTA C-HR HYBRIDE

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 uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

4,4-5,3 L / 100 KM  | 100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de �scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor –
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.
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DA’S NORMAAL
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ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79
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Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het o�ciële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt je wagen automatisch
gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot je wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden.
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YARIS CROSS HYBRIDE

TOYOTA C-HR HYBRIDE

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 uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

4,4-5,3 L / 100 KM  | 100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de �scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor –
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.

EEN HYBRIDE VOOR
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
EEN HYBRIDE VOOR
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

TOYOTA.
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79

SALONVOORWAARDEN
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Geniet van onze 
voordeelpakketten
DIVERSE ACTIES OP:

- Vliegenramen
- Zonwering & Lamellendaken
- Voorzet rolluiken
Contacteer ons telefonisch voor meer informatie

Meeussen Montage 
Smederijstraat 24/4 - Schoten
Toonzaal ma-vrij 9-16u30  (zat 10-12u)

m-montage.be
03 313 05 92

Vertrouw op Meeussen Montage, 
we zijn trots op ons werk!

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN     SSCCRREEEENNSS   KKNNIIKKAARRMMSSCCHHEERRMMEENN

Nieuwjaarswensen
Kennen bewoners van een straat elkaar wel? Bart Malcontent uit de Groene 
Wandeling in ’s-Gravenwezel vond dat een goede vraag om dat te koppelen aan 
nieuwjaarswensen. De bewoners kregen een leuk briefje met de vraag om op zondag 8 
januari  samen te komen aan het bruggetje over de Zwanebeek.   
Dat zelfde bruggetje zorgt er voor dat auto’s er niet over kunnen rijden , waardoor de 
Groene Wandeling  vanaf de Hoge Haar tot aan de Fortsteenweg eigenlijk een rustige 
straat is en een speelstraat voor de kinderen. Aan de deelnemers werd ook gevraagd 
wat hapjes en  eigen drank en glazen mee te brengen.
Zowat dertig deelnemers wisselden hun beste nieuwjaarswensen uit en genoten van 
al het lekkers dat iedereen had meegebracht . De laatste jaren zijn er nogal wat jonge 
gezinnen in de Groene Wandeling komen wonen met uiteraard jonge kinderen , zodat 
de toekomst van dit straatevenement  verzekerd is .Want iedereen wenst dat dit voor 
herhaling vatbaar is en dat men zeker niet gaat wachten tot volgend nieuwjaar. Iets 
voor een zwoele zomeravond ?

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

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

Te huur: Middelkerke 
zeedijk, app. 3 slpk, 7p., alle 
comfort, wknd 195 euro, mw 
195 euro, week 330 euro, , 
buiten de vakantieperiode, 
w w w . e v e n t u s s e n u i t . b e , 
email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0474.96.54.19  Z41

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

Te huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk, 
2 badk, tuin, bbq, garage, rust, 
stilte, www.fi jnverlof.be  Z573

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z741

www. 
ik zoek 

zonwering
.be
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Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

0495 22 38 63



KANTOOR ZUID
EIKENLEI 2
2960 ST.-JOB-IN-’T-GOOR

KANTOOR NOORD
GEMEENTEPLAATS 17

2960 BRECHTPERSOONLIJK  •  DESKUNDIG  •  GEDREVEN

GRATIS WAARDEBEPALING

T. 03 636 47 47

www.coga.be

Ruim duplex dakapp. 167m2, 
op 2e en 3e verd, langs de Vaart. 
Leefrmte, kk, 3 slk, 2 badk, 3 terr., 
garagebox (52m²).       € 595.000,00

Eurolaan 6/2R: EPC: 118 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Villa op 2.790m², centr. gel., Liv., 
kk, bur, 5 slk, 2 badk, ver., zold., 
keld., mooie tuin, bijgeb. 112m² 
met zwembad.       € 780.000,00

Botermelkbaan 2: EPC: 544 kWh/m2 
Vg-Wp-Gmo-VKr-Gvv

Extra rme energiezuinige  villa,
903m2, rust. gel., met o.m. bur., 
5 slk, 3 badk, gar  56m², zwemb,  
bijgeb. 30m², ...   € 895.000,00

Lage Vlier 76: EPC: 90 kWh/m2 
Vg-Wp-Gmo-Gvkr-Vv

ZUID: Herenwonging op 130m², 
centr. gel. Leefrmte, kk, 3 slk, 
3 badk,  ruime kelder, dakterr., 
stadstuin,...   € 1.095.000,00

Vrijheidsstraat 50: EPC: 383 kWh/m2 
Gvg-Wche-Gmo-Gvkr-Gvv

Split-level woning op 960m2, 
nabij het centr. Liv., ver., kk, 3 slk, 
badk, tuin mt terr. , 2 tuinhuizen, 
inpand. garage,... € 495.000,00

Van Pulstraat 39: EPC: 198 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Energiezuinige woning op 
655m², nabij centr. Liv., bur, kk, 3 
slk, 2 badk, tuin mt terr., tuinhuis, 
inpand. gar.,....          € 519.000,00

Oostmalsebaan 42B: EPC: 95 kWh/m2 
Vg-Wg-Lk-Gmo-Gvkr-Vv

Gelijkvloers landhuis op  
1.240m2: rust. gel. Liv., leefkk,  
ver., 4 slk, bur, nwe badk, mooie 
tuin met terr, gar.,...     € 529.000,00

Heyaard 15: EPC: 278 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Diamantwijk: duplex dakapp
136m²: eeptl 18m² + salon 35m²,, 
3 slk, badk, 3 terrassen, kelder, 
optioneel garage.           € 565.000,00
L.Herentalsestr.105/3V.R:EPC:128 kWh/m2 

Sted. inlichtingen in aanvraag

Rme rijwoning op 407m², centr. 
gel., Liv., kk, 6 slk, badk, zold., 
inpand. gar. + studio. Tuin met 
terr., tuinhuis,...         € 589.000,00

Lode Geysenstraat 27: EPC: 125 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Ruime woning op 496m2, rust. 
gel. nabij bosrijke omg. Liv., kk, 4 
slk, badk, tuin met overdekt terr., 
inpand. garage.          € 429.000,00

Gaspeldoornlaan 3: EPC: 637 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

BRASSCHAAT

Landhuis op 687m2, centr. gel. 
nabij Brechtse Heide. Liv., kk,           
4 slk, badk, kelder, gar, carport, 
tuin met terr.,...         € 435.000,00

B.AlfonsLambrchtsln14:EPC:336 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

Charmante woning op 592m², 
rustig gel. Leefrmte, nwe keuken, 
bureel, nwe badk, 3 rme slk,        
ZW-tuin,...                   € 435.000,00

Wilgenlaan 12: EPC: 237 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

SINT-JOB

Herenwoning op  145m², centr. 
gel. ingedeeld in 3 app., 3 slk, 3 
badk, ver., tuin mt terr,... Allen 
verhuurd.                                     € 449.000,00

Plankenbergstraat 63: EPC: 243 kWh/m2 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

DEURNE

Charmante woning op 1.610m2, 
rustig gel. Liv., kk, badk, 3 slk, ver., 
inpand. garage, carport, tuin met 
terr., siervijver, ...   € 475.000,00

Ebeslaan 17: EPC: 604 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

BRECHT SINT-LENAARTS SINT-JOB ANTWERPEN MERKSEM

SINT-JOB SCHOTEN BRECHT ANTWERPEN

Ruime gezinswoning op 240m2, 
nabij het centrum. Liv., kk, 3 slk, 
badkamer, zolder, kelderberging, 
tuin met terras.          € 279.000,00

Rozenstraat 6: EPC: 566 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-LENAARTS

Woning HOB op 394m2, rustig 
gel. Liv, kk, 2 slk, badk, ver., 
tuin met overdekt terr., vijver, 
rme garage,...        € 285.000,00

Engelakker 21: EPC: 195 kWh/m2 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-LENAARTS

Verzorgd app. 126m2, centr. 
gel. Ruime leefrmte, keuken, 
3 slk, badkamer, overdekt terras, 
garagebox.             € 345.000,00

Bredabaan 792/1002: EPC: 130 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

BRASSCHAAT

Gezellige woning op 1.000m2, 
rustig gel. Liv., kk, 3 slk, badk, tuin 
met overdekt terras, tuinberging,  
garage.                      € 349.000,00

Kromvenlaan 38: EPC: 768 kWh/m2 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

BRECHT

Landelijke woning op 1.125m2, 
bosrijke omg. Liv., ver., kk, 2 slk, 
badk, tuin mt terr., tuinberging, 
inpand. garage,...   € 370.000,00

Albatrosdreef 25: EPC: 1.245 kWh/m2 
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Vv

BRECHT-ZUID

DEURNE

Dakapp. 61m2, centr. gel. Living, 
keuken, 1 slaapkamer, badkamer,    
zonnig dakterras, gemeenshap.  
fietsenberging.         € 199.000,00

Boterlaarbaan 314/401: EPC: 289 kWh/m2 
Sted. inlichtingen in aanvraag

Dakapp. 85m², op 3e verd. (lift), 
centr. gel. Liv., kk, 2 slk, badk, 
zold., terras, inpand garagebox 
optioneel,...               €  240.000,00

Molenweg 7/3001: EPC: 205 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

BRASSCHAAT

Verzorgd app. 100m2, op 2e verd., 
in het centr. Gezellige leefrmte, 
halfopen kk, 2 slk, badk, balkon + 
ZW-terras,...                  € 249.000,00

Bredabaan 750/2V: EPC: 405 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

MERKSEM

Duplex dakapp. 95m², op 2e 
en 3e verd., in centr. Liv., open 
kk, 2 slk, badk, dakterras (27m²),          
incl. garagebox.         € 254.000,00

Brechtsebaan 7/2L: EPC: 258 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

Trendy woning in het centrum. 
Gezellige leefrmte, kk, 2 slk, 
badk, leuk terras, kelder, 
buitenberging,...         € 269.000,00

Zoerselsteenweg 1: EPC: 596 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

ZOERSEL
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Sint-Job – Zonnige nieuwjaarsdrink 
op Max Wildiersplein lokt veel volk  

Voor de derde keer werden inwoners uitgenodigd om samen te klinken op het nieuwe 
jaar. De  nieuwjaarsdrink Brecht Borrelt vond plaats onder een stralende hemel op 
een vol Max Wildiersplein. De talrijk opgekomen inwoners genoten niet alleen van het 
mooie weer, de drankjes en hapjes, maar ook van de Rico Zoroh Band rond inwoner en 
bekende muzikant Eric De Vos. Dansstudio Syrah trad op.

De traditie van de nieuwjaarsdrink die in 2020 voor de eerste keer in Brecht-centrum 
plaatsvond, kreeg vorig jaar een verlate twee editie in Sint-Lenaarts. Nu verplaatste 
de karavaan van de organiserende Vriendenkring van het gemeentepersoneel zich 
naar deelgemeente Sint-job. Dat was ook het opzet van Brecht Borrelt, om elk jaar een 
andere deelgemeente aan te doen, al 
stal corona daar tijdelijk een stokje voor. 
Dit jaar kon het weer zonder beperkingen 
en de inwoners vonden de weg naar het 
Max Wildiersplein. 

Burgemeester Sven Deckers (N-VA) kon 
er in zijn toespraak ook niet omheen 
en benadrukte het belang van een 
goede gezondheid. “Kleurde vorig jaar 
in januari de coronabarometer nog 
donkerrood, dan lijkt het nu alweer een 
ver verleden. Maar heel wat inwoners 
hebben daarbij een dierbare verloren. 
Laten we hopen dat we daar in 2023 van 
gespaard blijven”, uitte hij zijn hoop. “De 

dagen dat we gezond zijn vliegen voorbij, 
maar de dagen dat we ziek zijn, zijn 
dagen vol zorgen. Dagen zoals vandaag 
zorgen dan weer gezelligheid en warmte 
en verbinden mensen. Geniet van dit 
mooie feest en koester deze mooie 
momenten.” Daarop hief hij het glas om 
samen met de inwoners op een gezond 
2023 te klinken.

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras, 1 slpk, 1à2 pers.

‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)

0493 42 80 79

Badkamer-tegelwerken-
gyproc-riolering-roofi ng

Alle kleinere karweiwerken en herstellingen

40 Jaar ervaring - Gratis offerte
Tel. 03/313 61 57 – GSM 0475 98 16 67

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be
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Actiegroep 
Kevin de Coster 

verzamelt 
2000 euro   

De vijfde Memorial Kevin de Coster heeft meer 
dan 2.000 euro opgebracht voor de Stichting 
Kom Op Tegen Kanker. “De beste editie tot nu 
toe”, stelt Dirk de Coster van de organiserende 
actiegroep.
Kevin de Coster verloor in maart 2016 de strijd 
tegen slokdarmkanker. Sindsdien zet zijn familie 
zich in voor de Stichting Kom Op Tegen Kanker. 
Ze richtte de Actiegroep Kevin De Coster-Kom 
Op Tegen Kanker op en organiseert elk jaar een 
Memorial met barbecue en afterparty. Die vond 
dit keer voor de vijfde keer plaats in feestzaal 
De Vriendenband vzw in Sint-Antonius-Zoersel. 
“Een topper van formaat”, blikt Dirk de Coster 
tevreden terug. Daarmee doelt hij enerzijds 
op de mooie netto-opbrengst van 2.148 euro. 
Anderzijds geniet hij nog na van de Memorial 
zelf. Na vijf jaar was het ook een ideaal moment 
om twee dames te huldigen. “Samen met Karen 
Dobbé van Kom Op Tegen kanker vonden we 
het hoog tijd om Maria Van Oostay en Lucienne 
Rombouts uit Brecht in de bloemetjes te zetten. 
Zij verkopen al 28 jaar plantjes tijdens het 
plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker, 
waarvan vijf jaar voor onze vzw. Elk jaar, in weer 
en wind, goed voor zo’n 200 plantjes.” Maria en 
Lucienne kregen vele lovende woorden en een 
mooie pin van Kom Op Tegen Kanker opgespeld. 
“Onze fiere dames antwoorden daarop: “Hop 
naar de dertig jaar!”

Na het officiële gedeelte, was het tijd voor 
muziek. Dirks dochter Kelly trad op onder 
begeleiding van de Band Amarus, gekend 
voor alternatieve en indie rock en metal. 
“Dit optreden ontroerde mijn vrouw en ik. 
Zanger David, gitarist Bert en drummer Robin 
begeleidden Kelly op een geweldige manier.” 
Op de beats van de Essense dj Gunke, die 
voleldig belangeloos kwam draaien, ging jong 
en oud daarna een hele avond uit de bol op de 
dansvloer.
De Actiegroep plant de zesde Memorial op 
zaterdag 30 maart 2024. In het weekend van 10 
tot 12 februari verkopen ze opnieuw verse soep 
en op zondag 12 november een familiewandeling 
met ontbijt. 
memorial-kom-op-tegen-kanker.jimdofree.com









Brecht – CD&V, 
Open Vld en 

Vooruit trekken in 
Brecht samen naar 

stembus

Meerderheidspartij CD&V Brecht bundelt krachten met oppositiepartij Open Vld en 
met Vooruit. De drie Brechtse partijen trekken met een nieuw, gezamenlijk project 
naar de kiezer in 2024. Hiermee komt Vooruit, die in Brecht geen zetel meer had 
behaald, opnieuw op de radar.

Eerste schepen Daan De Veuster (CD&V) die eerder verkozen was tot lijsttrekker van 
CD&V, gaat nu de lijst van de nieuwe politieke formatie trekken. “Op lokaal niveau is 
er veel meer dat ons bindt dan scheidt. Vanuit die overeenkomsten willen we meer 
onafhankelijk een nieuw lokaal verhaal schrijven, gericht op iedere Brechtenaar 
en met een nieuwe naam. Ook onafhankelijken zijn daarbij welkom”, doet hij alvast 
een warme oproep. “We zien er alvast naar uit om met een vernieuwd team naar 
de kiezer te trekken.” De nieuwe politieke formatie streeft ernaar dat Brecht een 
sterke gemeenschap is waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar 
en de gemoedelijkheid wordt versterkt. “Onze gemeente moet een plaats zijn 
waar mensen zich altijd en overal veilig voelen en daarvoor geen hoge poort nodig 
hebben. Een gezond financieel beleid staat voorop, waarbij we kwetsbaren niet in 
de steek laten.”

“Samenwerken met echte oplossingen voor ogen, weg van de extremen, en onze 

Gevraagd: oude bromfi ets, 
jukebox, fl ipperkast, 
buitenboordmotor, boten, 
benzinepomp, etc  tel 
0031 6 46331823   Z746

Te huur: Benahavís (Marbella), 
overwinteren in de zon, 
prachtig glvl  app,  3 slpk 
(tot 8pers.), 2 bdk, aan 
golfterreinen Los Arqueros – 
Los Aguilares, gr zonnig terras 
met tuin, zwembad, TV, Wifi  , 
alle comfort,  tel 0475.935.414 
, 0478.285.269  Z809

Te koop gevraagd: 
schilderijen, LP’s, strips, 
spullen van zolder, curiosa, 
enz, tel 03.663.65.70  Z821

Wij helpen u graag met het 
opkopen en opruimen van 
inboedels bij een overlijden of 
een verhuis, tel 0495.233.678

gemeente financieel gezond houden dat is voor ons de echte meerwaarde”, 
vindt voorzitter Ludwig Anthonissen van Open Vld. “Een sterk, op maat gemaakt 
programma voor al onze burgers is wat we nú nodig hebben”, voegt fractieleider 
Ilse Van den Heuvel (Open Vld) toe. “Wat we nu meemaken, is ongezien. De armoede 
neemt alsmaar toe. Ik ben blij dat we nu samen met anderen die grote, maar 
vaak onzichtbare problemen kunnen aanpakken”, stelt Walter Van Puymbroeck, 
voorzitter van Vooruit. Hij spreekt uit ervaring, want is actief bij welzijnsschakel De 
Schakel in Sint-Job. Hij had eerder afscheid genomen van de politiek, maar neemt 
de handdoek opnieuw op in deze uitzonderlijke tijden.

Ook schepen Frans Van Looveren (CD&V) is enthousiast over het nieuwe project. 
“Ik ben ervan overtuigd dat we hier veel mensen warm voor krijgen. Deze formatie 
biedt inwoners namelijk de kans om mee te werken aan een lokaal verhaal, zonder 
een stempel met een kleur te moeten dragen”, verduidelijkt hij. De drie traditionele 
partijen blijven bestaan, maar dienen dus geen eigen aparte lijst in voor de 
verkiezingen van 2024. Ze gaan gezamenlijk naar de stembus. “De nieuwe politieke 
formatie treedt pas in werking bij het begin van de volgende legislatuur en wijzigt 
niets aan de huidige bestuursploeg waaraan CD&V volop wil blijven meewerken. 
Open Vld blijft uiteraard het beleid vanuit de oppositie kritisch volgen”, aldus de 
lijsttrekker.

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



Succesvolle schoendozenactie van 
Heilig Hart-parochie Deuzeld

In de Schotnse wijk Deuzeld raakten de schoenen, of meer precies de schoendozen, 
ook lang na Sinterklaas goed gevuld. Dat gebeurden door solidaire bewoners van de 
wijk voor de klanten van Appel & Ei.

In aansluiting met de veel bezochte exotische expo in de H.Hartkerk, met deelname 
van diverse buitenlandse gemeenschappen, op 10 december en een enthousiaste 
gospelviering in een volle Heilig Hart-kerk op kerstdag, organiseerde de parochie nog 
een schoendozenactie ten voordele van de sociale kruidenier Appel & Ei in Schoten.

“Deze instelling krijgt immers meer en meer Schotenaren, families en alleenstaanden, 
over de vloer die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen”, weten onder 
meer Sandra Lauryssen en Jef Rombouts, twee trekkers van de solidariteitsactie die 
vorig jaar ook al georganiseerd werd, toen voor de slachtoffers van de watersnood 
in Wallonië.
De parochie deed een oproep om een schoendoos te vullen met lang houdbare 
levensmiddelen, leuke voorwerpen en vooral verzorgingsproducten; vervolgens de 

Lp’s, singles, ik koop collecties 
Jazz, Soul, Pop etc.. cd’s dvd’s, 
boeken, strips, fi lmaffi ches, 
pick-ups aan beste prijs 
tel 0475.376.496  Z101

Te huur: Nieuwpoortbad 
studio, alle comf., gr zonnig 
terras, garage, 50 euro/dag, 
all-in, tel 0498.800.348  Z99

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  

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  Z002

doos mooi te verpakken, een wenskaart 
bij te voegen en op de doos een etiket 
kleven met vermelding van de inhoud. 
De pakjes konden gedeponeerd worden 

in de hal van de kerk elke zondagvoormiddag.

“Zowat tweehonderd dozen werden geschonken en overgemaakt aan Appel & Ei”, 
maakt Jef Rombouts de balans op. “Daarmee werd het jaar op een mooie wijze 
afgesloten en konden we hopelijk heel wat mensen een vreugdevol jaareinde bezorgen. 
De parochie dankt iedereen die aan deze actie hebben meegewerkt.”

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27



Den Trol zoekt muzikale opener voor 
jubileumfestival: showcases starten

in februari    
Marlies De Smedt en Litte Jespers zoeken jong of minder jong, maar wel lokaal 
muzikaal talent om de vijftigste verjaardag van wat straks hun café Den Trol is, het 
nodige rock-‘n-roll-gehalte te geven. Misschien moeten de organisatoren maar een 
meerdaags festival overwegen, want al 24 bands stelden zich kandidaat.

Het moet een waanzinnig feest worden op zaterdag 1 juli. Dan staat de grootse viering op 
het programma van het gouden jubileum van hét Schotense café bij uitstek. Den Trol heeft 
street credibility te over en dus kan die viering niet zonder optredens van muzikaal rock- en 
poptalent. Marlies en Litte bouwen aan een heus festival met een groot podium en om de line-
up daarvoor vorm te geven, willen ze ook lokaal talent de kans geven om mee op te treden met 
de officiële acts, waarvan de namen nog niet werden vrijgegeven. 

Den Trol zoekt geïnteresseerde bands uit 
Brecht, Antwerpen-Stad, Brasschaat, 
Schoten en Wijnegem. Gewenste genres: 
hiphop, pop, electronic, rock, traditioneel, 
funk/soul, jazz, reggae en blues. ‘Solliciteren’ 
kan via het VI.be-platform, het steunpunt 
voor artiesten en onderstaande link en dit 
tot en met 27 januari. Deelnemers aan de 
showcases krijgen 100 euro vergoeding, net 
als een maaltijd voor de bandleden.

Ideeën en souvenirs uit 50 jaar Trol mogen 
binnengebracht of gepost worden op dit 
mailadres: 50jaartrol@gmail.com

EN ANDERE PLAATSEN

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

VANAF 75 €

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

en kelderresten
Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

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

 0479 282 605





Kapster aan huis: wassen 
5 euro, knippen 20 euro, 
brushen 20 euro, krullen, 
golven, highlights, voor man 
en vrouw tel 0483.08.45.14 
Roos (particulier)  Z013

Ik ben op zoek naar werk 
als huishoudhulp, spreek 
Nederlands, kan mijn job goed 
organiseren tel 0484.94.65.65 
(particulier)  Z015

Oppas gezocht om onze 2 
zoontjes(3j+9j) 2x/ week van 
school (Vennebos) te halen 
en thuis (Schilde, op 5min) 
op hen te passen tot mama 
of papa thuis is v/h werk. We 
zoeken iemand met rijbewijs, 
een auto en de nodige ervaring. 
Je bent liefst speels maar ook 
verantwoordelijk. Interesse? 
0474/21.27.52 (tel mama)  B4

Alle onderhoud en herstellingen.
Onafh. Mercedes en Opel specialist

 • Ook op bestelling nieuwe Mercedes bestelwagens, 
    snelle levering
 • Verkoop van jonge tweedehands en bestelwagens
 • plaatsen trekhaak
 • bagagedrager op personen- en bestelwagens
 • airco
 • bandenservice

ster.service.p.@gmail.com • 0477 25 08 88 • Smederijstraat 32 box 4 - 2960 Sint-Job

Vlaams Belang trakteert 
tegen afgelasting 

Schoten Schol    
Vlaamse Belang Schoten vatte post in de Paalstraat om biertjes uit 
te delen aan voorbijgangers. “Een symbolische traktatie om aan te 
tonen dat we net als vele andere Schotenaren de beslissing van 
het schepencollege betreuren om de jaarlijkse receptie Schoten 
Schol niet te laten doorgaan, 
toch niet als nieuwjaarsdrink”, 
aldus afdelingsvoorzitter 
Tommy Van Look.

E D 
-LIGHTING- 

ALGEMENEALGEMENE 
ElektriciteitswerkenElektriciteitswerken

0477 23 63 450477 23 63 45
edlightingschoten@gmail.com

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83





Ecologisch, nieuw of tweede-
hands: Argenta helpt je om 
jouw auto te financieren1.

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

Let op, geld lenen kost ook geld.

argenta.be

Goetgebuer Peter 
ONDERSTRAAT 106 1

9890 GAVERE

tel 09 384 78 36

peter.goetgebuer@argenta.be

ON 0855 626 607 RPR OOST-VLAANDEREN

7879EE4C-6918-454B-BBBA-F97DF01D9A69.indd   17879EE4C-6918-454B-BBBA-F97DF01D9A69.indd   1 3/01/2023   15:06:503/01/2023   15:06:50

Kantoren in uw regio

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

ROYMANS JANSSEN
Villerslei 84 - Schoten  
 03 658 42 85
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

GARY PAULUSSEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten  
03 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538





Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

10% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

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

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:
     03/651 33 40 • 
     info.dekeyser@gmail.com

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:

GEZOCHT 
ERVAREN 
PLAATSER

Te huur: app Deurne, Condorlaan 
52, dicht bij shoppingcenter, wij 
zoeken oudere rustige personen 
voor een ruim app. op de 1ste 
verd. in een kl gebouw met 
inkomhal met vestiairekast, 
liv met veel lichtinv, ing kkn 
met inb kookpl, oven, dampk 
en veel kasten, badk met ligt, 
douche en lavabomeubel, afz 
toilet, 2 slpk, een kl terras met 
bergk, cv indiv. overal stenen 
vloeren, instapkl, huurpr 725 
euro + 35 euro a.o. beschikb, 
tel info 03.383.37.53  Z010

Te koop: Karaktervolle villa met 
oprijlaan (op achterliggende 

Brecht – Vanaf 2023 veiliger fietsen 
tussen Brecht en Loenhout

Brecht start begin 2023 met de aanleg van een fietspad in de Kloosterstraat. Het is de 
laatste missing link voor fietsers tussen Brecht en Wuustwezel. Dat kregen bewoners 
te horen op een infovergadering. Nu is het een gevaarlijke onderneming om naar 
de Sint-Lenaartseweg in Loenhout te fietsen. De werken duren zestien maanden en 
worden geraamd op ruim 2,7 miljoen euro.

De Kloosterstraat – Sint-Lenaartseweg is een drukke verbindingsweg zonder fietspad 
tussen Sint-Lenaarts en Loenhout. Autobestuurders mogen er zeventig kilometer per 
uur rijden. Dat moet veiliger vinden zowel Brecht als Wuustwezel. Beide gemeenten 
sloten daarover al in 2008 een overeenkomst. De Brechtse gemeenteraad legde in 
2020 de rooilijn vast en start de werken in 2023. Wuustwezel startte al in 2021. Beiden 
stemmen de werken op elkaar af om samen te landen. “Er komt een vrijliggend 
fietspad van 1,75 meter breed, langs weerszijden van de weg. Zo gaat de veiligheid van 
de fietsers er drastisch op vooruit. Hieraan worden rioleringswerken gekoppeld om 
vuil en hemelwater van elkaar te scheiden”, schetst schepen van Openbare Werken 
Daan De Veuster de werken. Het fietspad komt achter bomen te liggen en waar de 
Sneppelbeek loopt, wordt de beekrand rechter en beschoeid. “De provincie wil deze 
beek opnieuw open zien om regenwater op te vangen.”

Er komt geen nieuw wegdek. “Wel is er een deels wegherstel omwille van de werken 
die Pidpa uitvoert ondergronds”, verduidelijkt De Veuster op vraag van een bewoner 
die opmerkt dat de betonplaten toch ook aan vervanging toe zijn. “We sluiten de 
vernieuwing ervan in een later stadium niet uit.” Voor de aanleg van het fietspad 
waren er zowel in Brecht al Wuustwezel onteigeningen nodig. De rooilijn ligt op twintig 
meter. “Heel wat eigenaars zagen dit ook in en trof met Igean een minnelijke schikking. 
Voor drie eigenaars loopt nog een gerechtelijke onteigeningsprocedure.” Pidpa schat 
dat de werken zestien maanden duren. In een eerste fase wordt de Eesterbeek onder 
de Kloosterstraat aangepakt. Hiervoor wordt deze straat twee weken afgesloten. 
Daarna volgt de aanleg van het fietspad tussen Brecht en Loenhout aan de kant van 
de oneven huisnummers. Het verkeer dat van Loenhout naar Brecht wil, moet dan 
omrijden. Een maand later volgt hetzelfde scenario aan de overkant van de straat. 
In een laatste vierde fase werkt Pidpa in de Hoogstraatsebaan. Voor deze werken zijn 
vijftien werkdagen uitgetrokken.

De totale investering van deze werken wordt geraamd op ruim 2,7 miljoen euro, 
waarvan 1.9 miljoen euro ten laste van de gemeente, 750.000 euro ten laste van Pidpa 
Hidrorio met subsidies. Zo’n 81.000 euro is ook ten laste van Pidpa Hidrorio zonder 
subsidies voor wegherstel. “Dit is een raming. De precieze prijzen weten we pas bij de 
effectieve aanbesteding. Gelet op de snel stijgende prijzen, kan het kostenplaatje nog 
stijgen”, merkt De Veuster op.

DAME GEDIPLOMEERD
geeft kwaliteitsmassages +

aan 55+
op afspraak, Merksem

0492 51 58 53 E D 
-LIGHTING- 

ALGEMENEALGEMENE 
ElektriciteitswerkenElektriciteitswerken

0477 23 63 450477 23 63 45
edlightingschoten@gmail.com

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

grond 4.000m�) op topligging 
met volledige privacy, Ter 
Maelenbaan 4, Schilde, 5 slpk, 
thans verhuurd, rechtstr. v 
eigenaar, richtpr. 1.035.000�, 
meer info 0475.935.414 
(geen immo aub) Z011

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.63.79.78 of 
0496.08.41.68 (particulier)

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, 
installatie snoerdimmer, enz… gsm 
0475.79.65.12  (particulier)  Z822



GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

L.K.

OVAM saneert oude scheepswerf 
aan Sluizenstraat     

Op de site waar tot de jaren vijftig van de vorige eeuw een scheepswerf actief was 
langs het kanaal Dessel-Schoten, heeft de OVAM zopas zelf komaf gemaakt met de 
historische bodemvervuiling. Bouwbedrijf Amelinckx, nieuwe eigenaar van het terrein 
op de hoek van de Sluizenstraat en Geuzenveldenstraat, is intussen gestart met de 
bouw van zes bedrijfsunits voor lokale kmo’s. 

Dit  dossier is niet onder toezicht van de OVAM aangepakt maar door de OVAM zelf. 
Het betreft een ambtshalve sanering aangezien het gaat om een historische 
bodemverontreiniging die dateert van voor de totstandkoming van het Bodemdecreet 
in 1995.  De huidige eigenaar verkreeg het statuut ‘onschuldig eigenaar’ en hoefde 
niet zelf op te draaien voor de sanering en de kosten ervan.

Op de site was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw een scheepswerf actief. Die 
scheepswerf was uitgerust met twee dokken die ondertussen gedempt zijn. “Ze 
werd in de jaren vijftig  opgevuld met puinhoudende grond waarin verontreinigingen 
aanwezig waren”, aldus Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM.

“Na de stopzetting van de scheepswerf in 1959 vestigde zich op de site een 
olie- en vettenproducerend bedrijf Beta Oils, eveneens actief als producent van 
smeermiddelen, additieven, teer-, bitumen- en aanverwante verbindingen. Sindsdien 
bevonden er zich diverse opslagtanks op het terrein. Op 11 april 2014 besliste de 
OVAM dat de eigenaar J.B. Moris aantoonde dat zij conform de bepalingen van het 
Bodemdecreet niet verplicht is om het beschrijvend bodemonderzoek en eventuele 
bodemsanering zelf uit te voeren.”

Meteen zijn de laatste hinderpalen opgeruimd voor de inrichting door de huidige 
eigenaar Amelinckx van het perceel tot industrieterrein. “We zetten twaalf units die in 
oppervlakte variëren van 150 tot 350 vierkant meter”, aldus technisch directeur Mario 
Ceusters. “De vraag naar zulke opslagplaatsen is bijzonder groot. Deze twaalf units 
waren snel verkocht. De kopers kunnen ze normaal van de zomer van 2023 in gebruik 
nemen. Het achterste gebouw laten we staan omdat het een charmante uitstraling 
heeft. Een precieze bestemming daarvan, hebben we nog niet.”

Te huur: Nieuwpoort vakantie, 
mooi app + garage, 1 slpk, 4 
pers., 50m van de dijk, vlak-
bij duinen, winkels, tram, ook 
weekends, www.duinenveld.
be tel 0486.35.30.74  Z006

MERKSEM :   Nieuwdreef 121 - appartement 4de V  : inkomhal 
met ingemaakte kasten, living, eetkamer, keuken met berging, 
2 slaapkamers, extra kamer als berging/dressing, badkamer, 
aparte toilet, onderaardse autostaanplaats, lift / EPC 182 = B.

WUUSTWEZEL : Eikendreef 58 -  bouwgrond - 1.728 m² 
( 25 x 69 )

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

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

Te koop : BMW 18” vel-
gen met Pirelli winterban-
den 245/50 R18 M+S . 300 
Euro Tel 0475.317.007  Z007

Te huur: Karaktervolle villa 
Schilde, Boerendreef 3,  4 slpk, 
3 badk., bur., orangerie, dub. 
garage, grote tuin+bostuin, 
4.500�/m, kort of lange huur v.a. 
febr./maart, 0475.935.414  Z008

Te huur: app. 2de v, zonnig rustig 
100m2, Plantijnlei 39 Schoten, al-
les parelwit gesch; 895 +55 euro 
kosten, tel 0496.412.402  Z009

Wij kopen boeken tel 
0473.98.25.64 (particulier)  Z826

waar mensen kunnen groeien
de Serre

www.deserreschoten.be •  deserreschoten•Paalstraat 285, Schoten

Welkom in onze gezellige ontmoetingsruimte waar je 
terecht kan om even te onthaasten en andere mensen 
te ontmoeten, dit met een drankje en een hapje.
Iedereen welkom.

Openingsuren: 
vrijdag: 16u - 23u
zaterdag en zondag: 16u - 21u
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TE KOOP
Instapklaar gelijkvloers appartement 
met zuidtuin nabij centrum Brasschaat, 
Donksesteenweg 48, 2 slaapkamers, 2 
badkamers, 167 m² bewoonbare ruimte, 
695.000 EUR. Meer info: Immoweb of 
philip.peeters@soslaw.be



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, 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

Te koop: autostoel Maxi-Cosi 
Ferofi x in St. Job aan 40 euro, per-
fecte staat, tel 0479.57.30.39  B3

Oppas gezocht om onze 2 zoon-
tjes(3j+9j) 2x/ week van school 
(Vennebos) te halen en thuis 
(Schilde, op 5min) op hen te pas-
sen tot mama of papa thuis is v/h 
werk. We zoeken iemand met rij-
bewijs, een auto en de nodige er-
varing. Je bent liefst speels maar 
ook verantwoordelijk. Interes-
se?0474/21.27.52 (tel mama)  B4

Poetshulp gezocht: te Broechem, 
3 halve dagen/week, eigen ver-
voer, tel 0477.43.45.83  B5

Te huur: garagebox Kui-
persakkerstraat 52, Scho-
ten, tel 0479.72.51.78  B6

Te huur: gelijkvloers app. Veld-
straat 15 Brasschaat, liv, 1 slaapk, 
keuken, tuin, garage, syndick-
osten inbegrepen, huurprijs 850 
euro inbegrepen  03.663.77.11  B7

Te koop: wasautomaat AEG 
8kgr, is te groot v.e. single, 1 
jaar gebruikt, is zelf op te ha-
len en is zwaar, 375 euro, af-

Brecht – Gemeenschapscentrum 
Uniq opent deuren    

De verbouwing van de voormalige supermarkt op de Gemeenteplaats is helemaal 
rond. Nadat begin dit schooljaar de bibliotheek al haar intrek kon nemen, is nu ook het 
achterliggende gemeenschapscentrum klaar voor gebruik. 

Het was nog even wachten op de levering van de ventilatie-units voor de zaal 
gebruiksklaar was. Dat is intussen gebeurd. De zaal is 225 vierkante meter groot en 
beschikt over een ruime toog.
“De werken zijn ondertussen in de finale fase beland. De voorlopige oplevering vond 
maandag plaats. De technische dienst is volop aan het verhuizen”, weet schepen van 
Cultuur Frans Van Looveren. “De verenigingen kunnen vanaf deze maand hier terecht. 
Ook de gemeente organiseert hier activiteiten en vergaderingen.”

OUD IJZER

A & J
OPHALING

OUD IJZER, 
OUDE ELECTRO,

OPRUIMEN VAN HUIZEN,
GARAGES, KELDERS

& TUINEN.

VERHUIZINGEN

GSM 0489 923 987

TE KOOP VILLA
Prins Boudewijnlaan 73

2970 Schilde

4 slaapkamers, 
2 badkamers

Grondopp.: 1965m2

Bew. opp.: 291m2

EPC: 759kwh/m2

Prijs op aanvraag

Markt 37 - 9240 Zele
Tel. +32 52 52 52 10

info@capston.be
BIV 503890

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

spr op 0497.369.619  Z016

Ik ben een vrouw van 48j., en 
zoek een vriendin rond 50 jaar, 
liefst met auto voor te wande-
len, fi etsen of shoppen, omge-
ving Wuustwezel, hou ook van 
dieren tel 0495.86.37.05  Z017

Computerhulp nodig? Gebruik 
ervan, hardware problemen, soft-
ware, updates, windows , apple. 
Gepensioneerde ingenieur helpt 
u 0487611755 (particulier) B10

Voor al je klussen in huis, bel Fran-
cis 0497.235.484. ( particulier)  B8

Problemen met uw compu-
ter? Ik ben een student Infor-
matica die met veel plezier 
bij u thuis langskomt voor al 
uw ICT problemen! Interesse? 
kobe.laurijssen@outlook.com 
0497062398 ( particulier)  B9

Ik ben op zoek naar poetswerk, re-
gio Antwerpen, ik heb ervaring tel 
0465.914.504 ( particulier)  Z018

Tuinonderhoud, ervaren 60+er: 
grasmaaien, snoeien, bla-
deren opruimen, klusjes in 
de tuin, onderhoud, spitten, 
zaaien, planten, bestelwa-
gen, aanhangwagen, …. Tel 
0471.72.66.67 ( particulier)  Z019



Voor de lezers van Bode van Schoten kunnen wij 10 duotickets (10x2 
vrijkaarten) weggeven voor de promovoorstelling van donderdag 9 
februari om 20u00. Mail naar: wedstrijd@bodevanschoten.be met 
vermelding van de actiecode “Zeemanshuis” en contactgegevens 
(naam en e-mailadres). Uit alle mails worden 10 winnaars geloot die 
persoonlijk een bevestiging op mail zullen ontvangen.

(actie niet terugvorderbaar op eerder gereserveerde tickets – enkel voor reservaties via 
bovengenoemd e-mailadres en met vermelding van de actiecode)

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Wafels en hotdogs 
vervangen smoutebollen op

nieuwjaarsreceptie    

Tradities zijn er om aangepast te worden: inwoners van Schilde konden dit jaar geen 
smoutebollen krijgen op de nieuwjaarsbabbel van de gemeente (en hoefden dus ook 
niet in de eveneens traditionele lange rij te staan wachten). In de plaats daarvan 
waren er wafels en hotdogs met toppings naar keuze. De soep, jenever, glühwein en 
warme chocolademelk waren wel nog als vanouds verkrijgbaar. 

De babbel ging door op vrijdagavond 13 januari, op de parking van Werf 44, na twee jaar 
afwezigheid door de coronacrisis. Ook nieuw: de bijeenkomst van de verenigingen en 
het gemeentebestuur vond dit jaar niet op dezelfde dag plaats als de nieuwjaarsbabbel 
maar werd vooruitgeschoven naar maart. De leden van het schepencollege waren 
op de nieuwjaarsbabbel wel aanwezig en stonden in de kraampjes om de mensen te 
bedienen. 

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in 
Schoten en omgeving 

€ 125 per vracht. Beperkt 
aanbod; tel 0495/237801 
voor verdere informatie 

en /of bestelling

 Alle karweiwerken,
alle isolatiewerken

Zelfwerkend patroon

0477 900 949
Containerpark rijden? Ik doe 
het voor U met aanhangwa-
gen, tevens licht vervoer, gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z818

Gemotiveerd schilder zoekt 
nog enkele opdrachten, 
0494.223.817 (particulier)  Z833

Mijn naam is Kastriot, ik 
zoek werk als schilder tel 
0493.84.22.07 (particulier)  Z001

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse man-
nen, tel 0496.63.79.78 of 
0496.08.41.68 (particulier)

Alle schilderwerken, elek-
triciteit,  kleine renova-
ties, alles andere klussen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z002

Gepens. zelfst doet schil-
derwerken binnen en buiten 
en kleine herstellingswer-
ken, vrijbl prijsopgave tel Leo 
0473.61.19.75 (particulier)  Z012



Over regenboogkleuren naar 
’t Gasthuis: “Dit is een open huis 

en diverse gemeente”       

Ook Wijnegem heeft z’n regenboogzebrapad. Het valt te bewonderen en te 
bewandelen op de Turnhoutsebaan ter hoogte van gemeenschapscentrum 
’t Gasthuis. “”In Wijnegem willen we dat iedereen zich welkom voelt”, aldus 
schepen van Openbaar Domein Tom Tachelet, die het cadeau van minister 
Lydia Peeters met beide handen aannam.

“Het regenboogzebrapad was een fijne suggestie die vanuit de jeugdraad 
gekomen is. Het college van burgemeester en schepenen kon zich meteen in 
dat idee vinden en de aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer werd 
daarom in maart opgestart”, aldus schepen van Jeugd Maarten Janssens.

De locatie is symbolisch gekozen. ’t Gasthuis wil een open huis waar mensen 
van elke levenswandel elkaar kunnen ontmoeten. “Met het huidige culturele 
aanbod probeert het lokaal bestuur er ook een ruime, open kijk op alle 
facetten van onze samenleving aan te bieden. De aanwezigheid van het 
regenboogzebrapad sterkt deze open houding en de oproep naar acceptatie 
van diversiteit”, zegt burgemeester Leen Wouters.

“Als locatie voor het regenboogzebrapad kozen we met het schepencollege 
voor de “inkom” van Wijnegem. Iedereen die onze gemeente binnenrijdt via 
de Turnhoutsebaan wordt ter hoogte van ’t Gasthuis warm onthaald met 
de regenboogvlag. We zijn erg blij met het resultaat”, evalueert Maarten 
Janssens de schilderwerken. 

ALGEMENE
DAKWERKEN
- 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

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

BASISSCHOOL BLOEMENDAALBASISSCHOOL BLOEMENDAAL
P a a l s t r a a t  3 0 9 - S c h o t e n

SPULLENBEURS
-K INDER-

Ouderraad Bloemendaal
GRATIS  INKOM

ZONDAG
2 OKTOBER 2022

10u00 tot 13u30

https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)
STANDEN IN OPENLUCHT, DOCH OVERDEKT

Te koop: antieke spiegel 80x110cm, 
120 euro tel 03.658.95.03  G9

Garageverkoop op 25 september 
in de Waterlaatstraat te Schilde, 
van 10 tot 15u, gratis inkom  G10

Gezocht: persoon om mij Neder-
lands te leren op woensdagna-
middag tel 0485.45.52.58  G12

Gezocht: lieve vrouw voor we-
duwnaar 71j, liefst inwonen-
de, gratis kost en inwoon, voor 
gezelschap + vriendschap tel 
0474.99.14.84, tot ziens  G11

Te huur: garage 70 euro/uur, Jo-
zef Jennestraat Schoten, snel-
lewally@outlook.com  G13

Gratis af te halen: 3 valkpar-
kieten tel 0476.97.66.10  G14

Inboedels leegmaken + op-
ruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkhe-
den, tel 0497.77.99.19  Z776

Naschoolse opvang gezocht: 
voor twee schoolgaande kin-

deren van 5 en 7 jaar zijn wij 
op zoek naar een lieve oppas. 
Voorwaarden en dagen kunnen 
samen bepaald worden. Graag 
iemand uit de buurt en een fl exi-
bel persoon die ook op lange 
termijn beschikbaar is. Indien 
interesse 0494.285.768  G16

Tuinverlichting aanpassen 
naar spaarzame Led-verlich-
ting, tel 0477.23.63.45  G17

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Te huur: Frankrijk Bedoin Mont-
Ventoux leuke vakantiewoning 
in centrum, 6 pers. 3 slpk, tuin, 
garage, 2 parkeerpl, alle comfort 
zat – zat tel 0475.98.64.30  Z023

Te koop: velgen 17\” met 
Pirelli winterb. 225/50*17 94h., 
250 € Tel 0479.472.301  Z024

Te huur: app. Heikantstraat 164 
Schoten, 1ste verd, gr liv, ing 
kkn, 2 slpk, berg, badk met bad/
douche dub lavabo, apart toilet, 
garage terras voor en achter, prijs 
780 euro tel 0486.51.58.30  Z025

Tuinman zoekt werk: tel 
0489.09.65.46 (particulier)  Z024

Alle bestratingswerken: 
betonklinkers, kasseien, 

Brecht – Koninklijke fanfare 
Vlijt & Eendracht trekt al 
musicerend door centrum      

Het barslechte weer kon de ruim 30 muzikanten van de Koninklijke Fanfare Vlijt & Eendracht 
er niet van weerhouden om in stoet door het centrum te trekken. Het was dan ook al drie 
jaar geleden dat ze deze jaarlijkse traditie opnieuw konden eren. 

Meer dan 30 muzikanten tussen 8 en 85 jaar musiceerden in de 
centrumstraten. Onder politiebegeleiding vertrok de stoet aan 
café Den Doortrapper in de Lessiusstraat, van daar ging het naar 
woonzorgcentrum Sint-Maria in de Gasthuisstraat. “Dit is heel 
leuk om te doen”, verzekert voorzitter Matthijs Van Bavel. “We 
repeteren hier ook op dinsdag en vrijdag en zo kunnen we iets 
leuks terugdoen voor de bewoners. Eenmaal per jaar geven we 
hier ook een lenteconcert. Dit jaar vindt dat plaats op 19 maart.” 
Na het gelegenheidsoptreden zette de muzikale karavaan verder 
koers naar café Peerdshof in de Veldstraat. De instrumenten 
werden van de regen afgedekt zodat de stoet in het bar slechte 
weer toch kon doorgaan. Het bracht alleszins wat kleur in de 
grijze straten. De muzikanten sloten de optocht opnieuw af in 
Den Doortrapper en zetten daar het teerfeest verder.

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

Wordt ook op maat gemaakt, 
garages, dierenhokken, tuinschermen, 

eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek. 

De baan van Kapellen, richting Putte dan 
het straatje schuin over de sporthal. 

Tel. 03/665 09 32

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

1230 e

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Karweiwerken allerlei: goten, 
Velux, tuinhuizen en carports op 
maat, schouwen en schouw- 
roosters, isoleren van daken en zolder-
vloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote fir-
ma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

info@koenvangompel.be of 
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

dolomiet, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B12

Reparatie van verzakte 
klinkers, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B13

Man zoekt werk: bomen 
snoeien, verticuteren, 
renovaties, schilderen, tel 
0485.42.11.55 (particulier)  B14

Goedkoop verwijderen van 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B14



MAISON D’AMOUR  Sensuele nieuwe 
dames vervullen uw stoutste dro-

men!!! Naast autokeuring St Job Afrit 
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be

Tel 0498 85 96 81

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

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

Wat te doen in 
Schilde – ’s-Gravenwezel             

VOEREN EN BELOEREN
Op zaterdag 28 januari (van 13-17u.) kan je kijken welke vogels gelokt worden 
door de voedertafels in de tuin van lokaal Sint-Willebrordus. Vogelkenners 
zullen je uitleg geven over de waargenomen vogels en over vogels voeren in de 
winter. Je richt ook een klein winkelstandje in met voer en voedersystemen. 
Uiteraard kan er ook een drankje of hapje aan democratische prijzen 
aangeschaft worden. De opbrengst van deze activiteit is ten voordele van de 
werking van Natuurpunt Schijnbeemden Kern Schilde. Een verrekijker kan je 
beloer-ervaring verbeteren. Meer info: www.natuurpunt.be/agenda/voeren-
en-beloeren-58310 of patrick.brusselairs@telenet.be.

NATUURWANDELING
Het Vordensteinpad In Schoten over 4 KM. Startplaats: parking van Brasserie 
Ciconia in Schoten. De geschiedenis van het domein gaat ver terug, in 1554 
wordt Vordenstein omschreven als ‘Hof van Plaisantie’, omwald met een 
neerhof. Je stapt even langs de kapel ‘Den Horst’ van O.L.Vrouw-Boodschap 
uit 1436. Ook tref je in het park oude en merkwaardige bomen aan en een 
ideale biotoop voor bosuilen, spechten, boomklevers en kraaiachtigen. Op 
2 februari van 13:45 tot 17:00u. Meer info: 03/658.87.50. Georganiseerd door 
Heemkring De Drie Rozen.

INFOSESSIE ‘(EIGEN)WIJS IN DE SUPERMARKT’
Wat zijn de truken van de foor waarmee supermarkten jou verleiden? Uit 
onderzoek weten we dat gezonde voeding en een eerlijke prijs hoog scoren 
bij de consument. In de praktijk blijkt dat we er vaak niet in slagen om die 
overtuiging om te zetten in de praktijk. In deze sessie ontdek je hoe dat 
precies komt om van duurzaam steeds en overal de makkelijkste keuze te 
maken. De sessie zit vol boeiende inzichten en leuke weetjes. Interessant en 
leerrijk, voor wie slimmer wil winkelen. Op 2 februari van 19:30 tot 22:30u. in 
School De Wingerd, Frans Pauwelslei 18 in ’s-Gravenwezel. 
Georganiseerd door Ferm Femma ´s-Gravenwezel. Meer info op 
hendrixrita@yahoo.com of 03 658 82 82.

Fonoplaten: ik koop lp’s & 
maxisingles, disco, soul, 
rock, jazz, 70-80-90, betaal 
beste prijs, tel 0475.76.81.88 
(particulier)  Z890

Gezocht: enthousiaste, lieve, 
betrouwbare gezinshulp/nanny 
om op onze dochter van bijna 
1 jaar oud 3 namiddagen 
(di,do,vr: +/- 16u-19u) per 
week op te vangen bij ons 
thuis te Brasschaat. Zeer 
goede verloning. Ingang 
3/23, 0496.355.879  Z830

Ik Koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, 
Panini, Pokemon/Magic kaarten, 
verzamelobjecten, curiosa, 
oude munten, LP\’s, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in de 
aanbieding: 0487 365.100  Z837

Te koop: Opbrengst 
eigendommen e/o 

projectgrond(en) 1.831m2 
(35br.x52,5d.), topligging 
Brasschaatsebaan 27-
29 Schilde, zuid gericht 
landhuis+HOB (met2appn), 
perm. verhuurd, rechtstr. v 
eigenaar, richtpr.1.850.000 
euro�, meer info 0475.935.414 
(geen immo aub)  Z839

Te Koop, Hulsta eetkamer 
tafel stoelen & bankstel. 
Foto’s via ovanelsacker@
gmail.com beschikbaar. Prijs 
OTK. 0473.235.759 Z003

Gezocht: oude polsuurwerken of 
zakhorloges, mogen ook defect 
zijn. Tel Peter 0496433007 
geef goede prijs  Z004

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
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www.bruvo.be
Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Leugenberg 68 a
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
za. 24 & zo. 25 oktober

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Geniet van 
Speciale v�rwa�den!

PVC of aluminium profielen van
topmerken Veka en Reynaers

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

WIJ NEMEN DEEL AAN DE REYNAERS ACTIEDAGEN

MONDMASKER
VERPLICHT
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1.  Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 40 jaar lang, ze
zorgen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends
en belangrijke vernieuwingen in hun vakgebied.

2.  Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject 
kunnen realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het 
personeel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en 
innovatieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!

54 SHOPlokaal SHOPveilig

www.bruvo.be
Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Leugenberg 68 a
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
za. 24 & zo. 25 oktober

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Geniet van 
Speciale v�rwa�den!

PVC of aluminium profielen van
topmerken Veka en Reynaers

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

WIJ NEMEN DEEL AAN DE REYNAERS ACTIEDAGEN

MONDMASKER
VERPLICHT
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1.  Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 40 jaar lang, ze
zorgen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends
en be-langrijke vernieuwingen in hun vakgebied.

2.  Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject 
kunnen realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3.  Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het 
per-soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en 
innova-tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!

16 en 17 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT!

Zaterdag 28 en zondag 29 JANUARI
VERANDADAGEN BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

V.R.

SANITAIR

RENOVATIE en KLEINE HERSTELLINGEN

Zelfwerkend patroon
Marc Roevens
Tel. 0475 25 43 41

Eenhoornstraat 3
2160 Wommelgem

Voor alle Tig- en Laswerken, tel 
0475.59.53.56 ( particulier)  Z020

Dame zoekt werk als poetsvrouw 
en strijkster, een volledige dag, ik 
werk grondig en zelfstandig, gsm 
0466.20.30.61 ( particulier)  Z021

Wij zijn op zoek naar een lieve 
dame (Nl/Eng) die graag ons ge-
zin helpt op woensdag van 12u 
tot 15u of 16u met koken, keuken 
opruimen, kindjes aan te kleden 

Pasar wandelt nieuwe jaar in    

Vrijetijdsorganisatie Pasar heeft in Schilde 2023 ingeluid met een 
nieuwjaarswadeling en receptie. Vanuit het duivenlokaal aan de Rozenhoek 
in Schilde werd op zondagnamiddag 8 januari de groene omgeving ontdekt. 
Na de wandeling was er een drink op het nieuwe jaar. De vereniging stelde ook 
het programma voor van 2023.

voor hun sport, vanaf mei op een 
babytje passen rond de middag 
en eventueel ook wat opruimen/
poetsen babykamer, bij interesse, 
contacteer 0491.07.85.88  B11

Te koop: rollator 50 euro 
gsm 0479.44.84.26  B15

Te koop: Flamant Style: tv ta-
fel 50 euro, 2 zetels, salonta-
fel 40 euro/st, bijzettafels 25 
euro, tel 0477.525.688 B16

Te koop: app. R.W.V. Havrelaan 
9 Schoten, tel 0486.87.51.70 B17

Te koop: familietent 4 pers., reeds 

2x gebruikt, 50 euro, te bezichti-
gen, Lijsterbesstraat 15 Schoten, 
na afspraak tel 0471.36.86.79 B18

Te koop: allerhande meu-
belen, gratis af te ha-
len tel 0486.87.51.70 B19

Te huur: garagebox Deu-
zeldlaan 39 – 41, 75 euro/
mnd, vrij vanaf 1 april tel 
0472.84.40.68 (na 20u)  Z022

Te huur: Frankrijk Bedoin 
Mont-Ventoux leuke vakan-
tiewoning in centrum, 6 pers. 
3 slpk, tuin, garage, 2 par-
keerpl, alle comfort zat – zat 
tel 0475.98.64.30  Z023

Te koop: velgen 17\” met Pi-
relli winterb. 225/50*17 94h., 
250 � Tel 0479.472.301  Z024

EPC certifi caat nodig?
Bel me voor een vlotte

afspraak op 03 349 75 65
Ook ‘s avonds en in het
weekend. Snelle service
verzekerd. Tot gauw. Tom

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



TONEEL                                         TEM 29 JAN
KWTG presenteert “De Nacht van de 16e januari”, GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 
Wijnegem, 0479.27.54.17 of tickets@kwtg.be

TONEEL                                                                                T/M 26 FEB
Ik spring uit een Vliegmachien, www.ewt.be, Deurne

UITSTAP                                             25 EN 27 JAN
Kunstwandeling “Finis Terrae” in Antwerpen, startplaats: parkng Carrefour, Turnhoutsebaan 
132, Schilde, 03.658.24.38, neosschildesgravenwezel@gmail.com, www.neosvzw.be/schilde

VOORSTELLING                      28 JAN
Over de kick van het vogelspotten, door Begijn Le Bleu, OC ’t Centrum, Dorpstraat 73, Brecht, 
www.ticketgang.be/tickets/brecht, cultuurdienst@brecht.be

FOTOTENTOONSTELLING                                         28 EN 29 JAN
Fauna Flora Fotoclub Schoten, Kasteel van Schoten, Kasteeldreef, info@fffs.be of www.fffs.be

THEATER                                                        28 JAN 20U
Solovoorstelling ‘zwartzak’ met Wim Claeys, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.werf44.be

KNUFFELTURNEN                                         29 JAN TOT 26 FEB
Voor peuters van 3 tot 6 jaar met mama, papa, oma of opa, Turnzaal Maria Middelares, 
Hogebaan 2, gezinsbond Sint-Job, tel 03.636.35.40 of betty.goossens@telenet.be

POEZIE                                          13 FEB 15U
Valentina in La Cantina, Poëtisch muzikaal programma, van Renée Van Hekken, Café La 
Cantina, Theofi el Van Cauwenberghlei 2, Schoten

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

NATUURWANDELING                                                     28 JAN EN 4 FEB
Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde, 18u30, www.scilla.be

WANDELZOEKTOCHT                                         18 FEB T/M 16 APRIL VANAF 9U
Start: Café de Salamander, 2,3km, deelnameformulier 8 euro

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

Rode Kruis Sint-Job start 2023 
met uitreiking brevetten Eerste Hulp 

Bij Ongevallen  
De Sint-Jobse afdeling van het Rode Kruis zette het nieuwe jaar in met de uitreiking van 
brevetten voor cursisten Eerste Hulp Bij Ongevallen. Voorzitter Dominique Ceulemans 
deed tegelijkertijd een warme oproep tot nieuwe vrijwilligers.
Vijftien cursisten kregen het brevet EHBO overhandigd. Zij hebben de opleiding met 
succes afgerond. Ze hebben daar elk hun eigen reden voor. Van uit persoonlijke 
interesse, tot het kan altijd van pas komen zijn de reacties. “Dit jaar willen we ook de 
opleiding Eerste Hulp bij Psychologische Ondersteuning lanceren. Voor velen is EHBO 
een opstapje naar een volgende opleiding”, weet de voorzitter. “Tijdens de cursus 
kreeg we ook heel wat vragen over onze werking. De Sint-Jobse afdeling van het Rode 
Kruis bestaat 67 jaar en telt tachtig vrijwilligers, de bloeddonoren niet meegerekend. 
Door corona konden we onze 65ste verjaardag niet vieren, maar vandaag is het 
wel feest. We klinken op een gezond en succesvol jaar voor onze afdeling”, stelt 
Ceulemans. Hij is de vrijwilligers en hun familie erg dankbaar voor hun toewijding. “Het 
zijn allemaal geweldig toffe mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens 
in verschillende disciplines. Toch blijven er in onze werking functies vacant. Zoals 
bij de sociale hulpverlening. Deze vrijwilligers verzorgen de WOW-vakantiekampen 
voor kwetsbare kinderen. Ook zorgen we voor animatie in de twee Sint-Jobse 
woonzorgcentra, bezoeken een eenzame, doen boodschappen, een babbel. Jammer 
genoeg staat de uitleendienst van krukken, rollators, en rol- en wc-stoelen on hold.”

Denk jij aan mij?
Met €5 in de maand kan u een kindje in armoede gratis laten sporten.

Ga naar vzwsportpret.be

Te huur: app. in Deurne 
3de verdiep, 2 slpk, klein 
terras geschikt voor 2 pers., 
prijs 690 euro kosten in, 
vrij 1/3, tel 0475.560.911  B1

Te huur: St. Job, De Renlaan 
23, mooi inger won. met 1 
verd en 2 slpk, beschib 01/04, 
bvb 2 volw + kind, ruime 
liv, open kkn (Dovy) met 
alle toest, berging vr wasm, 
enz + CV condensatie, badk 
ligb dubb lavabo, 2 slpk, 
terras, tuin, garage met sect 
poort, berging, el. rolluiken, 
EPC 216, 1150 euro/mnd, 
bez tel 0475.616.200  B2

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be



Alpha Heating is een toonaangevend Schotens bedrijf in 
het ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels 

& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in 
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

Je profiel:
• Je hebt reeds een eerste werkervaring in een commerciële functie en 

je hebt voeling met wonen, interieur en sfeervolle warmte.
• Je bent klantgericht en communicatief. Je houdt van een functie 

waarin klantencontact met praktische knowhow en productkennis 
centraal staan. Hiervoor heb je dus ook voeling met techniek.

• Je bent leergierig en je wil een professional in ons vak te worden. 
• Je woont in de werkregio en hebt een rijbewijs B.
• Zaterdagwerk is voor jou geen probleem.

We bieden:
• Een grondige opleiding in de producten, de commerciële 

dienstverlening en de strategie van ons familiebedrijf.
• Een job in een dynamisch en fijn team, onder leiding van modern 

denkende zaakvoerders.
• Een uitdagende job met groeiende verantwoordelijkheid.
• Een stimulerend loonpakket met interessante extralegale voordelen, 

dat is evident.

Interesse?
Bezorg je CV dan per mail aan danny@alpha-heating.be.

alpha-heating.be/vacatures

Alpha Heating
haarden & int erieur

Commercieel adviseur 
met passie voor vuur  (m/v)
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VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den
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Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste 
raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de 

projectmarkt als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze 
60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende 

tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en 
onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit 

alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan 150 
medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten 

tot een prachtig einde te brengen. 

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur 
afwerken van begin tot einde! 

Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen 
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op onze 
particuliere werven
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig 
werk.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

Zoekt u een job waar u 
waardering krijgt voor uw werk?

Wij zoeken POETSHULPEN
in de regio Schoten 

Brasschaat - Schilde

Voor meer informatie mail 
info@seniorsolutions.be

Gevraagd

STUDENTE
of FLEXI

WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS

Schoten
03 658 42 84

Gratis Opruimen van 
inboedels zolder, kelder, 
garage, enz, bel vrijblijvend 
0478.53.67.19  Z825

Bijles wiskunde, Fysica alle 
wetensch., alle niveaus, 
jaren ervaring, aan huis,van 

Kerst tot en met Jan. -30% 
korting voor middelbaar  
tel 0474.97.64.66 Z36

De Poolse schilder biedt zijn 
diensten aan voor binnen-en 
buitenwerk, tel 0493.61.99.33 
(particulier)  Z734

Dame geeft computerles 
aan huis, Windows 11 
& 10, updates, printers 
installeren, mail, surfen, 
albums maken, Itsme, cloud + 
smartphone tel 0479.87.24.10 
(particulier)  Z815







Uitbater café De Lindekens 
onverwacht overleden: “Andy’s humor 

was kurkdroog, zijn hart van goud”   

Andy Molenberghs, bekende uitbater van café De Lindekens aan de Villerslei, is 
dood in zijn bed gevonden. De amper 52-jarige man stierf een natuurlijke dood als 
gevolg van een orgaanfalen. Inmiddels vond ook zijn uitvaart plaats, onder grote 
belangstelling in de Sint-Cordulakerk.

Het was Andy’s partner Inge die de akelige ontdekking deed nadat Andy, die 
de laatste dagen naar verluidt niet helemaal goed in zijn vel zat, zich had 
teruggetrokken in de slaapkamer om te rusten. De opgetrommelde ambulanciers 
konden alleen de dood vaststellen van de café-uitbater.

De familie gaat uit van een orgaanfalen want Andy was al langer wat op de sukkel 
met zijn gezondheid. Gezien de relatief jonge leeftijd van de overledene, werd er 
heel wat politie opgetrommeld en werd het lichaam ook overgebracht naar het 
Universitair Ziekenhuis van Edegem voor een autopsie. Er werden geen sporen van 
geweld aangetroffen op het lichaam.
De onverwachte dood van de geliefde cafébaas heeft heel wat Schotenaren, zeker 
‘over de vaart’ in rouw gedompeld. “Andy was de rots in de branding in misschien 
wel het allerlaatste bruin café van Schoten”, vertelt zijn kameraad Silvano Reho, 
die ook geregeld ging helpen achter de toog. “Andy had een hart van goud en was 
doodeerlijk. Heel eenvoudig ook en gezegend met een kurkdroge humor. Iedereen 
was welkom in De Lindekens, zolang je maar gewoon deed. Anders kreeg je snel een 
sneer. Andy had een hekel aan ‘dikke nekken’.”

De Lindekens is een rustig café, maar één keer per jaar staat het op z’n kop: in 
mei tijdens de vaartkoers. Zeker toen charmezanger Robby Vinny nog leefde en na 
aankomst van de renners voor de ambiance zorgde en de polonaise leidde. 

Andy Molenberghs was een stille waard, die zich op sluitingsdagen graag terugtrok 
in het dorpje Steinebrück bij Sankt-Vith in de Oostkantons. Meestal reed hij daar 
naartoe met zijn Harley-Davidson. Die motorfiets, hem verzorgen en ermee rijden, 
was een grote passie van hem. 

Naast partner Inge Maes, laat Andy ook twee volwassen pluskinderen na. Zijn 
moeder Miche leeft nog en is op gevorderde leeftijd nog altijd een bekende kapster 
in Schoten. 

De toekomst van De Lindekens, het volkscafé aan de Villerslei dat ‘den Andy’ twintig 
jaar heeft uitgebaat, is nog onzeker. Het café was geen eigendom van het koppel 
dat de voorbije decennia voor de uitbating zorgde. De eigenares is de weduwe van 
de vorige uitbater Jos Van der Westerlaken. 

Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger on-
derwijs? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt. Ook 
advies dyslectische leerlin-
gen, gsm 0475.79.65.12  Z819

Gezocht: Oude emaille recla-
meborden 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

7 FEBRUARI VALENTIJNSEDITIE7 FEBRUARI VALENTIJNSEDITIE
met dubbele oplage van 70.000 ex.met dubbele oplage van 70.000 ex.

Bode van Schoten en RegionaalBode van Schoten en Regionaal
samen voor dezelfde prijssamen voor dezelfde prijs

7 FEBRUARI

31 JANUARI

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
en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.

Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wommelgem, Oelegem, Ranst, Pulle, Broechem,
Pulderbos, Emblem, Zandhoven, Zoersel, 
Massenhoven, Boechout, Viersel.

Wij kopen boeken tel 
0473.98.25.64 (particulier)  Z826

Te koop gevraagd: aanhangwa-
gen, mag werk aan zijn, geen ge-
remde, tel 0492.263.118  Z827

Te koop: woning Geel Sint 
Dimpnaplein 4 kan dienen voor 
klein project,breedte tuin over 2 
huizen, Bouwdiepte 17/15/15/9 
bezichtigen en prijs op af-
spraak tel 0478.53.67.19 Z829

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi-
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475.76.81.88 (particulier)  Z890



50 kinderen en tieners Kisi Vlaanderen 
hemelen kerk Klein Veerle 

op met kerstmusical 
Samen met de communicanten uit Brecht en Sint-Lenaarts vulde het koor van Kisi 
Gods singing-Kids de kerk van Klein Veerle met hemels engelengezang. Samen zetten 
ze met zang en dans ‘de Hemel op Stelten’.

Heel wat trotse ouders en grootouders zakten aan het eind van de kerstvakantie 
af naar de kerk in Klein Veerle. Ze hadden daar een goede reden voor, want hun 
dochtertjes en zoontjes hadden elk een rol toebedeeld gekregen in de Kisi-musical 

‘de hemel op Stelten’. De engel Gabriël 
en de nieuwsgierige engel Angela 
werden geflankeerd door een groot 
engelenkoor, en verder gaven herders, 
schattige schaapjes en natuurlijk 
de drie koningen die Jozef en Marie 
met kindje Jezus bezochten, het 
kerstverhaal vorm. Zelfs een reuzegrote 
kameel ontbrak niet. “In amper drie 
dagen tijd hebben jullie kinderen dit 
gerealiseerd. Wat een ongelooflijk mooie 
prestatie”, benadrukte Dorris Schräder 
van Kisi Brecht. Zowel de 50 kinderen 
en tieners op het podium als de ouders, 
grootouders en andere familieleden 
genoten van de kerstmusical.

UW KAPPER
AAN HUIS

DAMES-KINDEREN-HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Te Huur Spanje, L\’Ametlla de 
Mar, 2de helft juli, heerlijke villa 
10-12p, 5slp, 3badk, 240M2, 
zwembad 12X6, 3km v strand 
- foto’s: islabonitasanjordi@
gmail.com  Z005

Te koop gevraagd: schilderijen, 
LP’s, strips, spullen van zolder, 
curiosa, enz, tel 03.663.65.70  Z821













Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

AA groep “Carpe Diem”
Schilde - Hulp aan mensen met een 

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Schotenaren diep bedroefd 
om Staf Van Carpels

Op dinsdag 17 januari kwamen aangeslagen Schotenaren massaal samen in de 
parochiekerk van Sint Fillipus om afscheid te nemen van Gustaaf Van Carpels die 
op achtentachtigjarige leeftijd overleed. Kippenvelmoment tijdens de dienst was 
wanneer achterkleinkinderen Sofie en Silvie hun brieven voorlazen.

Staf werd geboren te Antwerpen in 1934, en leerde eind jaren 50 Maria Verschueren 
kennen in café De Valk als één van de drie dochters van de toenmalige caféhouders 
Jaak en Mit Verschueren-Sterrekens. Het inmiddels verdwenen Schotense café 
werd destijds druk bezocht door stamgasten uit de wijde omtrek en was onder meer 
vermaard omwille van zijn legendarische dansorgel. Staf en Maria huwden in 1958. Staf 
was ramenzetter en verloor bij een tragisch werkongeval in 1977 beide benen. Meer 
dan de helft van zijn leven zou hij in een rolstoel doorbrengen. Wie dacht dat Staf na 
zijn ongeval bij de pakken zou blijven zitten, had het mis. Al gauw was hij een vaste 
verschijning in het Glazen Huis, een creatief ontmoetingsatelier waar hij glasramen 
maakte.

Later bouwden Staf en Maria in de Tijllaan. Staf was een ongelooflijk moedig en 
energiek persoon die altijd wel kluste in zijn huis of tuin. Met zijn aangepaste 
rolstoelfiets doorkruiste hij Schoten en was hij overal een graag geziene figuur. Hij was 
een op-en top Schotenaar en fervente liefhebber van de Scheldeprijs en het festival 
van de Folklore. Ook op de zomerse kioskavonden in het park was Staf en vaak geziene 
gast. Hij was een volkse kleurrijke figuur met niks liever dan mensen om zich heen, kon 
een pintje wel waarderen en stond bekend voor zijn uitbundige humor. In zijn sappige 
Antwerps dialect kon Staf moppen vertellen als geen ander. In zijn gloriejaren wist hij 
met zijn mondharmonica de sfeer erin te brengen. 

In de beginperiode na zijn invaliditeit werd Staf begeesterd door het boek ‘Handicap: 
onverklaarbare bondgenoot’, van Jean-Pierre Goetghebuer en ging hij onder meer in 
scholen spreken hoe het was om met een handicap te leven. In 2016 werd hij gehuldigd 
door de Schotense gehandicaptenraad waarvoor hij zich jarenlang geëngageerd had, 
bijvoorbeeld door horecagelegenheden 
te helpen beoordelen op rolstoel 
toegankelijkheid. Staf reisde graag en 
trok er meermaals met vrienden en 
familie op uit waarbij hij de moeilijke 
plekken niet schuwde en zo op plaatsen 
kwam waar, -zoals hij dat zelf uitdrukte- 
“waarschijnlijk nog nooit nen invalied ne 
poot gezet had.” Ondanks zijn zware 
handicap en de vele pijnen die hij leed 
waren zijn moed en moreel legendarisch. 

Staf laat zijn bedroefde weduwe Maria, 
twee kinderen, vier kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen na. Het jongste 
achterkleinkind Mía zag het licht enkele 
dagen nadat overgrootvader was 
heengegaan. Wij wensen Maria en de 
familie veel sterkte toe in de moeilijke 
tijd die volgt. Schoten zal zich Staf in zijn 
rolstoel vooral dankbaar herinneren als de opgewekte persoon die hij was bij leven. 

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM
AL-ANON

Groep (Kiel)
hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen
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 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Coda Palliatieve
zorgverlening v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

Algem. nummer 03 432 78 44
Wachtdienst 03 432 78 40

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

Een kranige en vrolijke brok energie wiens lijfspreuk een ode aan het leven zelf was en 
die lang herinnerd en geliefd zal blijven in talrijke Schotense harten.
Uw rouw- en steunbetuigingen kunnen bij Begrafenissen Daems, Churchilllaan 20/24 
te Schoten.

Bart Verschueren is Schotenaar en verdrietondersteuner bij Plan b.  
Alle info op www.jouwplanb.com 



GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
  ook ‘s avonds en weekend
Tel: 03 653 37 51

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

24u/24   7d/7
014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN 
BRECHT/SINT-JOB 
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 
MALLE/ZOERSEL 

0900 10 512* 
ELK WEEKEND
van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 
08.00u
OP OFFICIËLE FEESTDAGEN
vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u
TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

* gesprekskost 0,45 e

• op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (€1,5/minuut)
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Julia Dieltjens, oudste inwoner van 
Schoten, overleden op 

106-jarige leeftijd

Misschien herinnert u zich nog wel dat we in december 2021 Julia Dieltjens van harte 
feliciteerden met haar verjaardag als oudste inwoner van Schoten? Het is dan ook 
met droefheid dat we nu haar overlijden op 27 december moeten bekendmaken. De 
uitvaartplechtigheid ging door op 2 januari jl. 

Julia Dieltjens werd op 12 december 1916 in ’s-Gravenwezel geboren, maar na haar 
huwelijk met Edmond De Wael in 1939, haar eerste en enige liefde, verhuisde zij naar 
Schoten. Julia werd mevrouw De Wael en heel wat mensen kennen haar nog bij die 
naam. Edmond was eerst leraar in de Sint-Jozefschool en later directeur van de school 
in de wijk Bloemendaal. Julia verzorgde haar leven lang het huishouden. 
Het huwelijk van Julia en Edmond werd met twee dochters gezegend, Christiane en 
Rosette, en in 1968 werd Julia voor de eerste keer grootmoeder. Dat deed zij daarna 
nog een keer over. Vele jaren na het overlijden van haar man, verhuisde Julia als 
98-jarige van haar appartement aan de Ridder Walter Van Havrelaan naar WZC 
Verbert-Verrijdt waar zij opnieuw Julia Dieltjens werd. 

“Moeder had nóóit gedacht dat ze meer dan 100 jaar zou worden”, vertelt dochter 
Christiane. “Een ‘eeuw’ leven betekent een lijst van belevenissen; te veel om op te 

sommen. Zij heeft zelfs twee wereldoorlogen meegemaakt! Haar gemoed schoot vol 
telkens zij daarover begon.”
Opvallend was Julia haar fijngevoeligheid, haar aandacht voor andere mensen, hun 
wensen en verlangens. “Door de opvang van haar kleinkinderen en de gezamenlijke 
vakanties bleef zij jong”, aldus Christiane. “Opmerkelijk was ook haar streven om bij 
de tijd te blijven. Spreken over de ‘goede oude tijd’ hoorde ik haar nooit doen; moeder 
hield van de moderne tijd met al zijn faciliteiten. Niet alleen computer, maar net zo 
goed ook GSM. En haar iPad noemde moeder ‘dat zwart plaatje’ dat zij niet kon missen. 
Dagelijks werd daarmee met de kinderen en kleinkinderen gecommuniceerd.”
Lieve vrouw met groot hart

Julia hechtte veel belang aan mode en hoe zij zich vertoonde op het gebied van  
opmaak, kapsel en kleding. Christiane: “Moeder had ‘snit en naad’ gestudeerd en 
volgde een opleiding ‘modist’. Kinderkleedjes maakte ze vroeger allemaal zelf.”
Julia was enorm bezorgd om de kinderen, de kleinkinderen, de familie en de vrienden. 
Begaan met wie op de sukkel was. Het hoge woord voeren deed Julia niet, wel stilletjes 
genieten op de achtergrond was haar ding.”

De Corona-lockdown tijdens haar laatste levensjaren heeft Julia weliswaar flink 
doorstaan, maar toch 
ook zwaar getekend. 
“Telkens we voorbij 
‘Old Bacchus’ kwamen 
wees moeder naar 
de geveltekst ‘Geniet 
van het leven nu uw 
lampje nog brandt’”, 
besluit Christiane. 
“En dat heeft moeder   
inderdaad gedaan. Nu 
is dat lampje gedoofd 
en is ze begonnen aan 
haar laatste reis, de reis 
naar de hemel. Moge 
moeder daar eeuwig 
geluk vinden. Wij zullen 
haar blijven herinneren 
als een lieve vrouw met 
een groot hart.”






