
800 m2

VERF / BEHANG
STOFFEN
CADEAUARTIKELEN
ZONWERING
VLOERBEDEKKING
LAMINAATNIEUWE OPENINGSUREN:

maandag tot vrijdag  09u00-12u30 ❘ 13u30-18u00
zaterdag van 9u30 tot 17u00  ❘   donderdag  gesloten

Statiestraat 51 | 2070 Zwijndrecht
T 03 252 75 06 | F 03 253 09 83

www.decorweb.be
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SOLDEN
VINYL
0p voorraad in de winkel
-20%

DROGISTERIJ
Op alle HG producten
-15%

LEVIS
Krijt- en betonverf
-30%

OVERGORDIJNEN
Op een selectie van stoffen
€1 / meter

BEHANG
Op een selectie in voorraad
-20%▲ Modieus behang: attractive wallpaper

TRENDS & VAKMANSCHAP VOOR UW INTERIEUR

LID VAN:

VINYL

GESLOTENvan 30/08 t.e.m. 4/09wegens veranderingswerken
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Wekelijkse bedeling tussen maandag en woensdagavond in de gemeenten:
Burcht, Antw.-L.O., Zwijndrecht, Melsele, Kallo, Beveren,  Haasdonk, Rupelmonde, Bazel, Kruibeke.
Adverteerders zijn en blijven steeds verantwoordelijk voor hun eigen advertenties en teksten.

Voor bestelling van zoekertjes in Huis aan Huis kan u zich wenden 
tot onze website: www.huis-aan-huis.net --> zoekertjes

Voor andere info of plaatsing van advertenties kan u ons 
contacteren op nr. 0475 392 880 of info@huis-aan-huis.net

#SAMEN TEGEN CORONA #KOOP LOKAAL #ADVERTEER LOKAAL

27
REDACTIE/ VERKOOP / DTP

EINDVERANTWOORDELIJKE HAH: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: 

ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS
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GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bv • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
0475 392 880  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS MAANDAG EN WOENSDAG OPEN NA AFSPRAAK • DINSDAG ZIJN WE OPEN VAN 9-13U

GRATIS
SCHATTING 
03 775 78 79

www.immoselekt.be

ZOMERVAKANTIE
Huis aan Huis verschijnt 

NIET in de weken 
28, 29, 30, 31 en 33.

WEEK 32 (editie 9 aug.)
Advertenties binnen via 
‘info@huis-aan-huis.net’ 

voor vrijdag 30/07, 12 uur. 

ZORGPUNT 
WAASLAND 
WERFT AAN: 

(NACHT)VERPLEEGKUNDIGEN
POETSHULPEN THUISZORG
ZORGKUNDIGEN

Alle vacatures zie je op: 
WWW.ZORGPUNTWAASLAND.BE/
VACATURES   

Volg ons op Facebook
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KOK • HULPKOK • DIENSTER
KELNER • BARMAN • AFWASSER(-STER)

VAST DIENSTVERBAND

Ook FLEXI JOB en STUDENTEN
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING    Gisteren beginnen

Solliciteren: eugene_vincent@skynet.be of bel 0474 82 18 90

DRINGEND GEVRAAGD

KOK • HULPKOK • DIENSTER
KELNER • BARMAN

VAST DIENSTVERBAND

Ook FLEXI JOB en STUDENTEN
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING    Gisteren beginnen

Solliciteren: koetshuiscortewalle@gmail.com of bel 0495 50 78 41

DRINGEND GEVRAAGD

ESSENDREEF 2 - 9120 BEVEREN - TEL. 03 775 53 85 - 0495 50 78 41
WWW.KOETSHUIS-CORTEWALLE.BE

Uitbater gezocht 
voor Herberg Ons Huis

O.-L.-Vrouwplein 9 te KRUIBEKE
Contact :  0477 37 77 26

GEVRAAGD: 
· KOK (voltijds)

· KANTOORMEDEWERKSTER (deeltijds)

Tel. 03 710 98 80 (in de voormiddag)

Vacatures
zie ook op blz.  3

Ook uw vacature in week 32 (editie 9/08)
mail ons: info@huis-aan-huis.net

Sinds 1 januari 2019 verenigt Zorgpunt Waasland de thuiszorg, 
ouderenzorg en zorg voor personen met een beperking van 
de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zw� ndrecht. 
We z� n één van de grootste spelers in de zorg in Vlaanderen. 

ZORGPUNT WAASLAND 
WERFT AAN:
(NACHT)VERPLEEGKUNDIGEN
niveau Cv3-Cv4, Bv1-Bv3, contract onbepaalde duur, volt� ds/deelt� ds

POETSHULPEN THUISZORG
niveau E1-E3, contract onbepaalde duur, deelt� ds

ZORGKUNDIGEN
niveau C1-C2, contract onbepaalde duur, deelt� ds

W�  bieden jou:
• Een zorgjob dichtb�  huis op diverse locaties in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zw� ndrecht 
• Een boeiende en dynamische omgeving die opleiding en ontwikkeling stimuleert 
• Volledige overname van relevante werkervaring voor verpleegkundigen
• Een aangename werksfeer met werkzekerheid • Een comfortabele werkomgeving 
• Diverse uurroosters in de zorg (dag, nacht, weekend, vlinder ...) • Een eerl� k en transparant salarispakket 
• 26 betaalde vakantiedagen, aangevuld met 11 wettel� ke feestdagen • Maalt� dcheques van 8 euro
• Hospitalisatieverzekering ook voor gezinsleden 
• Fietsvergoeding • Volledige terugbetaling abo openbaar vervoer 
• Aankoop fi ets met fl inke korting en tal van andere personeelsvoordelen ...

J�  wil graag meewerken aan deze ambitieuze uitdaging:
Solliciteer snel op www.zorgpuntwaasland.be/vacatures.
Vragen, meer info: PERSONEELSDIENST & HR, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren, 03 750 92 70, vacature@zpw.be
www.zorgpuntwaasland.be – Volg ons op Facebook
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Dovy Keukens is een vooruitstrevende KMO, die reeds 40 jaar  is een vooruitstrevende KMO, die reeds 40 jaar 
gespecialiseerd is in de productie van maatkeukens. Dovy heeft gespecialiseerd is in de productie van maatkeukens. Dovy heeft 

zowel de verkoop als de volledige productie in eigen beheer. zowel de verkoop als de volledige productie in eigen beheer. 
Er werd over gans Vlaanderen en Wallonië een eigen netwerk Er werd over gans Vlaanderen en Wallonië een eigen netwerk 

uitgebouwd van 33 toonzalen. uitgebouwd van 33 toonzalen. 

Door de aanhoudende groei zijn wij op zoek naar:Door de aanhoudende groei zijn wij op zoek naar:

www.dovy.be

KEUKENPLAATSERS
IN DIENSTVERBAND / OP ZELFSTANDIGE BASIS

VERKOPER / KEUKENCONSULTANT

OMSCHRIJVING:
✔ Plaatsen van kasten
✔ Installeren en aansluiten          

van apparaten
✔ Plaatsen van granieten 

werkbladen
✔ Keukens worden door ons         

bij de klant geleverd

PROFIEL: 
Je bent een professional in 
het plaatsen en monteren 
van keukenmeubelen.

WIJ BIEDEN: 
Marktconforme vergoeding 
op basis van elementenlijst. 

Je beschikt over de gave 
om de dromen van potentiële 
klanten om te zetten in een 
keukenontwerp op maat van 
hun wensen. 
Je geeft advies en weet als 
geen ander de kwaliteiten 
van een DOVY-keuken aan de 
man (en vrouw) te brengen.
Na het afronden van de 
verkoop sta je in voor het 
opmeten ter plaatse en de 
opvolging van je dossiers.

PROFIEL:
Je bent creatief, beschikt over 
commerciële vaardigheden 
en je hebt oog voor detail.

Je bent empatisch, flexibel en 

steeds op zoek naar nieuwe 
uitdagingen.
Je werkt klantgericht en 
je bent beschikbaar om 
op zaterdag en zondag de 
dromen van potentiële 
klanten waar te maken.
Je beheerst zowel de 
Nederlandse als de Franse 
taal.

WIJ BIEDEN:
Een zeer goede vergoeding 
op basis van commissie. 
Een permanente opleiding 
en begeleiding binnen het 
bedrijf. 
Doorgroeimogelijkheden tot 
filiaalhouder.

Interesse?
Contacteer ons op jobs@dovy.be

Interesse?
Weet ons te overtuigen van jouw commercieel talent! 

Mail je CV + foto naar mario.muylle@dovy.be

Wij zoeken commercieel talent voor onze 
toonzaal in Sint-Niklaas.

OMSCHRIJVING:
✔
✔

✔

Je beschikt over de gave 
om de dromen van potentiële 
klanten om te zetten in een 

Bekijk de videos van deze
jobs op www.dovy.be/jobs 

BEN JIJUIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN?

GEVRAAGD:
chauffeurs
voor trekker-oplegger

Transport De Block
Schaarbeekstraat 15 - 9120 Melsele

Tel. 03 210 98 29
jdb@deblock.be

Van 11u00 tot 14u00
Vredespark Zwijndrecht ( naast kerk )

Hapje
Drankje

Babbeltje

11 juli 2021

V.U. Bert Verbraeken, J.B. Tassijnsstraat 57, 2070 Zwijndrecht

PARKBORREL
N-VA Zwijndrecht - Burcht
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KRIJGSBAAN 247 ● 9140 TEMSE ● CONSTRUCTAMPARK INGANG B09
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gyprocwerken, badkamerrenovaties, 
sanitair en herstellingen

www.caslo-renovaties.be

0495 36 61 89

Voor al uw werken groot en klein

Caslo renovaties

Oeverstraat 20  |  9150 Rupelmonde
T. 03 774 13 54  |  huismoors@telenet.be

Openingsuren: 
di - vr 9u-12u & 13u-18u
zat. 9u-12u & 13u-16u30
zondag en maandag gesl.

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

Oeverstraat 20
9150 Rupelmonde
Tel: 03 774 13 54
E-Mail: huismoors@telenet.be

Openingsuren: 
Di – Vr: 9u - 12u & 13u - 18u  
Zat: 9u - 12u & 13u - 16u30 
Zondag en Maandag gesloten

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

Bij Huis Moors-Vercammen geniet je van 
professioneel kleuradvies aan huis. Samen met 
jou kiezen we de juiste kleuren, behangen & 
raamgarniering.  Bovendien is ons kleuradvies 
volledig gratis als je nadien je verf bij ons 
aankoopt! 

Kom langs in onze winkel om alle mogelijkheden te 
ontdekken! 

 

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

moors-vercammenHUIS
RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

BVBA

HUISmoors-vercammenBV
B

A

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

HUISmoors-vercammen
BVBA

HU IS
moors  vercammen
RAAMGARNIERING -  VERF -  BEHANG

B
V

B
A

SUPERVERKOOP
LENTE / ZOMER

WEGGEEFPRIJZEN

€25   €50
-30%   -50%

op sandalen, sneakers en slippers

thuishoudelektro

Onze Service 
Voor 10u gebeld, diezelfde dag nog hersteld!

Statiestraat 100-104
2070 Zwijndrecht www.schmidtelektro.be03 252 76 32

Wist je dat? 
Reserveren mogelijk tot eind september !!!

DROOGKAST 
TEB155WP
WARMTEPOMP A++  
7 KG

WASAUTOMAAT 
WAE035WPS
7 KG 
1400 T/M

TV QE55Q60T
100% KLEURVOLUME  
55 INCH
4K

€ 1.099

€699

SOLDEN   Profiteer van 
onze DUO-deals

SAMENAANBOD: €1.499
GELEVERD EN GEÏNSTALLEERD

SAMENAANBOD: €999
GELEVERD EN GEÏNSTALLEERD

€899 €849€ 849 € 849€849 €629

€749 €479€799 €599

DROOGKAST 
WTM852k1FG
8 KG

WASAUTOMAAT
WAN28062
7 KG  
1400 T/M
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BEVEREN

Vrasenestraat 19
Gelijkvloers HANDELSPAND in 
de winkelstraat met opp. ± 1.010 m2 

(momenteel verhuurd) Mogelijkheid 
tot verkoop o.v.v. overdracht aande-
len (meer info op kantoor).

PRIJS OP AANVRAAG

GV HANDELSPAND

INVESTERINGS

Interesse om te investeren/
beleggen in bouwrijpe 
villagronden met mooi 
rendement?  
Vanaf € 35.000/bouwgrond. 
Voor meer info: 
guy@bik-online.be

GRONDEN KOPEN?

Gaverlandstraat 19
Instapklare HOB met verzorgde, omheinde 
tuin en met vlotte verbindingsmogelijk-
heden. Deze woning beschikt  o.a. over 
GV:  voortuin, inkomhal, living, keuken, 
badk., afz. toilet, veranda, ruime garage 
met werkplaats 1steV: nachtgang, 3 slpks 
ZV: één grote, geïsoleerde ruimte voor het 
ombouwen van extra kamers . EPC 750

VERZORGDE HOB

BEVEREN

P. Stautstraat 38
Ruime WONING (10m gevel) op ruim 
perceel grond ± 510m² met o.a. 
4 slpks, garage, tuin, EPC 389 
VG/WG/GMO/GVKR/VV OPTIE

BEVEREN

Donkvijverstraat 148
Instapklaar APPARTEMENT,  2v met o.a. parking op -1 (optioneel), 2 slp-
ks, terras en ingerichte keuken, instapklaar, toplocatie, zeer laag EPC 118
 VG/WG/GMO/GVKR/GVV €225.000 

BEVEREN

HANDELSPAND MET WOONST

Vrasenestraat 10-12
Commercieel gel. HANDELSPAND +
bovengel. woonst met o.a. kelder. GV: hal,
stockagermte, eetzaal, tussenhal, keuk.,
waspl., rookkamer. Grondopp.±646 m2 met
P achteraan  via warande. EPC 551 kWh/m2 jaar

PRIJS OP AANVRAAG

MELSELE

DE KLINGE

RESIDENTIE 
KLINGEDORP

MEER INFO OP KANTOOR

KOOP NU AAN 6% IPV 21% BTW VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

NIEUW LUXE PROJECT 
in De Klinge!

RESIDENTIE LAURA

MEER INFO 
OP KANTOORVG/WG/GMO/VKR/GVV

8 energiezuinige nieuwbouwappartementen 
met garages  -  Blokstraat 34 

Exclusieve luxe en hoge budgetten afwerking.
(E-peil maximum 35 !) 

RESIDENTIE LENNERT

SINT-GILLIS-WAAS
KOOP NU AAN 6% IPV 21% BTW VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN RESIDENTIE LAURA

MEER INFO 
OP KANTOORVG/WG/GMO/VKR/GVV

8 energiezuinige nieuwbouwappartementen 
met garage of staanplaats   -  Blokstraat 46

Exclusieve luxe en hoge budgetten afwerking.
(E-peil maximum 35 !) 

SINT-GILLIS-WAAS
KOOP NU AAN 6% IPV 21% BTW VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

RESIDENTIE MARIE

8 energiezuinige NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN met grote tot zéér grote
garages. Exclusieve luxe met bijzondere aandacht voor grote terrassen, top 
materialen en hoge budgetten afwerking. E- peil max. 40
VG/WG/GMO/GVKR/GVV

VRASENE

17 nieuwbouwappartementen in oprichting
Hoek Puchelstraat/Kortbroekstraat

Gelegen in het centrum van Vrasene, alle voorzieningen nabij
vlotte verbindingsmogelijkheden.
E-peil E-30 of lager = BEN APPARTEMENT =  KORTING KI
u heeft de keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamers, terras, lift, ...
per appartement is er een parking en 
fi ets P voorzien. 
VG/WG/GMO/GVKR/GVV

RESIDENTIE 
DE KOEFERING

MEER INFO 
OP KANTOOR

NIEUW  PROJECT 
in Vrasene!

SLECHTS 6% BTW IPV 21% IS MOGELIJK 

MELSELE

Gaverlandstraat 14
Verzorgde woning op toplocatie, 
HOB, net in verkoop, 3 slpks of 
meer. EPC 314
vg/wg/gmo/gvkr/gvv PRIJS OP

AANVRAAG

HAASDONK

P. Verwilghenplein
Gelijkv. kantoorpand op toplocatie 
in cent. van Haasdonk. 0pp ± 198m². 
EPC: energielabel C
gv/wg/gmo/gvkr/gvvv

MEER INFO 
OP KANTOOR

BEVEREN

Halfdreef 18+20: 
Twee naast elkaar liggende 
WONINGEN. Volledig te renoveren
EPC 1203 en 988, voor de twee samen  
VG/WG/GMO/GVKR/GVV

BEVEREN

Kleine Kromstraat 14
2 halfopen nog op te richten 
NIEUWBOUW WONINGEN
met ruime tuin, 3 à 5 slpks, 
1 à 2 badks, veel inspraak + 
hoge afwerkingsbudgetten. 
E-peil  max 35 of lager
vg/wg/gmo/gvkr/gvv

MEER INFO 
OP KANTOOR

OPTIE

TE HUUR:
R. Esserstraat 22
Dakappt/penthouse 4de v.uniek met zeer 
grote, 55m², terrassen met uniek uitzicht, 
verder dubbele garage, zeer mooi uitzicht, 
alles erop en eraan, werkelijk instapklaar !
Epc 42. 

€1.300, gem. kost €90 

KRUIBEKE

Molenstraat 100
Woning met 3 tot 5 slpks en tuin, 
opp ± 250 m2. Epc 320.

gvg/wg/gmo/gvkr/gvv PRIJS OP
AANVRAAG

Molenhof 11
UNIEKE KANS ! Gekoppelde HOB. 
Perfecte instapklare staat, 3 slpks +
zolder, mooie tuin en garage. Epc 388.

VERKOCHTvg/wg/gmo/gvkr/gvv

HAASDONK

Keizerstraat 
Instapkl. woning met 3 slpks, tuin, ± 
210 m². Epc 655.
gvg/wg/gmo/gvkr/gvv PRIJS OP

AANVRAAG

Dorpsstraat 48
Woning met 3 slpks, dubbele 
garage via de tuin, ± 326m². 
Epc 214.
vg/wg/gmo/gvkr/gvv PRIJS OP

AANVRAAG

KOOP NU AAN 6% IPV 21% BTW VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

OPTIE

BEVEREN

KIELDRECHTMELSELE

BEVEREN

Stationsstraat
Prachtig en instapklare ruime nieuwbouw 
woning met o.a. garage, 3 slpks + grote 
inrichtbare zolder! Verder ing. kkn + badka-
mer en mooie tuin.  Boek snel uw bezoek, 
zeer laag epc getal van 65 !

vg/wg/gmo/gvkr/gvv
MEER INFO 

OP KANTOOR

NIEUW IN VERKOOP

MELSELE

Spoorweglaan 56
Zeer ruime instapklare/degelijke 
recente woning met o.a. garage, 
4 slpks + zolder met vaste trap 
= extra slaapkamers 5+6 !
Verder ing. kkn + badka-
mer en ruime omheinde tuin 
met achteronsluitingen en 
gemetst tuinhuis,  zeer laag epc 
getal van 105 !

vg/wg/gmo/gvkr/gvv

NIEUW IN VERKOOP

€435.000 

BEVEREN

Ter Gaeverlaan 2
HOB op 449m², met oa 3 à 4 slpks, 
dubbele garage, tuin, bijgebouw in 
tuin. Epc 564.
vg/wg/gmo/gvkr/gvv

PRIJS OP
AANVRAAG

NIEUW IN VERKOOP
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Modemakers Beveren 

Dames: Vrasenestraat 9 
Heren: Grote Markt 16
Open: 10 tot 18u, dinsdag 9u30 tot 18u
Gesloten: zondag en feestdagen

www.modemakers.beOp artikelen met directe korting vervalt de bonuswaarde.

Solden

WWW.NELLYLINGERIE.BE

LINGERIE MARIE JO | L’AVENTURE | PRIMA DONNA TWIST
ANITA | SIMONE PÉRÈLE | CANAT  |  RINGELLA | CYELL
WOLFORD | PLUTO | LISE CHARMEL | MEY | EMPREINTE

BADMODE  MARIE JO SWIM  |  PRIMA DONNA SWIM | LISE CHARMEL  
ANTIGEL  |  CHARMLINE  |  ROÏDAL  |  LIDEA  |  WATERCULT

HEREN      HOM  |  SCHIESSER

Z O M E R
KOOPJES

Leuke kortingen

GRATIS VERZENDING

   Yzerhand 1 - 9120 Beveren - 03 775 80 32   

KORSETTERIE-BADMODE-LINGERIE 
dames  | he ren

   Yzerhand 1 - 9120 Beveren - 03 775 80 32   
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www.dakteam.be
DAKWERKEN DE CLERCK, 

ZWIJNDRECHT  03 253 00 33. 
Alle roofingwerken, kunststof RESITRIX, 
bekleden van goten en isoleren platte 

daken met subsidies van Eandis
F2021

Hebt U drankproblemen ?          
Wij kunnen U helpen !

A.A. “HERLEVING” 
BURCHT

Tel. 0494 114 956 (Jean-P.) 
- 0473 215 698 (Joery)

A.A. “DE CIRKEL”
LINKEROEVER

Tel. 0474 472 051 (Rudi) 
A.A. “SAMEN BOUWEN”  

KALLO
Tel. 0495 253 002 (Luc) 

0476 695 670 (Eric)
A.A. “NUCHTER LEVEN”

KRUIBEKE
Tel. 0496 106 738 (Albert) 

 0476 608 188 (Ann)
A.A. “OCHTENDGLOREN”

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen) 

 0476 570 764 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

F2021

TE KOOP GEVRAAGDKARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

  F2021OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw  

waardevolle spullen, van kelder tot 
zolder, van garage tot tuinhuis. 

 Bele0474 325 213
P2020/03/01

Heilig Hart
Belangrijk ... 
Dat het Heilig Hart van 
Jezus aanbeden, gezegend 
en geheiligd wordt, door 
heel de wereld in de eeu-
wen der eeuwen AMEN. 

Zeg dit gebed zesmaal per dag gedurende 9 
dagen en uw gebeden zullen verhoord wor-
den, zelfs indien dat onmogelijk lijkt. Vergeet 
niet het Heilig Hart te bedanken met de be-
lofte op dit bericht te reageren en mensen 
aan te moedigen het gebedje ook te bidden.

FDB

Uw advertentie in Huis aan Huis? 
bel ons 0475 392 880

of mail info@huis-aan-huis.net

AANKOOP ALLE WAGENS en 
mobiel homes, bestelwagens, 

camions, 4x4. Altijd de beste prijs! 
Kom aan huis. Bel 0473 31 85 58

P20210329084719

VAKANTIE TE HUUR
HEIST: DAK-DUPLEX-APPARTEMENT 

Groot zonnig terras, 5de verdieping. 
Luxueus ingericht gr. living – 2 slpks 

met TV en Airco. Garage – Geen 
rokers of huisdieren. Vrij: 16/31 juli – 

1/15 aug. Tel. 0496 55 44 99  
Foto’s op: www.heropal.be      

       F2021

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

HUIS AAN HUIS 
VROEGER BINNEN

WEGENS FEESTDAG
WEEK 22 (EDITIE 31/05):

 advertenties binnen voor 
maandag 24/05, 12 uur. 

Zoekertjes kunnen binnen  
gebracht worden op kantoor op  

dinsdag 25/05 van 9-12 uur
of via de website. TUINMAN NODIG? Bellen na 18 uur

Tel. 03 755 31 49 - 0479 71 60 90
P2021/23/02-01

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

POETSVROUW met ervaring heeft 
vrije uren. Huishoudelijk hulp  

aangeboden. Dienstencheques.  
Tel. 03 254 20 24 

www.perfectpropereplaats.be 
F2021

WERK GEZOCHT

Uw SOLDEN advertentie 
in Huis aan Huis?

- Week 27 -
Bel ons 0475 392 880

AANKOOP VERKOOP ALLE MERKEN 
OOK MET SCHADE EN VEEL KM. 

STEEDS TEGEN DE BESTE PRIJS !  
Tel. 0489 082 215 

P2021

RELATIES
Op zoek naar een relatie? Info  

0496 722 737, talrijke leden,  
succesvolle relaties, ook enig 

niveau! www.succescontact.be 
        P2021

INKOOP AUTO’S 
BESTELWAGENS 4X4 ZONDER 
KEURING OF AFGEKEURD MET 
OF ZONDER SCHADE METEEN 
AFGEHAALD Tel. 0477 319 522

P2021

TE KOOP ALLERLEI
ELEKTRISCHE (BIONX) TANDEM 

Lage instap in zeer goede staat. 
Vraagprijs elk redelijk bod vanaf €1.000   

Te bevragen: GSM 0477 17 84 41 
Verlatdreef 13, Beveren

P20210620102024

Te huur APPARTEMENT in Kruibeke 
met garage. € 585 per maand. 2 slpks, 
keuken, badk. met bad, bergplaats, 
2 terrassen en woonkamer alles in 
heel goede staat. Tel. 0486 27 97 63

P2021

Man 66 jr. sl. vk. single 1m73 wkm.
dame vr.lat-relatie sms 0485 068 086

P20210627090024

CONTACTEN

PERSONEEL GEVRAAGD

GARAGE Laarstraat 67-71 
Zwijndrecht - Tel. 0479 81 37 52 

€ 26.000.
P20210625084434

SCHOONMAKER of -ster gezocht 
voor het reinigen van trappenhal en 
inkom en lift. T. 0479 71 79 87                       

P20210606094144

FIETSENDRAGER ATB, VP: €50 - 
FIETSZAK dubbel zwart, nieuw €20. 
VALIES Samsonite 80X60x30, 93 L,  

VP: €50. Tel. 0496 97 70 53
P2021/28/06-01

ZOMERVAKANTIE
Huis aan Huis verschijnt 

NIET in de weken 
28, 29, 30, 31 en 33.

WEEK 32 (editie 9 aug.)
Advertenties binnen via 
‘info@huis-aan-huis.net’ 

voor vrijdag 30/07, 12 uur. 

Prettigezomervakantieaan alle lezers
en adverteerders

Zoekertjes plaatsen voor 
na onze zomervakantie 

vanaf week 32 via: 

www.huis-aan-huis.net

PERSONEEL GEZOCHT voor 
tuinonderhoud en seizoenarbeid 

Truyman bv
Kruibekesteenweg 232

B-9120 Melsele
0475 35 88 00 - info@truymanbv.be

P2021

Uw slagerij blijft OPEN
tijdens de zomervakantie !
Standaard OPEN van: 
Dinsdag tot en met vrijdag: 
van 8.30u tot 18u

Zaterdag van 8.30u tot 16u

Zondag van 8.30u tot 12.00u

Maandag gesloten

Slagerij J. Muylle
BLANCEFLOERLAAN 55 - 2050 ANTWERPEN TEL. 

03 219 01 93
www.slagerijmuylle.be

DINSDAG 20 JULI EN WOENSDAG 21 JULI GESLOTEN

Uw lager
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ALTIJD OPEN OP ZONDAG
MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U - GESLOTEN OP WOENSDAG

Schoten (NIEUW) - Bredabaan 1161 - tel 03 644 18 58

Sint-Niklaas - Heidebaan 71 - tel 03 776 30 61

Belgische 
kwaliteit

10 jaar
garantie

Geen 
voorschot

GARANTIE
JAAR

Dovy-toonzalen in je buurt:Maak een afspraak: 

GratisGratis
JOUW KEUKEN IN 
VIRTUAL REALITY

*Actie geldig van 1/7/2021 tem 31/7/2021 bij aankoop van een keuken met minstens €10.000 (excl BTW) keukenmeubilair. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

www.dovy.be/afspraak-maken

Scan me

Al 40 jaar denken we met je mee
��JAAR

D E A L S
TOESTELLEN 
GRATIS*

t .w.v .  €  4000
5
Summer Summer Summer Summer Summer 

WIN*
een KOKEND-

WATERKRAAN
van
t.w.v. € 1.495

GEZIEN IN
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HERSTELLINGEN 
RENOVATIES 
MAATKASTEN 

Eén vakman voor al uw projecten 

 HERSTELLINGEN RENOVATIES KASTEN OP MAAT 

 rolluiken  zolder, badkamer, …  dressings
 deuren en klinken  plaatsen laminaat, vinyl  opbergkasten
 herstel & reinigen van dakgoten  gyprocwerken  omkastingen
 sanitair vervangen/herstellen  schilder- en tegelwerken  binnenschrijnwerk
 ophangen verlichting, gordijnrails, …  tuinschuttingen
 uitplamuren  verhuurklaar maken van appartementen en huizen

 

Staat uw keuze er niet bij, contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken 
 

www.kluscompany.net    info@kluscompany.net  0477 032 600 ma–vrij van 8u tot 18u  

RVM Cleaning bv

Lange Meersstraat 22A
9170 MEERDONK

Christoph: 0476 91 19 84
Marleen:   0473 48 13 32

info@rvm-cleaning.be
www.rvm-cleaning.be

Ruimen septische, regen- 
en vetputten
Ontstoppingswerken
Camera-inspectie
Herstellen van afvoerleidingen
Plaatsen van septische 
en regenputten
Industriële en openbare werken
RioolreinigingRioolreiniging

Vraag vrijblijvend uw offerte aan !

✁
-€5 korting
ENKEL GELDIG BIJ CONTANTE BETALING.B

O
N
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NEW
MISS
LEYS
Oude Zandstraat 49
9120 Beveren
03 775 40 81

TOTALE UITVERKOOP
(vanaf 28/04/2021)

LAATSTE DAGEN
RONDE PRIJZEN TOT -70%*

(*uitgezonderd op basics en accessoires)

GESLOTEN WEGENS RENOVATIEWERKEN VAN 20 JULI TOT EN MET 12 AUGUSTUS 2021

Merken: Cambio  |  Pregio  |  Ananke  |  Marc Cain  |  Passioni  |  Brax 
Raphaella by Brax  |  Caroline Biss  |  Marie Méro  |  Frank Lyman  |  Leo & Ugo  |  Terre bleue  
Signe Nature  |  Senso  |  Fuego  |  Les cordes  |  Titto  |  Tommy Hilfi ger  |  Sportalm  |  Airfi eld 

OPENINGSUREN: ma-di-wo-vrij-zat: 10u00-12u30 & 13u30-18u00 - donderdag en zondag gesloten

ZONWERING
Solidscreen / knikarm-uitvalscherm / verandazonwering

Bezoek onze showroom 
ma - vr: 08u - 12u & 13u - 17u       za: 09u - 14u doorlopend  

ook op afspraak 

Borozo bv - Schaarbeekstraat 19 Unit 7-8 – 9120 Melsele

info@borozo.be TEL 03 369 68 00 www.borozo.be

BUITENLEVEN
lamellendaken / pergolazonwering

ROLLUIKEN
voorzet / inbouw / opbouw / elektrische bediening

BV

advertentie Borozo BV H a H 2021.indd   1 5/05/2021   10:20:34

DE SINT-MARTINUSKERK VAN BURCHT 
IS NOG STEEDS OPEN

VOOR KERKELIJKE DIENSTEN 
(ook voor doopsels, huwelijken, uitvaarten).

Elke zaterdag is er een 
eucharistieviering om 17.30u.

De kerk is elke maandag open van 9u tot 12u.

Sint-Martinus Burcht
Kaaiplein 29 - 2070 Burcht
parochiesintmartinusburcht@gmail.com

www.parochieinbeveren.be 

RESERVATIE & INLICHTINGEN

BETER WEER OP KOMST:
HUUR EEN ECOVOERTUIG EN ONTDEK DE POLDERS VAN KRUIBEKE
Je ontvangt, per deelnemer, GRATIS een bon voor een extra bolletje lekker ambachtelijk ijs bij één van onze lokale ijsmakers.

BAZEL
KNUT-IJS

KRUIBEKE
FIJNZOET

RUPELMONDE
DRUP

100% elektrisch

TOON
toon@ontdekkruibeke.nu
M +32 (0) 496 16 74 82

BERTRAND
bertrand@ontdekkruibeke.nu

M +32 (0) 496 23 16 16
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Het aangestelde ontwerpteam Bureau Bas Smets gaat van start met de 
uitwerking van een masterplan en ontwerp voor de nieuwe Schelde-
boorden op Linkeroever in Antwerpen. De stad wil er een 6 km lange 
groene wandelpromenade realiseren. Om iedereen hierover te infor-
meren, staat er deze zomer een infotentoonstelling langs de Schelde-
boorden. Het ontwerpteam gaat ook in dialoog met de buurt met een 
tour met een infobakfi ets en Werkatelier. In de herfst van 2021 zou de 
analyse- en visiefase klaar zijn waarna aan het voorontwerp kan begon-
nen worden.

De Vlaamse Waterweg nv plant binnen het Sigmaplan een ophoging 
van de dijken op Linkeroever in Antwerpen om het binnenland te be-
schermen bij overstromingen. Deze werken vormen een kans om de 
publieke ruimte heraan te leggen. Stad Antwerpen wil er een groe-
ne wandelpromenade van maken, een plek voor recreatie en plezier 
in een natuurlijke omgeving. Wandelaars zullen er kunnen genieten 
van de unieke natuur en vergezichten die Linkeroever zo typeren. 
Het stadsbestuur formuleerde in 2020 al 7 ambitielijnen voor het ge-
bied. Samengevat ambieert de stad een 6 km lang klimaatrobuust 
en recreatief park langs de Scheldeboorden met aandacht voor het 
verleden van de locatie, het contact met de Schelde, en met het 
Frederik van Eedenplein als toegangspoort.

Schepen voor stadsontwikkeling en haven Annick De Ridder: “Met 
de heraanleg van de Scheldeboorden op Linkeroever combineren 
we het nuttige met het aangename. We vrijwaren het binnenland 
voor overstromingen in de toekomst, maar creëren tegelijkertijd een 
plek waar de inwoners van Linkeroever en de stad zich kunnen ont-
spannen en uitleven. We willen een mooi groen park van 6 km lang 
aanleggen langsheen het water. Op de ophoging van de dijk zal men 
onafgebroken langs de Schelde kunnen fl aneren en op verschillen-
de uitkijkpunten en steigers terug het contact vinden met het water. 
Ook voorzien we voldoende ruimte voor recreatie, zodat Linkeroever 
terug één van dé trekpleisters van Antwerpen zal worden.”

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “We willen met 
dit Masterplan een perspectief geven op natuur en recreatie doorlo-
pend van Galgenweel tot Blokkersdijk langsheen onze Linkerschel-
deoever. Dit is niet zomaar een opwaardering, dit is een volledige 
herinrichting die voor bewoners én bezoekers Linkeroever opnieuw 
een volwaardige plek geeft in onze stad. We hopen op een sterke 
publieksinbreng van de bewoners in de loop van het ontwerp-
proces. En we gaan niet te lang wachten. Het onthardingsproject 
Gloriantlaan, dat binnenkort al van start gaat, is alvast een eerste 
stap in de goede richting om onze Linkerscheldeoever te verblau-
wen en te vergroenen.”

Na een ontwerpwedstrijd stelde het stadsbestuur een team onder 
leiding van Bureau Bas Smets aan voor zowel de opmaak van het 
masterplan als het ontwerp en de uitvoering van het noordelijke en 
zuidelijke deelgebied. Samen met buurtbewoners, lokale horeca, 
verenigingen en experten zal dit team de komende maanden defi ni-
tief vorm geven aan het masterplan.

Landschapsontwerper Bas Smets: “Het project biedt de kans het ge-
bied te verankeren in de ruimere groene context van het Schelde-
land. We creëren een nieuwe landschappelijke structuur die groen-
gebieden verbindt, natuur creëert en meer gebruik toelaat. De dijk 
verdeelt het gebied in een buitendijks en binnendijks landschap. 
Buiten de dijken beschermen, versterken en breiden we het waar-
devolle slikken- en schorrenlandschap uit. Binnendijks ontstaat 
een meanderend rivierduinenlandschap. We zien het park als een 
klimaatmachine die maximaal hemelwater buff ert, de lucht zuivert 

en verkoeling brengt. Tegelijkertijd biedt het natuurlijke landschap 
diverse activiteiten en ervaringen langs de Scheldeboord. Eigenlijk 
heeft het alles in zich: én meer natuur, én meer recreatie, én fantas-
tische vergezichten. We geloven dat het masterplan het gebied kan 
transformeren tot een representatieve parkinfrastructuur van de 
21ste eeuw. Samen met stad Antwerpen en de verschillende gebrui-
kers werken we in de volgende maanden aan een Masterplan dat 
dieper ingaat op het waarmaken van de 7 ambities.”

Antwerpenaren geven mee vorm aan toekomstvisie en ontwerp: 
infotentoonstelling, bakfi etstour en Werkatelier
Om iedereen op de hoogte te brengen, staat er deze zomer een in-
fotentoonstelling langs de Scheldeboorden. Op panelen staat meer 
informatie over de ambities en plannen per zone. Op 12 en 16 juni 
trekt het ontwerpteam bovendien met een bakfi ets de woonwijken 
en speelzones van Linkeroever in om buurtbewoners te informeren 
en hen de kans te geven hun dromen voor de oevers van de Schelde 
te formuleren.

Stad Antwerpen brengt ook een aantal buurtbewoners, gebruikers 
en vertegenwoordigers van lokale horeca of verenigingen samen in 
een werkgroep om actief na te denken over de toekomstvisie en het 
ontwerp van het nieuwe park langs de Schelde. In het ‘Werkatelier 
Scheldeboorden Linkeroever’ is er ruimte voor co-productief ont-
werp: ontwerpers en diverse types gebruikers verrijken er elkaar met 
hun kennis en lokale expertise. In een latere fase worden ook nog 
ruimere participatiemomenten georganiseerd.

Participatiebegeleider Machteld Weyts: “Met een gezamenlijk ont-
werpproces wint iedereen. Wat mooi is op de tekentafel, werkt mis-
schien niet in de praktijk. Daarom is de inbreng van wie Linkeroever 
nu al gebruikt, of het nu als wandelaar of horeca-uitbater is, heel 
waardevol. We vertrekken vanuit duidelijke kaders: de 7 ambities 
en bestaande (master)plannen zoals dat van Sint- Anneke Plage. De 
eindbeslissing ligt bij het stadsbestuur. Maar binnen deze contouren 
wil het team samen met de gebruikers een park ontwerpen waar de 
Antwerpenaar zijn hart aan verliest en zorg voor draagt. Want Linker-
oever is niet zonder emotie. Het is een idyllische plek vol verhalen, 
waar we zorgvuldig mee willen omgaan.”

Sigmaplan: ophoging dijken als unieke kans voor Linkeroever
Bij stormtij, een combinatie van een springtij en een noordwester-
storm op zee, krijgen de dijken langs de Schelde af te rekenen met 
grote hoeveelheden water die met een enorme kracht de Schelde 
binnenkomen. Studies wezen uit dat de dijken vandaag niet hoog 
genoeg zijn om stormen het hoofd te bieden. De stijgende zee-
spiegel als gevolg van de klimaatverandering brengt bovendien 
extra risico’s met zich mee. Om Linkeroever te beschermen tegen 
overstromingen vanuit de Schelde verhoogt waterwegbeheerder 
De Vlaamse Waterweg nv de dijken op Linkeroever ongeveer 1 me-
ter (tot 9,25 mTAW*). De dijkverhoging kadert binnen het Vlaamse 
Sigmaplan en is het uitgelezen moment om de publieke ruimte vorm 
te geven.

Masterplan klaar in de zomer van 2022
Het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever zou klaar moeten zijn 
in de zomer van 2022. Eens goedgekeurd kan het ontwerpproces 
van de noordelijke en zuidelijke zone starten. Als alles goed gaat, zijn 
de eerste ingrepen vanaf eind 2023 zichtbaar.
Meer info is te vinden op 
www.antwerpenmorgen.be/scheldeboordenlinkeroever.

Marita Wuyts, 
marita.wuyts@skynet.be - 0497 25 21 67

ONTWERPPROCES SCHELDEBOORDEN LINKEROEVER SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN

  NIEUWS UIT ANT WERPEN STAD

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in 
juli 2010. Deze zijn 10 jaar geldig, dus binnenkort moeten die eerste 
rijbewijzen hernieuwd worden. Je moet zelf de einddatum van je 
rijbewijs opvolgen en de hernieuwing ervan op tijd aanvragen.

Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan online 
of telefonisch een afspraak bij de dienst Leven om je rijbewijs te her-
nieuwen. De prijs voor de hernieuwing bedraagt 25 euro.

Meer info: www.mobilit.belgium.be 

De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de hond mee 
uit wandelen te nemen. Niets leukers dan een stevige wandeling met 
de trouwe viervoeter. Ga je in de natuur wandelen met je hond? Hou 
hem dan aan de leiband uit respect voor andere bezoekers en om de 
natuur en je hond te beschermen.

Boetes zijn mogelijk
Loopt je hond toch niet aan de leiband? Dan kan de natuurinspecteur 
of boswachter een verslag of proces-verbaal opstellen, waardoor je 
een boete kunt krijgen. Deze gaat van 80 euro en kan stijgen naar-
gelang het aantal loslopende honden en de aangerichte natuurscha-
de. Ook bij agressief gedrag en weerbarstigheid t.o.v. de verbalisant 
kunnen de bedragen oplopen. Wandel je ergens anders, en dus niet 
in een bos of natuurreservaat, dan bepaalt het reglement van de ge-
meente of jouw hond aan de leiband moet. In Zwijndrecht moeten op 
de openbare wegen, gemeentelijke parken en op de begraafplaatsen 
de honden aan de leiband gehouden worden. In de daartoe aange-
duide hondenloopzones mogen honden los lopen. ( bestuurlijk hand-
havingsreglement art. 23)

Tips om je hond aangelijnd uit te laten
Sommige mensen denken dat hun hond enkel voldoende lichaams-
beweging en stimulans krijgt als hij kan loslopen. Niets is minder waar. 
Door actief met je hond bezig te zijn tijdens de wandeling, krijgt hij 
veel meer voldoening. Laat hem eens wat snuff elen en volg zijn ritme, 
zit niet op je gsm te tokkelen maar doe actief een paar oefeningen sa-
men: je hond zal er mentaal en fysiek beter van worden. Ontdek nog 
meer actieve tips om je hond uit te laten, aan de leiband natuurlijk!

Hondenlosloopzones
In veel natuurgebieden vind je speciaal afgebakende hondenlosloop-
zones waar je hond vrij kan ronddartelen onder toezicht van zijn/haar 
baasje. Op alle andere plaatsen in onze natuurgebieden moet je hond 
wél aan de leiband en op de paden blijven. 

Surf naar www.natuurenbos.be/hondenzones voor het volledige 
overzicht van de hondenzones. Ook in onze gemeente heb je een 
hondenlosloopzone aan het Dulpoezenpad in Burcht.

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN JE RIJBEWIJS

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

Gemeente Beveren heeft altijd de ambitie gehad een verbindende ge-
meente te zijn voor al haar inwoners, ongeacht geslacht, ras, kleur, taal, 
godsdienst, politieke of andere mening, afkomst, het behoren tot een 
minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Helaas zag de ge-
meente zich recent geconfronteerd met een noodlottige gebeurtenis 
die haaks op deze visie stond. Daarom besliste de voltallige gemeen-
teraad nu een regenboogcharter goed te keuren. Dit charter moet de 
gelijkheid van alle Beverenaars garanderen.

Burgemeester Marc Van de Vijver:  “Holebi- en transgenderpersonen ma-
ken ontegensprekelijk deel uit van onze Beverse maatschappij. Ze trouwen 
op Cortewalle, hun kinderen gaan naar één van de vele Beverse scholen, 
ze participeren aan het druk sociaal en verenigingsleven, ... Maar ondanks 
alles blijven zij te maken hebben met vooroordelen, discriminatie en ver-
baal en fysiek geweld. Door dit regenboogcharter goed te keuren, willen 
wij als gemeentebestuur een krachtige signaal geven.”
Het regenboogcharter moet leiden tot een nog inclusiever beleid. 
Dit doet de gemeente door 6 doelstellingen na te streven.

1. WE MAKEN DE BURGERS BEWUSTER EN INFORMEREN
Daarom zal de regenboogvlag elke dag en dus niet alleen op de in-
ternationale dag tegen holebi- en transfobie aan het gemeentehuis 
wapperen. Nadat het gemeentebestuur eerder al een regenboogbank 
schonk aan alle Beverse scholen, zal over alle onderwijsnetten heen 
gewerkt worden rond dit thema.
“Het spreekt voor zich dat we het regenboogcharter ook zullen bekend 
maken via onze website. Maar daarnaast zullen we ook onze gebouwen 
en onze communicatie genderneutraal maken”, nog volgens Van de Vijver.

2. WE VERZAMELEN KENNIS EN OMRINGEN ONS MET EXPERTEN
Voor informatieverzameling rond concrete thema’s zal de gemeente te 
rade gaan bij relevante organisaties.

3. WE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN HOLEBI- EN 
TRANSPERSONEN IN ONZE GEMEENTE
Beveren kent een sterk verenigingsleven. Daarom engageert gemeen-
te Beveren er zich toe om de lokale holebi- en transgenderverenigin-
gen in de kijker te zetten.

4. WE VERHOGEN DE GELIJKE KANSEN EN DE VEILIGHEID IN ONZE 
GEMEENTE
Op de gemeentelijke website zal het regenboogcharter na te lezen 
zijn. Tegelijkertijd zullen linken gelegd worden naar relevante organi-
saties en zal er ook opgenomen worden hoe geweld tegen holebi’s en 
transgenders kan gemeld worden of waar men terecht kan als men wil 
praten met deskundigen terzake.

5. WE HEBBEN AANDACHT VOOR HOLEBI- EN TRANSPERSONEN IN 
ONS AANBOD EN IN ONZE BEELDVORMING
In het gemeentelijke magazine ‘Onze Gemeente’ is er aandacht voor 
genderneutrale beeldvorming. Datzelfde geldt ook voor de vacatures.

6. WE ZETTEN MAXIMAAL IN OP SAMENWERKING 
MET MAATSCHAPPELIJKE ACTOREN
Tot slot zal de gemeente ook relevante samenwerkingen met andere 
maatschappelijke actoren stimuleren.
Meer informatie: Marc Van de Vijver, Burgemeester / T 0485 50 36 36, E marc.van.de.vijver@beveren.be

 INCLUSIEVE GEMEENTE BEVEREN KEURT
REGENBOOGCHARTER GOED

NIEUWS UIT BEVEREN

WWW.BEVEREN.BE

Het oog van Kruibeke ... Dinsdag 22 juni ’21, was er een volledige bezetting aan de Graventoren 
en de getijdenmolen in Rupelmonde, dit voor een fi lmopname.
Bij de meesten van ons ligt het nog vers in het geheugen dat er begin 
dit jaar ook een fi lmopname was van “Het Loze vissertje “. Nu is het een 
co-productie met Nederland voor een langspeelfi lm “Kapitein Zeppos “.
Carry Goossens zal de hoofdrol spelen. Tussen de opnames door nam 
Carry de tijd om tussen de werklieden van de gemeente Kruibeke te 
staan voor een babbeltje en een foto.
Rupelmonde blijft de trekpleister voor productiehuizen.

ROBERT JANSSENS

RUPELMONDE TREKPLEISTER VOOR REGISSEURS.

HOND AAN DE LIJN, ’T ZAL WEL ZIJN!
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O.-L.-Vrouwplein 15  |  9150 Kruibeke  |  03 774 16 18  |  annemieke@optiekfoubert.be  |         Optiek Foubert Kruibeke    
OPENINGSUREN:  maandag 14.00u - 18.00u  |  di - woe - do - vrijdag 9.30u - 12u & 13.30u - 18.00u  |  zaterdag 9.30 - 17u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - GEZICHTSONDERZOEK - CONTACTLENZEN - HOORAPPARATEN

Fijn dat zonnetje !  Het is belangrijk om je ogen 
te beschermen tegen schadelijke UV-stralen.

Daarom ontvang je 10% KORTING
op onze actuele zonnebrillencollectie*.

Geniet van onze verlengde zonnebrilactie:
MERKZONNEBRIL OP STERKTE = GLAZEN CADEAU*

KINDERZONNEBRIL OP STERKTE :
Verschillende merken : € 50,00 (glazen inbegrepen) 

Ray-ban : € 75,00 !*

Bekijk ook onze SOLDENTOREN !

OPTIEK FOUBERT NEEMT EVEN VAKANTIE 
VAN 18 tot 26 juli 2021 !

Kijk dus tijdig na of je nog voldoende contactlenzen 
en onderhoudsvloeistof hebt.

Controleer beter ook alvast of je bril en reservebril 
nog in topconditie zijn.

Graag een oogonderzoek, aanpassing van lenzen 
of hoorapparaat: maak dan een afspraak. *g
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HET BLIJFT ZOMEREN BIJ

  |         

Waterhoenlaan 11 | Antwerpen-L.O.
T 03 311 63 24 |  T 0474 821 890

eugene_vincent@skynet.be

open van 9.00u tot 23.30u 
Keuken open : ma. tot zat. 

doorlopend van 11.30u - 14.30u 
en van 17.00u tot 21.00u

zondag : keuken open 
van 11.30u - 21.00u

Tel.: 052/21 78 35
Fax: 052/22 42 22

e-mail: info@publilux.be

Dit ontwerp is exclusieve eigendom van de firma Publilux. Bestaande merknamen uitgezonderd.
Zonder schriftelijke toelating mag het noch gekopieerd, noch medegedeeld, noch uitgevoerd worden.

De firma Publilux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijf-of spelfouten die op het ontwerp zouden voorkomen.

NAAM: DATUM: REF:

Wolfsakker 2, 9160 Lokeren

New West Side
Antwerpen 12-05-2017 - Ritchy Voorstel 001

70
 c

m

85 cm

331 cm

LUNCH |  BORREL |  DINER

MENU       
Welkomsthapje met aperitief maison

•
Scampi New West Side

OF Tataki van tonijn met wasabi 
en gembervlokken

•
Chateaubriand met pepersaus, 

fris slaatje en frietjes

OF Zeebaarsfi let 
met puree, gewokte groenten 

en beurre blancsaus
•

Palletje Westside
RESERVATIE VERPLICHT, TEL. 03 311 63 24

Tanja zingt ... 
17 juli 2021

Sing & 
dinner 

vanaf 18.00u
in New West Side

Menu aan €35

ALLE EK WEDSTRĲ DEN TE VOLGEN IN NEW WEST SIDE
BĲ  ELKE GOAL DIE DE BELGEN SCOREN:

1 GRATIS PILS 25cl

€23,00

MOSSELEN BODEMCULTUUR 
1,2 kg + frietjes + glas wĳ n  

         TOT EIND JULI

NIEUW ! ONTBIJTBUFFET
VAN MAANDAG TOT VRĲ DAG 9U00 TOT 11U00

Buffet: keuze uit kaas, hesp, salami, preparé, 
kip curry, confi tuur, choco

yoghurt met granola - eiermuffi n met spek
supplement: fruitsap €1 - gerookte zalm €2 - glas cava €3
VERPLICHT RESERVEREN VOOR ONTBĲ T  €5,00 p/p. exclusief dranken
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Taxi service: 24 op 24 / 7 op 7

0474 730 900
supertax@outlook.be

SUPERTAX8

voor afspraak: 03 771 02 95
HOUTBRIEL 12/14, 9140 TEMSE

voor afspraak: 03 771 02 95
HOUTBRIEL 12/14, 9140 TEMSE

even weken 04+06+08+10+

oneven weken 05+07+09+11+

voor afspraak: 03 771 02 95
HOUTBRIEL 12/14, 9140 TEMSE

Het aangestelde ontwerpteam Bureau Bas Smets gaat van start met de 
uitwerking van een masterplan en ontwerp voor de nieuwe Schelde-
boorden op Linkeroever in Antwerpen. De stad wil er een 6 km lange 
groene wandelpromenade realiseren. Om iedereen hierover te infor-
meren, staat er deze zomer een infotentoonstelling langs de Schelde-
boorden. Het ontwerpteam gaat ook in dialoog met de buurt met een 
tour met een infobakfi ets en Werkatelier. In de herfst van 2021 zou de 
analyse- en visiefase klaar zijn waarna aan het voorontwerp kan begon-
nen worden.

De Vlaamse Waterweg nv plant binnen het Sigmaplan een ophoging 
van de dijken op Linkeroever in Antwerpen om het binnenland te be-
schermen bij overstromingen. Deze werken vormen een kans om de 
publieke ruimte heraan te leggen. Stad Antwerpen wil er een groe-
ne wandelpromenade van maken, een plek voor recreatie en plezier 
in een natuurlijke omgeving. Wandelaars zullen er kunnen genieten 
van de unieke natuur en vergezichten die Linkeroever zo typeren. 
Het stadsbestuur formuleerde in 2020 al 7 ambitielijnen voor het ge-
bied. Samengevat ambieert de stad een 6 km lang klimaatrobuust 
en recreatief park langs de Scheldeboorden met aandacht voor het 
verleden van de locatie, het contact met de Schelde, en met het 
Frederik van Eedenplein als toegangspoort.

Schepen voor stadsontwikkeling en haven Annick De Ridder: “Met 
de heraanleg van de Scheldeboorden op Linkeroever combineren 
we het nuttige met het aangename. We vrijwaren het binnenland 
voor overstromingen in de toekomst, maar creëren tegelijkertijd een 
plek waar de inwoners van Linkeroever en de stad zich kunnen ont-
spannen en uitleven. We willen een mooi groen park van 6 km lang 
aanleggen langsheen het water. Op de ophoging van de dijk zal men 
onafgebroken langs de Schelde kunnen fl aneren en op verschillen-
de uitkijkpunten en steigers terug het contact vinden met het water. 
Ook voorzien we voldoende ruimte voor recreatie, zodat Linkeroever 
terug één van dé trekpleisters van Antwerpen zal worden.”

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “We willen met 
dit Masterplan een perspectief geven op natuur en recreatie doorlo-
pend van Galgenweel tot Blokkersdijk langsheen onze Linkerschel-
deoever. Dit is niet zomaar een opwaardering, dit is een volledige 
herinrichting die voor bewoners én bezoekers Linkeroever opnieuw 
een volwaardige plek geeft in onze stad. We hopen op een sterke 
publieksinbreng van de bewoners in de loop van het ontwerp-
proces. En we gaan niet te lang wachten. Het onthardingsproject 
Gloriantlaan, dat binnenkort al van start gaat, is alvast een eerste 
stap in de goede richting om onze Linkerscheldeoever te verblau-
wen en te vergroenen.”

Na een ontwerpwedstrijd stelde het stadsbestuur een team onder 
leiding van Bureau Bas Smets aan voor zowel de opmaak van het 
masterplan als het ontwerp en de uitvoering van het noordelijke en 
zuidelijke deelgebied. Samen met buurtbewoners, lokale horeca, 
verenigingen en experten zal dit team de komende maanden defi ni-
tief vorm geven aan het masterplan.

Landschapsontwerper Bas Smets: “Het project biedt de kans het ge-
bied te verankeren in de ruimere groene context van het Schelde-
land. We creëren een nieuwe landschappelijke structuur die groen-
gebieden verbindt, natuur creëert en meer gebruik toelaat. De dijk 
verdeelt het gebied in een buitendijks en binnendijks landschap. 
Buiten de dijken beschermen, versterken en breiden we het waar-
devolle slikken- en schorrenlandschap uit. Binnendijks ontstaat 
een meanderend rivierduinenlandschap. We zien het park als een 
klimaatmachine die maximaal hemelwater buff ert, de lucht zuivert 

en verkoeling brengt. Tegelijkertijd biedt het natuurlijke landschap 
diverse activiteiten en ervaringen langs de Scheldeboord. Eigenlijk 
heeft het alles in zich: én meer natuur, én meer recreatie, én fantas-
tische vergezichten. We geloven dat het masterplan het gebied kan 
transformeren tot een representatieve parkinfrastructuur van de 
21ste eeuw. Samen met stad Antwerpen en de verschillende gebrui-
kers werken we in de volgende maanden aan een Masterplan dat 
dieper ingaat op het waarmaken van de 7 ambities.”

Antwerpenaren geven mee vorm aan toekomstvisie en ontwerp: 
infotentoonstelling, bakfi etstour en Werkatelier
Om iedereen op de hoogte te brengen, staat er deze zomer een in-
fotentoonstelling langs de Scheldeboorden. Op panelen staat meer 
informatie over de ambities en plannen per zone. Op 12 en 16 juni 
trekt het ontwerpteam bovendien met een bakfi ets de woonwijken 
en speelzones van Linkeroever in om buurtbewoners te informeren 
en hen de kans te geven hun dromen voor de oevers van de Schelde 
te formuleren.

Stad Antwerpen brengt ook een aantal buurtbewoners, gebruikers 
en vertegenwoordigers van lokale horeca of verenigingen samen in 
een werkgroep om actief na te denken over de toekomstvisie en het 
ontwerp van het nieuwe park langs de Schelde. In het ‘Werkatelier 
Scheldeboorden Linkeroever’ is er ruimte voor co-productief ont-
werp: ontwerpers en diverse types gebruikers verrijken er elkaar met 
hun kennis en lokale expertise. In een latere fase worden ook nog 
ruimere participatiemomenten georganiseerd.

Participatiebegeleider Machteld Weyts: “Met een gezamenlijk ont-
werpproces wint iedereen. Wat mooi is op de tekentafel, werkt mis-
schien niet in de praktijk. Daarom is de inbreng van wie Linkeroever 
nu al gebruikt, of het nu als wandelaar of horeca-uitbater is, heel 
waardevol. We vertrekken vanuit duidelijke kaders: de 7 ambities 
en bestaande (master)plannen zoals dat van Sint- Anneke Plage. De 
eindbeslissing ligt bij het stadsbestuur. Maar binnen deze contouren 
wil het team samen met de gebruikers een park ontwerpen waar de 
Antwerpenaar zijn hart aan verliest en zorg voor draagt. Want Linker-
oever is niet zonder emotie. Het is een idyllische plek vol verhalen, 
waar we zorgvuldig mee willen omgaan.”

Sigmaplan: ophoging dijken als unieke kans voor Linkeroever
Bij stormtij, een combinatie van een springtij en een noordwester-
storm op zee, krijgen de dijken langs de Schelde af te rekenen met 
grote hoeveelheden water die met een enorme kracht de Schelde 
binnenkomen. Studies wezen uit dat de dijken vandaag niet hoog 
genoeg zijn om stormen het hoofd te bieden. De stijgende zee-
spiegel als gevolg van de klimaatverandering brengt bovendien 
extra risico’s met zich mee. Om Linkeroever te beschermen tegen 
overstromingen vanuit de Schelde verhoogt waterwegbeheerder 
De Vlaamse Waterweg nv de dijken op Linkeroever ongeveer 1 me-
ter (tot 9,25 mTAW*). De dijkverhoging kadert binnen het Vlaamse 
Sigmaplan en is het uitgelezen moment om de publieke ruimte vorm 
te geven.

Masterplan klaar in de zomer van 2022
Het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever zou klaar moeten zijn 
in de zomer van 2022. Eens goedgekeurd kan het ontwerpproces 
van de noordelijke en zuidelijke zone starten. Als alles goed gaat, zijn 
de eerste ingrepen vanaf eind 2023 zichtbaar.
Meer info is te vinden op 
www.antwerpenmorgen.be/scheldeboordenlinkeroever.

Marita Wuyts, 
marita.wuyts@skynet.be - 0497 25 21 67

ONTWERPPROCES SCHELDEBOORDEN LINKEROEVER SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN

  NIEUWS UIT ANT WERPEN STAD

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in 
juli 2010. Deze zijn 10 jaar geldig, dus binnenkort moeten die eerste 
rijbewijzen hernieuwd worden. Je moet zelf de einddatum van je 
rijbewijs opvolgen en de hernieuwing ervan op tijd aanvragen.

Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan online 
of telefonisch een afspraak bij de dienst Leven om je rijbewijs te her-
nieuwen. De prijs voor de hernieuwing bedraagt 25 euro.

Meer info: www.mobilit.belgium.be 

De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de hond mee 
uit wandelen te nemen. Niets leukers dan een stevige wandeling met 
de trouwe viervoeter. Ga je in de natuur wandelen met je hond? Hou 
hem dan aan de leiband uit respect voor andere bezoekers en om de 
natuur en je hond te beschermen.

Boetes zijn mogelijk
Loopt je hond toch niet aan de leiband? Dan kan de natuurinspecteur 
of boswachter een verslag of proces-verbaal opstellen, waardoor je 
een boete kunt krijgen. Deze gaat van 80 euro en kan stijgen naar-
gelang het aantal loslopende honden en de aangerichte natuurscha-
de. Ook bij agressief gedrag en weerbarstigheid t.o.v. de verbalisant 
kunnen de bedragen oplopen. Wandel je ergens anders, en dus niet 
in een bos of natuurreservaat, dan bepaalt het reglement van de ge-
meente of jouw hond aan de leiband moet. In Zwijndrecht moeten op 
de openbare wegen, gemeentelijke parken en op de begraafplaatsen 
de honden aan de leiband gehouden worden. In de daartoe aange-
duide hondenloopzones mogen honden los lopen. ( bestuurlijk hand-
havingsreglement art. 23)

Tips om je hond aangelijnd uit te laten
Sommige mensen denken dat hun hond enkel voldoende lichaams-
beweging en stimulans krijgt als hij kan loslopen. Niets is minder waar. 
Door actief met je hond bezig te zijn tijdens de wandeling, krijgt hij 
veel meer voldoening. Laat hem eens wat snuff elen en volg zijn ritme, 
zit niet op je gsm te tokkelen maar doe actief een paar oefeningen sa-
men: je hond zal er mentaal en fysiek beter van worden. Ontdek nog 
meer actieve tips om je hond uit te laten, aan de leiband natuurlijk!

Hondenlosloopzones
In veel natuurgebieden vind je speciaal afgebakende hondenlosloop-
zones waar je hond vrij kan ronddartelen onder toezicht van zijn/haar 
baasje. Op alle andere plaatsen in onze natuurgebieden moet je hond 
wél aan de leiband en op de paden blijven. 

Surf naar www.natuurenbos.be/hondenzones voor het volledige 
overzicht van de hondenzones. Ook in onze gemeente heb je een 
hondenlosloopzone aan het Dulpoezenpad in Burcht.

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN JE RIJBEWIJS

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

Gemeente Beveren heeft altijd de ambitie gehad een verbindende ge-
meente te zijn voor al haar inwoners, ongeacht geslacht, ras, kleur, taal, 
godsdienst, politieke of andere mening, afkomst, het behoren tot een 
minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Helaas zag de ge-
meente zich recent geconfronteerd met een noodlottige gebeurtenis 
die haaks op deze visie stond. Daarom besliste de voltallige gemeen-
teraad nu een regenboogcharter goed te keuren. Dit charter moet de 
gelijkheid van alle Beverenaars garanderen.

Burgemeester Marc Van de Vijver:  “Holebi- en transgenderpersonen ma-
ken ontegensprekelijk deel uit van onze Beverse maatschappij. Ze trouwen 
op Cortewalle, hun kinderen gaan naar één van de vele Beverse scholen, 
ze participeren aan het druk sociaal en verenigingsleven, ... Maar ondanks 
alles blijven zij te maken hebben met vooroordelen, discriminatie en ver-
baal en fysiek geweld. Door dit regenboogcharter goed te keuren, willen 
wij als gemeentebestuur een krachtige signaal geven.”
Het regenboogcharter moet leiden tot een nog inclusiever beleid. 
Dit doet de gemeente door 6 doelstellingen na te streven.

1. WE MAKEN DE BURGERS BEWUSTER EN INFORMEREN
Daarom zal de regenboogvlag elke dag en dus niet alleen op de in-
ternationale dag tegen holebi- en transfobie aan het gemeentehuis 
wapperen. Nadat het gemeentebestuur eerder al een regenboogbank 
schonk aan alle Beverse scholen, zal over alle onderwijsnetten heen 
gewerkt worden rond dit thema.
“Het spreekt voor zich dat we het regenboogcharter ook zullen bekend 
maken via onze website. Maar daarnaast zullen we ook onze gebouwen 
en onze communicatie genderneutraal maken”, nog volgens Van de Vijver.

2. WE VERZAMELEN KENNIS EN OMRINGEN ONS MET EXPERTEN
Voor informatieverzameling rond concrete thema’s zal de gemeente te 
rade gaan bij relevante organisaties.

3. WE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN HOLEBI- EN 
TRANSPERSONEN IN ONZE GEMEENTE
Beveren kent een sterk verenigingsleven. Daarom engageert gemeen-
te Beveren er zich toe om de lokale holebi- en transgenderverenigin-
gen in de kijker te zetten.

4. WE VERHOGEN DE GELIJKE KANSEN EN DE VEILIGHEID IN ONZE 
GEMEENTE
Op de gemeentelijke website zal het regenboogcharter na te lezen 
zijn. Tegelijkertijd zullen linken gelegd worden naar relevante organi-
saties en zal er ook opgenomen worden hoe geweld tegen holebi’s en 
transgenders kan gemeld worden of waar men terecht kan als men wil 
praten met deskundigen terzake.

5. WE HEBBEN AANDACHT VOOR HOLEBI- EN TRANSPERSONEN IN 
ONS AANBOD EN IN ONZE BEELDVORMING
In het gemeentelijke magazine ‘Onze Gemeente’ is er aandacht voor 
genderneutrale beeldvorming. Datzelfde geldt ook voor de vacatures.

6. WE ZETTEN MAXIMAAL IN OP SAMENWERKING 
MET MAATSCHAPPELIJKE ACTOREN
Tot slot zal de gemeente ook relevante samenwerkingen met andere 
maatschappelijke actoren stimuleren.
Meer informatie: Marc Van de Vijver, Burgemeester / T 0485 50 36 36, E marc.van.de.vijver@beveren.be

 INCLUSIEVE GEMEENTE BEVEREN KEURT
REGENBOOGCHARTER GOED

NIEUWS UIT BEVEREN

WWW.BEVEREN.BE

Het oog van Kruibeke ... Dinsdag 22 juni ’21, was er een volledige bezetting aan de Graventoren 
en de getijdenmolen in Rupelmonde, dit voor een fi lmopname.
Bij de meesten van ons ligt het nog vers in het geheugen dat er begin 
dit jaar ook een fi lmopname was van “Het Loze vissertje “. Nu is het een 
co-productie met Nederland voor een langspeelfi lm “Kapitein Zeppos “.
Carry Goossens zal de hoofdrol spelen. Tussen de opnames door nam 
Carry de tijd om tussen de werklieden van de gemeente Kruibeke te 
staan voor een babbeltje en een foto.
Rupelmonde blijft de trekpleister voor productiehuizen.

ROBERT JANSSENS

RUPELMONDE TREKPLEISTER VOOR REGISSEURS.

HOND AAN DE LIJN, ’T ZAL WEL ZIJN!
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Vogelkerslaan 2, Melsele

18 NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
TE KOOP

1, 2 of 3 slaapkamers
bijna-energie-neutrale appartementen
ruime terrassen  ondergrondse parkeergarage 

De parktuin rond het gebouw gaat immers naadloos 
over in het landschapspark van de Molenbeekvallei. 
Vanuit uw appartement profiteert u dan ook van  
een prachtig uitzicht op de groene omgeving.

Bovendien bent u met de fiets of te voet in no-time 
in het gezellige centrum van Melsele.

Rustig wonen in een park, nabij het centrum 
van Melsele? Het kan. 

Kortom een toplocatie. Mis deze unieke kans niet!

www.residentie-jade.be

Vg, wg, gmo, gvkr, gvv

verkoop@mont-real.be 0476 456 088

WERKEN GESTART!

Wonen in  
een landschapspark
Melsele
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Pannen en leien
Kunststoffolies

Gevelbekleding
Dakgootbekleding

Nieuwbouw en renovatie
Koper-, lood- en zinkwerken

Isoleren van zolders
Velux-ramen

Kleine  Beekmolenstraat 2       9120 Beveren
Tel. 03 281 77 66         Fax 03 281 77 67         GSM 0475 91 89 39

Gratis offerte. Meewerkende patroon!

Profiteer nu nog van

aanwezige premies voor zolderisolatie!

www.dakwerkenclaes.be 
info@dakwerkenclaes.be

VOOR MEER INFO:

Sierschouwen |  Haarden op gas & hout
Natuursteen algemeen |  Pelletkachels

zoonG. Van Bogaert
b.v.b.a.

Fortstraat 10 | 9120 Melsele (Beveren)
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93

info@bvbavanbogaert.be 
www.bvbavanbogaert.be

Sierschouwen | Inzethaarden | Natuursteen algemeen | Keukengraniet
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Sierschouwen | Inzethaarden | Natuursteen algemeen | Keukengraniet
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zoonG. Van Bogaert
b.v.b.a.

Fortstraat 10 | 9120 Melsele (Beveren)
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93 
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Sierschouwen | Inzethaarden | Natuursteen algemeen | Keukengraniet

WWW.KRUIBEKE.BEWWW.KRUIBEKE.BE

Vanaf deze zomer verwelkomen we je graag in ’t Stadhuys. Je kan er 
terecht voor een bezoek aan de bib of het toeristisch infokantoor. In 
de polyvalente zaal loopt tijdens de zomervakantie een expo waar 
je het werk van Bazels kunstenaar Jozef van Ruyssevelt van dichter-
bij kan bekijken.

Toeristisch infokantoor
Ook als Kruibekenaar kan je hier informatie verkrijgen over lo-
kale bezienswaardigheden, (gratis) wandel- en fi etskaarten met 
routes in Kruibeke en het Waasland of je persoonlijk exemplaar van 
UitinKruibeke, ons eigen toeristische magazine. Verder kom je er te 
weten wanneer de watervallen het meest spectaculair zijn, wanneer 
DeWaterbus vaart en welke boeken er zoal werden geschreven over 
de belangrijkste lokale historische gebouwen en fi guren.

Open op zaterdag en zondag 13-17u vanaf 10 juli. 

Tot 10 juli vind je het infokantoor nog in de Nederstraat. 

Bibliotheek
Na een onvoorziene sluitingsperiode kan je opnieuw in Rupelmonde
terecht om bibmateriaal uit te lenen of terug te brengen. In het 
nieuwe bibfi liaal is een leescorner voorzien waar je in alle rust kan 
genieten van een goed boek. Bij goed weer kan je zelfs terecht in 
onze kleine, gezellige achtertuin.

Open op dinsdag 15.30-19u en 
op woensdag 14-17u vanaf 3 augustus.
Alle informatie en nieuws vind je op http://kruibeke.bibliotheek.be 

Expo Jozef Van Ruyssevelt
Midden april werd het lokaal bestuur de trotse eigenaar van het 
vroege werk van de overleden kunstschilder Jozef ‘Jefke’ Van 
Ruyssevelt (1941- 1985). Van Ruyssevelt werd geboren in Bazel 
en woonde hier tot hij na zijn huwelijk verhuisde naar Essen. Zijn 
vroege werk bestaat uit olieverfschilderijen, aquarellen, etsen en 
pentekeningen en geven een unieke kijk op de omgeving van Bazel, 
Kruibeke en Rupelmonde in de jaren ’60. De collectie is een schen-
king van de weduwe van Van Ruyssevelt, May Suykerbuyk, en krijgt 
op termijn een vaste plek binnen de gemeente. In afwachting daar-
van wordt deze zomer een selectie van de werken tentoongesteld in 
’t Stadhuys. Zeker het ontdekken waard en meteen een extra reden 
om een bezoekje te brengen aan het nieuwe gebouw.

Polyvalente zaal van ’t Stadhuys
11 juli tot 29 augustus
Openingsuren: woensdag 14-17u, vrijdag, zaterdag en zondag 13-17u

Voor je bezoek vragen we je om je eerst te registreren aan de balie 
van de bibliotheek. Ben je graag zeker van een plekje? 
Reserveer dan vooraf via toerisme@kruibeke.be. 

NIEUWS UIT KRUIBEKE

WELKOM IN ‘T STADHUYS

Zoek de 6 verschillen      Prettige vakantie !
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Met de Honda CR-V Hybrid bent u helemaal klaar om de komende jaren terug volop van het leven te genieten. Dit is een SUV die u bovenop zijn rijplezier, 
ruimte en veelzijdigheid ook nog eens 5 jaar onderhoud, 5 jaar garantie, 5 jaar pechbijstand en een gratis upgrade op stock biedt. 

Zo hoeft u alvast tot 2026 nergens wakker van te liggen. Benieuwd? Boek nu uw testrit en ervaar zelf de opwindende Honda CR-V Hybrid.

Gegarandeerd 
rijplezier tot  

in 2026
Vanaf €399 per maand*

Nieuwe

Boek nu uw testrit op www.honda.be
Let op, geld lenen kost ook geld.
*Voorwaarden op www.fl.honda.be/cars/useful-links/voorwaarden.html

RAAPSTRAAT 77-79│9100 SINT-NIKLAAS│info@nordicautomotive.be│T 03 766 72 17

Met de Honda CR-V Hybrid bent u helemaal klaar om de komende jaren terug volop van het leven te genieten. Dit is een SUV die u bovenop zijn rijplezier, 
ruimte en veelzijdigheid ook nog eens 5 jaar onderhoud, 5 jaar garantie, 5 jaar pechbijstand en een gratis upgrade op stock biedt. 

Zo hoeft u alvast tot 2026 nergens wakker van te liggen. Benieuwd? Boek nu uw testrit en ervaar zelf de opwindende Honda CR-V Hybrid.

Gegarandeerd 
rijplezier tot  

in 2026
Vanaf €399 per maand*

Nieuwe

Boek nu uw testrit op www.honda.be
Let op, geld lenen kost ook geld.
*Voorwaarden op www.fl.honda.be/cars/useful-links/voorwaarden.html

 nieuwbouwappartementen

 1, 2 of 3 slaapkamers

 ruime terrassen

Voor meer info: www.residentiedevrede.be of bel 0495 50 73 85

TE KOOP

IN HET CENTRUM 
VAN BURCHT,

AAN DE OEVERS 
VAN DE SCHELDE

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

MOGELIJKHEID 
TOT AANKOOP AAN

6% BTW

VERKOCHT

REEDS
60%
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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

AANNEMER ZOEKT 
opbrengsteigendommen, renovatie- en 

afbraakpanden, bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle afhandeling!

0487 28 64 30

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

AANNEMER ZOEKT 
opbrengsteigendommen, renovatie- en 

afbraakpanden, bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle afhandeling!

0487 28 64 30

OPENING VANAF JUNI !  De verbouwingen zullen te volgen zijn 
op onze social media. Boeken kan nu al via onze website. 

www.dakteam.be
DAKWERKEN DE CLERCK, 

ZWIJNDRECHT  03 253 00 33. 
Alle roofingwerken, kunststof RESITRIX, 
bekleden van goten en isoleren platte 

daken met subsidies van Eandis
F2021

Hebt U drankproblemen ?          
Wij kunnen U helpen !

A.A. “HERLEVING” 
BURCHT

Tel. 0494 114 956 (Jean-P.) 
- 0473 215 698 (Joery)

A.A. “DE CIRKEL”
LINKEROEVER

Tel. 0474 472 051 (Rudi) 
A.A. “SAMEN BOUWEN”  

KALLO
Tel. 0495 253 002 (Luc) 

0476 695 670 (Eric)
A.A. “NUCHTER LEVEN”

KRUIBEKE
Tel. 0496 106 738 (Albert) 

 0476 608 188 (Ann)
A.A. “OCHTENDGLOREN”

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen) 

 0476 570 764 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

F2021

TE KOOP GEVRAAGDKARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

  F2021OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw  

waardevolle spullen, van kelder tot 
zolder, van garage tot tuinhuis. 

 Bele0474 325 213
P2020/03/01

Heilig Hart
Belangrijk ... 
Dat het Heilig Hart van 
Jezus aanbeden, gezegend 
en geheiligd wordt, door 
heel de wereld in de eeu-
wen der eeuwen AMEN. 

Zeg dit gebed zesmaal per dag gedurende 9 
dagen en uw gebeden zullen verhoord wor-
den, zelfs indien dat onmogelijk lijkt. Vergeet 
niet het Heilig Hart te bedanken met de be-
lofte op dit bericht te reageren en mensen 
aan te moedigen het gebedje ook te bidden.

FDB

Uw advertentie in Huis aan Huis? 
bel ons 0475 392 880

of mail info@huis-aan-huis.net

AANKOOP ALLE WAGENS en 
mobiel homes, bestelwagens, 

camions, 4x4. Altijd de beste prijs! 
Kom aan huis. Bel 0473 31 85 58

P20210329084719

VAKANTIE TE HUUR
HEIST: DAK-DUPLEX-APPARTEMENT 

Groot zonnig terras, 5de verdieping. 
Luxueus ingericht gr. living – 2 slpks 

met TV en Airco. Garage – Geen 
rokers of huisdieren. Vrij: 16/31 juli – 

1/15 aug. Tel. 0496 55 44 99  
Foto’s op: www.heropal.be      

       F2021

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

HUIS AAN HUIS 
VROEGER BINNEN

WEGENS FEESTDAG
WEEK 22 (EDITIE 31/05):

 advertenties binnen voor 
maandag 24/05, 12 uur. 

Zoekertjes kunnen binnen  
gebracht worden op kantoor op  

dinsdag 25/05 van 9-12 uur
of via de website. TUINMAN NODIG? Bellen na 18 uur

Tel. 03 755 31 49 - 0479 71 60 90
P2021/23/02-01

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

POETSVROUW met ervaring heeft 
vrije uren. Huishoudelijk hulp  

aangeboden. Dienstencheques.  
Tel. 03 254 20 24 

www.perfectpropereplaats.be 
F2021

WERK GEZOCHT

Uw SOLDEN advertentie 
in Huis aan Huis?

- Week 27 -
Bel ons 0475 392 880

AANKOOP VERKOOP ALLE MERKEN 
OOK MET SCHADE EN VEEL KM. 

STEEDS TEGEN DE BESTE PRIJS !  
Tel. 0489 082 215 

P2021

RELATIES
Op zoek naar een relatie? Info  

0496 722 737, talrijke leden,  
succesvolle relaties, ook enig 

niveau! www.succescontact.be 
        P2021

INKOOP AUTO’S 
BESTELWAGENS 4X4 ZONDER 
KEURING OF AFGEKEURD MET 
OF ZONDER SCHADE METEEN 
AFGEHAALD Tel. 0477 319 522

P2021

TE KOOP ALLERLEI
ELEKTRISCHE (BIONX) TANDEM 

Lage instap in zeer goede staat. 
Vraagprijs elk redelijk bod vanaf €1.000   

Te bevragen: GSM 0477 17 84 41 
Verlatdreef 13, Beveren

P20210620102024

Te huur APPARTEMENT in Kruibeke 
met garage. € 585 per maand. 2 slpks, 
keuken, badk. met bad, bergplaats, 
2 terrassen en woonkamer alles in 
heel goede staat. Tel. 0486 27 97 63

P2021

Man 66 jr. sl. vk. single 1m73 wkm.
dame vr.lat-relatie sms 0485 068 086

P20210627090024

CONTACTEN

PERSONEEL GEVRAAGD

GARAGE Laarstraat 67-71 
Zwijndrecht - Tel. 0479 81 37 52 

€ 26.000.
P20210625084434

SCHOONMAKER of -ster gezocht 
voor het reinigen van trappenhal en 
inkom en lift. T. 0479 71 79 87                       

P20210606094144

FIETSENDRAGER ATB, VP: €50 - 
FIETSZAK dubbel zwart, nieuw €20. 
VALIES Samsonite 80X60x30, 93 L,  

VP: €50. Tel. 0496 97 70 53
P2021/28/06-01

ZOMERVAKANTIE
Huis aan Huis verschijnt 

NIET in de weken 
28, 29, 30, 31 en 33.

WEEK 32 (editie 9 aug.)
Advertenties binnen via 
‘info@huis-aan-huis.net’ 

voor vrijdag 30/07, 12 uur. 

Prettigezomervakantieaan alle lezers
en adverteerders

Zoekertjes plaatsen voor 
na onze zomervakantie 

vanaf week 32 via: 

www.huis-aan-huis.net

PERSONEEL GEZOCHT voor 
tuinonderhoud en seizoenarbeid 

Truyman bv
Kruibekesteenweg 232

B-9120 Melsele
0475 35 88 00 - info@truymanbv.be

P2021

ANTWERPEN
 - WONING, Vlagstraat 30 (2060 Antwerpen), hal, leefruimte, keuken,  
stadskoer, 3 slaapkamers ensuite badkamer, gastentoilet, kelder en  
zolder  -  EPC 218 kWh/m² · Wg, Vg, Gvkr, Gvv
 - STUDIO, (13de verdiep.), Esmoreitlaan 3 (2050 Antwerpen), open 
keuken, douchekamer, nieuwe tegelvloer, degelijk gerenoveerd,  
EPC 216 kWh/m2 · WG, VG, Gvkr, Gvv 
 

 - BOUWGROND, Heidestraat 90, 3 loten (359 m2, 385 m2 en 357 m2) ·  
WG, VG, Gvkr, Gvv

UIT DE HAND TE KOOP

Kantoor van Notaris DIRK STOOP
Blancefloerlaan 101, 2050 Antwerpen-L.O.

Tel. 03 210 91 70 • Fax 03 210 91 78

VOOR MEER INFO ZIE WWW.NOTARISSTOOP.BE

ZWIJNDRECHT

GEBIT GEBROKEN ?
TANDTECHNISCH 

LABO

maandag t.e.m. zaterdag

BOSBESSENLAAN 3 - MELSELE
ZELFDE DAG HERSTELD

GSM 0475/44 95 93

✃
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Sleeplife® Sint-Niklaas
Heidebaan 13
T. 03 778 23 20
Oude baan Gent - Antwerpen.
Naast Gamma, AVA papierwaren en 
DSM keukens.

Openingsuren:
Ma - Za: 10u - 18u • Zo: 14u - 18u
Di: gesloten • Open op afspraak

Steeds open op zondag van 14u - 18u

matrassen  %  boxsprings  %  lattenbodems  %  hoofdkussens  %  dekbedden  %  textiel

Pro� teer nu van kortingen tot 50%

sleeplife.be

huisàhuis205x211-solden.indd   1 21/06/2021   17:24

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Badkamers • Toiletten 
Keukens • Zolders 

Timmerwerk • Installatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele  

T. 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

IB
STONE

Parklaan 108, Bazel 0477 55 79 94

info@ibstone.be www.ibstone.be

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin

- Vloer en Wandtegels
- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen

IB
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Parklaan 108, Bazel 0477 55 79 94

info@ibstone.be www.ibstone.be

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin

- Vloer en Wandtegels
- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen

Wat wij voor u 

kunnen doen

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin
- Vloer-  en 
  wandtegels
- Trappen
- Renovatie 
  van badkamers

IB STONE
- Parklaan 108, Bazel
- Werk atelier:
  Bazelstraat 250
  9150 Bazel - Unit nr 11

0477 55 79 94

info@ibstone.be www.ibstone.be

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin

- Vloer en Wandtegels
- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen
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Beveren A: tussen Expresweg E34 en N70
Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be

2021 - week 28Ophaalkalender

Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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Beveren A: tussen Expresweg E34 en N70
Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be

2021 - week 30Ophaalkalender

Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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Beveren A: tussen Expresweg E34 en N70
Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be
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Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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Beveren A: tussen Expresweg E34 en N70
Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be
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Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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WALLS VASTGOEDMAKELAARS
FREDERIK VAN EEDENPLEIN 8 I  2050 ANTWERPEN  I  WWW.WALLS.BE  I  INFO@WALLS.BE

ERIK DE LOOSE
Regiomanager

erik@walls.be
0472 03.60.66

SOLANGE KLAES
Vastgoedmakelaar

BIV 512.620

solange@walls.be
0472 90.33.06

Linkeroever, Paul Housmansstraat 4
Ruim appartement gelegen in een rustige straat
Indeling:  inkomhal met ap. toilet, woonkamer (40 m²) op parket; ingerichte keuken; 
berging met voorzieningen voor was- en droogautomaat; badkamer met ligbad, dou-
che en dubbele lavabo, 2 slpk. (18 m² - 15 m²); ZUID-gericht terras. AK bedragen 185 € 
euro / maand EPC: 140 kWh/m² (Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr) - € 285.000

Zwijndrecht, Statiestraat 76
Prachtig karaktervol herenhuis in het centrum van Zwijndrecht.
Indeling: inkomhal; aparte toilet; twee polyvalente kamers; ruime leefruimte op par-
ketvloer; keuken; tuinkamer; gezellige stadstuin; dubbele garage. 1ste V: vooraan 
zeer ruime slpk op parketvloer; 2deslpk; keuken en de badkamer. 2de V: slpk 3 en 4 
en een grote ruimte die kan worden ingericht als studio. EPC: 527 kWh/m² (Wg, Vg, 
Gmo, Gvv, Gvkr) € 780.000

Linkeroever, Blancefloerlaan 3
Centraal gelegen handelsgelijkvloers met veel visibiliteit (ca 165 m²)
Ingedeeld als volgt : winkelruimte, keukenruimte, bergruimte en onderaards een rui-
me kelderberging. Een gezellige binnentuin van 37 m²! Thans is het pand ingericht als 
kledingwinkel met kassatoog, kledingrekken, paskamers en geïntegreerde verlichting! 
Zonder algemene onkosten!  EPC: in aanvraag (Vg, Gvkr, Gdv, Gvv) - €  375.000

Linkeroever, Gloriantlaan 59
Goed gelegen handelsgelijkvloers met grote raampartijen (ca 65 m²)
Ideaal voor kantoorruimte, vrije beroepen, praktijkruimte, … Het pand is thans ingedeeld 
als ontvangst-/wachtruimte, verschillende praktijkruimtes met verplaatsbare wanden, 
apart toilet. Gunstig gelegen met verbinding openbaar vervoer. Voldoende parkeergele-
genheid. EPC: in aanvraag (Gvg, Gvkr, Gdv, Gvv) - € 159.000

TE KOOP TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

Benieuwd naar de waarde 
van uw eigendom? 

Contacteer ons voor 
een GRATIS schatting!

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP WWW.WALLS.BE OF BEL 03 233.33.00

• Ruime appartementen tot 90 m2 te KOOP / te HUUR

• Optimale hotelservice en zorgverlening met 24/7 permanentie in huis

• Mogelijkheid tijdelijk verblijf in een bemeubeld appartement

• Talloze andere troeven

In het hart van Beveren en toch in een groene oase van rust, 
ligt Seniorenresidentie Meulenberg …

Interesse in aankoop 
of huur van een 
assistentiewoning?

Contacteer ons !

Seniorenresidentie 
MEULENBERG BEVEREN 
Oude Zandstraat 34
9120 Beveren 
Tel. 03 750 11 11 
info@meulenbergbeveren.be
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Beveren A: tussen Expresweg E34 en N70
Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be
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Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 
Of kijk op www.ibogem.be

2021 - week 32Ophaalkalender

Beveren B: ten noorden van de Expresweg E34 en ten zuiden van N70
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Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
gelieven ons te verontschuldigen en dit als dusdanig te aanzien.

Leo Marynissen,
Kristien Marynissen,
Bart en Josiane Janssens - Marynissen, 
Pierre en Marina De Middelaer - Marynissen, 
de klein- en achterkleinkinderen
danken familie, vrienden, kennissen 
en buren voor het medeleven betoond
bij het zacht heengaan van

mevrouw Marie-José Clerx
echtgenote van de heer Leo Marynissen

Rouwadres: Busken Huetstraat 14, 2050 Antwerpen.

Guy en Rita † Thomaes - Smeets en 
Karina Van Havere, 
Serge † De Meester,
Alex en Elke Vergauwen - Thomaes,
Jo en Wencke Cap - Thomaes
en de achterkleinkinderen
danken familie, vrienden, kennissen 
en buren voor het medeleven betoond 
bij het overlijden van

mevrouw Rosette Van Vlierberghe
weduwe van de heer Jozef De Meester

Rouwadres: Familie Thomaes, J.B. Tassynsstraat 106, 2070 Zwijndrecht.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
gelieven ons te verontschuldigen en dit als dusdanig te aanzien.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
gelieven ons te verontschuldigen en dit als dusdanig te aanzien.

De familie
dankt vrienden, kennissen 
en buren voor het medeleven betoond 
bij het heengaan van

de heer Guido “Guy”  
        Van Criekinge
echtgenoot van mevrouw Sigrid Verhelst

Correspondentieadres:
in memoriam Guy Van Criekinge, 
p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Statiestraat 15, 2070 Zwijndrecht.

Liliane Vernimmen,
Luc en Nancy Verstraeten - Vriesacker,
Dirk en Debby Vriesacker - Buys
en de kleinkinderen
danken familie, vrienden, kennissen 
en buren voor het medeleven betoond 
bij het overlijden van

de heer Gilbert Vriesacker
echtgenoot van mevrouw Liliane Vernimmen

Correspondentieadres:
Familie Gilbert Vriesacker,
p/a Begrafenissen Van Bogaert, Statiestraat 15, 2070 Zwijndrecht.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
gelieven ons te verontschuldigen en dit als dusdanig te aanzien.

Contact
T 03 755 12 92
Hoofdkantoor, rouwcentrum,
aula en winkel
Albert Panisstraat 79
9120 Beveren

Rouwcentrum
Bergstraat 23/1
9120 Haasdonk
Winkel
Onze Lieve Vrouwplein 26/2
9150 Kruibeke

uitvaartvanraemdonck

begrafenissen@uitvaartzorg-vanraemdonck.be                www.uitvaartzorg-vanraemdonck.be

A L G E M E N E A F W E R K I N G  V A N  U W  
N I E U W B O U W-   E N  R E N O V A T I E P R O J E C T E N

Badkamerrenovatie
Vloer- en tegelwerken

Gyprocwerken
Isolatie en bepleistering van gevels

0470 13 34 39
www.stevenvanvooren.be
     www.facebook.com/stevenvanvoorenbvba 
info@stevenvanvooren.be  -  Molenstraat 138 / 9130 Kieldrecht

AAnnemer zoekt
appartementsgebouwen, oude woningen eventueel met inboedel, bouwgronden, ...

Beste prijs, snelle AfhAndeling!
✆ 0487/286 430

AAnnemer zoekt
appartementsgebouwen, oude woningen eventueel met inboedel, bouwgronden, ...

Beste prijs, snelle AfhAndeling!
✆ 0487/286 430

ZOMERVAKANTIE Huis aan Huis verschijnt NIET in de weken  28, 29, 30, 31 en 33.
WEEK 32 (editie 9 aug.)   Advertenties binnen via ‘info@huis-aan-huis.net’ 

voor vrijdag 30/07, 12 uur.     Prettige zomervakantie !  Nathalie en Martine 

Uw advertentie in Huis aan Huis? 
bel ons 0475 392 880

of mail info@huis-aan-huis.net
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ROUWCENTRUM VAN BOGAERT 
BEGRAFENISSEN - CREMATIES - KOFFIETAFELS - AULA 

 
 

Zwijndrecht - Burcht - Antwerpen - Linkeroever - ‘t Waasland  
wij verzorgen uitvaarten in elke stad of gemeente! 

www.begrafenissenvanbogaert.be - info@begrafenissenvanbogaert.be 

Statiestraat 15 
2070 Zwijndrecht  

Katwilgweg 7 - Waterwilgweg 3 - Antwerpen L.O. 

TEL. 03/252.71.62 of 03/219.04.04 

Waterhoenlaan 22 
2050 Antwerpen 

Dorpstraat 64 
2070 Burcht 

Blancefloerlaan 48/A2 
2050 Antwerpen 

BURCHT/ZWIJNDRECHT: van maandag-donderdag: 
TELEFOONNUMMER BLIJFT: � 0900 10 512
van vrijdagavond t/m zondag: wachtpost Waasland : 03 361 0 361

ANTW.-L.O.+ZWIJNDRECHT+BURCHT 
GROOT-BEVEREN EN GROOT-KRUIBEKE =

Kijk op www.apotheek.be
daar kan u ook een gratis APP installeren 
voor uw smartphone.  
Via tel. naar � 0903 99 000 (betalend)
Deze QR-code geeft u de meest 
nabije apotheken van wacht.

WACHTDIENSTEN
DOKTERS VAN DIENST

APOTHEKERS VAN DIENST

TANDARTSEN VAN DIENST
CENTRAAL OPROEPNUMMER   � 0903 39 969

 NOODNUMMERS
■ Medische spoedgevallen en brandweer: 
100 (enkel in België) of 112 (heel Europa)

■ Dringende politiehulp: 101
■ Anti-gifcentrum: 070 245 245

■ Rode Kruis: 105
■ Child Focus: 116000
■ De druglijn: 078 15 10 20
■ Meldpunt geweld: 1712
■ Zelfmoordlijn: 1813
■ Brandwonden Centra: 02 268 62 00
■ Wachtdienst kleine huisdieren: 03 771 44 22 
■ Card Stop: 070 344 344

INFO-/HULPLIJNEN

Woont u in het Waasland en heeft u DRINGEND een HUISARTS 
nodig tijdens het WEEKEND of op een OFFICIËLE FEESTDAG? 

� 03 361 0 361 (zie ook www.wpwaasland.be)
SINT-NIKLAAS, GROOT-BEVEREN, 
GROOT-KRUIBEKE,
TEMSE, WAASMUNSTER, 
STEKENE EN SINT-GILLIS-WAAS

U KRIJGT EEN AFSPRAAK IN ÉÉN VAN DE WACHTPOSTEN OF EEN HUISBEZOEK.

LINKEROEVER: van maandag-donderdag: 
Overdag telefoneert u uw huisarts OF
tussen 19 en 8 uur: � 0900 10 512
van vrijdagavond t/m zondag, feestdag of brugdag 
tussen 8 en 16 uur: 03 376 95 95
op een ander moment in het weekend: 03 828 09 09
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Wekelijkse bedeling tussen maandag en woensdagavond in de gemeenten:
Burcht, Antw.-L.O., Zwijndrecht, Melsele, Kallo, Beveren,  Haasdonk, Rupelmonde, Bazel, Kruibeke.
Adverteerders zijn en blijven steeds verantwoordelijk voor hun eigen advertenties en teksten.

Voor bestelling van zoekertjes in Huis aan Huis kan u zich wenden 
tot onze website: www.huis-aan-huis.net --> zoekertjes

Voor andere info of plaatsing van advertenties kan u ons 
contacteren op nr. 0475 392 880 of info@huis-aan-huis.net

#sAmen tegen CoronA #koop lokAAl #AdVerteer lokAAl

27
REDACTIE/ VERKOOP / DTP

EINDVERANTWOORDELIJKE HAH: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: 

ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS

AL MEER 
DAN
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GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bv • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
0475 392 880  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS MAANDAG EN WOENSDAG OPEN NA AFSPRAAK • DINSDAG ZIJN WE OPEN VAN 9-13U

Heeft u hulp nodig 
met de verkoop van uw (firma)wagen ?

Zoekt u een tweedehandswagen ?

0473 51 51 34               

De Automakelaar
Bert Janssens

IK KOM AAN HUIS

di. t/m vr. 10-18u ·  za. 10-17u

www.absiloptics.be
GROTE PARKING ACHTERAAN

INRIT VIA TORENSTRAAT

Grote Baan 193/02  ·    9120 MELSELE

Scan hier voor een afspraak

abs i l  opt ics OPTICIEN - OPTOMETRIST
CONTACTLENZEN

PROFESSIONELE OOGMETING

03 755 86 15 ·  absil.xanthippe@telenet.be

*Op vertoon van deze bon krijgt U tem 31/07/2021, bij aankoop van
een bril of zonnebril met glazen, 50% korting op uw goedkoopste 
paar glazen. *Glazen zijn voor dezelfde persoon en steeds bij aan-
koop van een 2e bril of zonnebril. *1 bon per klant per aankoop, niet 
cumuleerbaar met andere kortingen en/of promoties.
*Solden tem 31/07/2021.

SOLDEN TOT

50%
OP MONTUREN EN

ZONNEBRILLEN*

2e PAAR GLAZEN AAN 

50%*

HOYA

Oog voor detail

 OPENDEUR ZATERDAG 17 juli 10-15u. 

Schr� f u in via waasland@axellenaerts.be

Parklaan 59 bus 1 | 9100 Sint-Niklaas | T 03 256 29 55        BIV 504 600 | waasland@axellenaerts.be | www.axellenaerts.be

Stel u een assistentiewoning voor, vermomd als appartement, met alle luxe die u gewoon bent. Omgeven 
door een oase van rust en groen waar u van geniet vanop uw ruime terras. Claire Fontaine is gelegen in 
centrum Beveren-Waas en is de ideale investering in een mooie, oude dag. Kopen kan aan 6% of 12 % btw. 
Dankz�  een grote vraag van kandidaat-huurders is dit een uitgelezen en zorgeloze belegging.
Pr� zen vanaf 199.000 Euro excl btw  Epeil 30  -  Vg-Wg-Gvkr-Gvv-Gm Claire Fontaine  BEVEREN-WAAS


