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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.

> DE ADVERTENTIES VOOR HUIS-AAN-HUIS MOETEN BINNEN ZIJN:
   DINSDAG VÓÓR 12U. OF NA AFSPRAAK OP 0475 392 880

> BINNENBRENGEN VAN ZOEKERTJES: WWW.HUIS-AAN-HUIS.NET
OF IN ONS KANTOOR VÓÓR WOE. 12U00, INDIEN U DE WEEK NADIEN WIL VERSCHIJNEN, UITGEZONDERD MET FEESTDAGEN

39
REDACTIE/DTP/VERKOOP: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: ROBERT JANSSENS
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GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bvba • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
 03  210  86  81  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net

NIEUWE OPENINGSUREN: ma., di., woe. van 9u00-12u30 of na afspraak tel. 0475 392 880 Kijk snel op blz. 11

GRATIS
SCHATTING 
03 775 78 79

www.immoselekt.be
   Dijkstraat 52, 9120 Beveren      

  03 755 06 88

Lenen bij kantoor  
Van Vlierberghe is kiezen voor 
afbetalingen op uw maat. 

Woon- en persoonlijke 
leningen één adres:

Kredietmakelaar

   www.paulvanvlierberghe.be

Let op: 
lenen kost ook geld.

               

VERF, BEHANG EN STOFFEN VOOR IEDEREEN! 

tips & 
tricks! > PAREINPARK 61  I  BEVEREN  I  WWW.COOLSVERF.BE

20%
TOT

KORTINGOKTOBER
ACTIEMAAND

OPENDEUR
29 SEPTEMBER 
TOT 4 OKTOBER

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
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KOSTPRIJSCALCULATOR (m/v) 

Jij beantwoordt prijsaanvragen van onze klanten en volgt deze ook actief op. Om 
tot een volledige kostprijs te komen sta je in direct contact met de klant, onze 
leveranciers en de productie. 
Als de bestelling een feit is bereid je ze voor om verder uitgewerkt te worden.   
Uiteraard spreek je Nederlands en Frans en heb je een goede kennis van excel. 
Ook de logistiek en de herstellingen op de werf vallen onder je bevoegdheden. 
Je bent punctueel, commerciëel en stressbestendig. 

BWK SIERBETON n.v. 

Architectonisch beton op maat.

PRODUCTIEMANAGER (m/v) 

Je bereidt de goedgekeurde dossiers voor, om in productie te kunnen  gaan. 
Je verdeelt het werk en stemt de productie af met de vordering van de werf. 
Je bent verantwoordelijk om de vooropgestelde productie dagelijks te halen. 
Je zorgt voor de communicatie en synchronisatie tussen de verschillende 
afdelingen  (bekisters, lassers, inbinders, betonneurs, afwerkers en laders). 
Je hebt ervaring als leidinggevende aan een team van 20 arbeiders. 
Je hebt een grondige kennis van beton. (CE markering, drukproeven) 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en voert dagelijks controles uit.

BETONHERSTELLER (m/v) 

Je hebt ervaring met het herstellen en reinigen van betonelementen. 
De herstellingen gebeuren op de werf, na plaatsing van de elementen. 
Je beschikt over een attest om te werken met een hoogtewerker. 
Je kan zelfstandig werken en hebt oog voor detail.

Kom je in aanmerking voor een van deze jobs ?   
Stuur je cv naar : wim@bwksierbeton.be

BWK SIERBETON nv 

Hollestraat 104, 9150 KRUIBEKE
Tel : 03 774 16 67

BWK SIERBETON is reeds meer dan 30 jaar gekend als producent van 
architectonische betonelementen. Sinds 2004 beschikken we over 
nieuwe productiehallen met een volautomatische betoncentrale. 
Wegens grote vraag naar architectonisch beton zijn we op zoek naar 
toffe collega’s voor onmiddellijke in dienstname :

LASSER -IJZERVLECHTER (m/v) 

Je hebt ervaring met het lassen van wapeningsnetten met een halfautomaat. 
Ervaring met het plooien van beugels met een plooibank of beugelautomaat is 
een pluspunt. 
Op basis van de technische tekening ben je in staat om wapeningsnetten met 
grote nauwkeurigheid te lassen.

Wij bieden : 
• Vast contract van onbepaalde duur. 
• Een aantrekkelijk loon volgens ervaring en kennis. 
• Maaltijdcheques, mobiliteitsvergoeding en andere voordelen. 
• Een afwisselende job.

DRINGEND GEVRAAGD  
• CHAUFFEUR RIJBEWIJS D

• NACHTDISPATCHER (2 NACHTEN)

Info: Zwijndrecht Cars, 03 252 66 86

Wil je van poetsen en strijken jouw job maken? 
Dienstenthuis is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen.

GOED GEREGELD, GRAAG GEDAAN

Interesse?  Bel 03 250 10 10 
of kom langs Frederik Van Eedenplein 7, 
Linkeroever. Alle info op www.dienstenthuis.be

“Toen ik voor het eerst het kantoor van Dienstenthuis binnenwandelde, 
voelde ik me meteen thuis. Ik plan nu mijn werkuren in functie van 
mijn kinderen. Die flexibiliteit is een grote troef.”

Rayanatou Hamadu, een tevreden werknemer

Kies zélf je uren - Bepaal zelf in welke regio je wil werken - Geniet naast een degelijk loon ook van tal van extra's!

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
   F2020

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)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2020

TE KOOP ALLERLEI

Instapklaar APPARTEMENT
(2004) gelegen in centrum Beveren 

Baljuwstraat 7 bus 402, vlakbij 
trein, bus en school. EPC 124. 

2 grote terrassen en 2 slaapkamers
 + grote bergruimte.

Vraagprijs:€ 285.000 (bespreek-
baar) Krakende proper zonder 

gebruikssporen. Tel. 0497 276 774
                                P20200911071054

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

PERSONEEL GEVRAAGD

Ik koop collecties lp’s 45 t., Jazz t/m 
pop, cd, dvd, strips. T. 0475 376 496
                        P2020

AANKOOP ALLE WAGENS en 
mobilhomes, bestelwagens, camions,
4x4’s. Altijd de beste prijs! Ik kom 

aan huis.  Bel 0473 31 85 58
  P2020

Uw viergeslacht
gratis in Huis aan Huis ?
Stuur uw foto en tekst op naar: 

info@huis-aan-huis.net

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP VERKOOP ALLE 
MERKEN OOK MET SCHADE 

EN VEEL KM’s, STEEDS TEGEN 
DE BESTE PRIJS !

Tel. 0489 082 215
           

P2020

TE KOOP GEVRAAGD

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN VOOR HET BINNEN
BRENGEN VAN EEN ZOEKERTJE/ROUWBEDANKING ...

MET DE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN - 
Kantoor: Statiestraat 59, Zwijndrecht

DINSDAG VAN 9u00 - 12u30 OF NA AFSPRAAK: 0475 392 880  
(wegens nieuwe Corona-maatregelen provincie Antwerpen) 

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

    F2020

Op zoek naar een relatie? Info 
0496 722 737, talrijke leden, 

succesvolle relaties, ook enig 
niveau! www.succescontact.be 

          P2020

RELATIES

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP 
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel 
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook 
pagina! (btw.BEO744.912.092)
                       F20200622072957

INKOOP AUTO’S en BESTELWAGENS 
tot €1500 voor EXPORT. 0477 319 522
                        P2020/28/07-01

TE KOOP VAKANTIE

#samentegencorona 
#zorgvoorelkaar

5 APPARTEMENTEN te huur
BEVEREN: Cortewalledreef 51 b5 
(Glvl., 2 slpks, 2 terrassen), Past. 
Steenssensstraat 86, b3 (Glvl., 2 
slpks, met garage). MELSELE:

- Oude Beewegstraat 8 (Glvl., 1 slpk, 
met tuin: 695 EUR) - (Duplex 1+ 

2de V, 2 slpks: 685 EUR) 
- Gentstraat 2 b5 (1ste V, 2 slpks, 
met garage, 690 EUR). Voor EPC’s 

en meer info: 0475 970 739 of 
info@sofkur.be

        F20200824100530

Zeer verzorgd APPARTEMENT in
 centrum van Beveren, Baljuwstraat 
6 bus 4. 2 slpkmrs waarvan 1 met 
dressing, 2 terrassen en autostaan-
plaats. Opp. 110 m2 en EPC 186. 
Vraagprijs 259.000€, geen immo. 

Tel. 0474 521 726
         P20200823071421

OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw 

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

Bele0474 325 213
                            P2020/03/01

Ook uw zoekertje in Huis aan Huis ?
www.huis-aan-huis.net

CONTACTEN

Goed gelegen APPARTEMENT.
5de verd. Brabo II, Linkeroever. 
Living, ingerichte keuken, 2 slaapka-
mers, badkamer bad/douche, apar-
te WC, inkomhal met ingebouwde 
kasten. Terras vooraan + achter-
aan. Volledig vernieuwd dak. Mndl. 
kosten 240 euro (inbegrepen:
spaarfonds, waterverbruik, ver-
warming, gas, conciërge). Vraag-
prijs: 195.000 euro. Bezichtigen 
op afspraak: tel. 0478 626 746
   P20200827102603

Geen tijd om langs te komen bij ons 
op kantoor? Bestel uw zoekertje via 

www.huis-aan-huis.net

Spontane, vriendelijke en 
gemotiveerde WINKELBEDIENDE
gezocht om het team van bakkerij 

Van Steenlandt te komen versterken. 
Voor meer info betreffend de taken 
en de uren kan je zich wendennaar 
onze winkel in de Koolputstraat 2, 

9120 Melsele  of telefonisch via 
het nummer 0474 50 27 60                              

                         F20200901122622

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.

CVG

GRATIS BETON WEIDEPALEN
Tel. 03 774 15 93

                        P2020

TE KOOP ALLERLEI

WINKELMEDEWERKER 
SLAGERIJ gezocht 

Regio Beveren. 
Contacteer: +32 (0)3 612 55 40 
           F20200914014344

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.

vw

VOLTIJDSE VERKOOPSTER 
VOOR SLAGERIJ

Ervaring is een pluspunt. 
Woensdag, zon- en feestdagen vrij. 
Stevens-Van De Vyver, keurslager 

Zwijndrecht. Tel 03 252 71 92.
           F20200912124849

SPORTFIETS M 52 Aluminium 
kader, wielen/versnelling-campagnola 

TANDEM plooibare tandem, 
kan op verschillende fietsdragers

Tel. 0478 59 41 25
                       P20200912121931   

PERSONEEL GEVRAAGD
Gevraagd DIENSTER(S) - 

KELNER - FLEXIJOBBERS
JOBSTUDENTEN WEEKEND

Retro Bar’Lo. Info tel. 0495 50 78 41
of 0474 82 18 90    
             F2020

vacatures 
kijk ook op blz. 18 (vacature 5de havendok)

OOK UW VACATURE IN HUIS AAN HUIS ?
Bel 0475 392 880 of mail info@huis-aan-huis.net

voor meer info en promo’s !
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TEGELS
N.V. Vloer- en wandtegels

Krijgsbaan 247 C8 - 9140 Temse
Constructampark (oprijden in park naast de kringwinkel)

Tel. 03 744 16 61 - www.conducto.be

Maandag, 
donderdag, 

vrijdag 9-12 u 
en 13.30-18 u

 Zat.  9-16 u

Elke ZONDAG 
geopend 

van 13-17u

OPEN

Dinsdag en 
woensdag 
gesloten

Lees al onze veiligheidsvoorschriften 
op onze website: www.conducto.be

Maak een afspraak.

VOLG AL ONZE ACTIES GROOT EN KLEIN VIA ONZE FACEBOOK !
U blijft op de hoogte van al onze nieuwe tegeltrends en kortingen op ons volledige gamma.  Laat u inspireren en informeren !

Conducto tegels, 
meer dan alleen keramische tegels

U kent Conducto al voor zijn enorm aanbod keramische tegels.
MAAR ONS AANBOD IS VEEL RUIMER :

Plaatsingsmaterialen : Lijm, voegsels, profielen ...

UW TEGEL 
BOUWMARKT
Altijd 
kortingen tot 

-40%*
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WIJ GEVEN U PROFESSIONEEL ADVIES EN EEN OFFERTE OP MAAT!

Ceramin renovatie tegels 
- 3 mm dikte zonder voegen te plaatsen
- in verschillende formaten te verkrijgen
- uitgebreid kleurengamma

Renoveren was nog nooit zo makkelijk !

nneliesAMODE & LINGERIE
3e generatie Huis Maria sinds 1949

STATIESTRAAT 87 I  2070 ZWIJNDRECHT
T. 03 252 71 05  I  info@anneliesmode.be  I  www.anneliesmode.be  
ma. op afspraak  I  di tem vrij. 9u30-12U30 & 13u30-18u  zat. 9u30-17u  I  zo. gesl.

CHANTELLE · PASSIONATA · PRIMA DONNA · MARIE JO · SLOGGI · WOODY · CECIL · GITTI  -  LORDS & LILIES - S.OLIVER

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

eugene_vincent@skynet.be
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
ontbijt op zondag 09.30u - 11.30u

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       
Aperohapjes 

•
Hertencarpaccio met garnituur 

OF
Wildconsommé

•
Chateaubriand met warme 

groentjes en pepersaus 
OF

Zeebaarsfi let 
met spinazie en puree

•
Palletje van het huis 

Prijs: € 32.50 per persoon
reservatie verplicht 
tel. 03 311 63 24

Tanja zingt ...      
24 oktober 2020 
Sing & dinner 

vanaf 18.00u

van 11.30u - 21.00u
ontbijt op zondag 09.30u - 11.30u

Zie op de website voor 
onze menu’s en promoties !

www.new-westside.be

Melselestraat
 

64

0472 484 447
info@broods.be - www.broods.be

KWALITEIT EN SERVICE BLIJF JE ONTHOUDEN

LEERJONG EN 
f WWW.FB.COM/BROODSSTEFANBVBA

2070

 

Zwijndrecht

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

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 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+.... /2018 t.e.m. 04/2019

oneven weken 05+07+09+11+.... /2018 t.e.m. 03/2019
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NIEUW
CONCEPT!

+ 1 uur extra schoonmaak
+ Dagelijks opmaken van het bed en 

leegmaken vuilbak
+ Woonzorgassistente die zorgt voor 

administratieve hulp & organisatie activiteiten
+ 1ste maand gratis lunch
+ 4 vouchers voor een gratis lunch 

voor vrienden of familie 
(enkel indien restaurant vrij 
toegankelijk is voor bezoekers)

Meer informatie?
Blancefloerlaan 351 • 2050 Antwerpen 
03 432 13 00 • regatta@Armonea.Be 
www.armonea.be/regatta

ASSISTENTIEWONINGEN P L U S

Regatta
Zelfstandig wonen met 24/7 beschikbare hulp
Uw verblijf in 
een assistentiewoning PLUS
in Regatta omvat o.a.

NIEUW
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ASSISTENTIEWONINGEN P L U S

Regatta
Zelfstandig wonen met 24/7 beschikbare hulp
Uw verblijf in 
een assistentiewoning PLUS
in Regatta omvat o.a.

Meer informatie?

NIEUW
CONCEPT!

ASSISTENTIEWONINGEN P L U S

Zelfstandig wonen met 24/7 beschikbare hulp
Uw verblijf in een assistentiewoning PLUS in Regatta omvat o.a.

+ 1 uur extra schoonmaak
+ Dagelijks opmaken van

het bed en leegmaken
vuilbak

+ Woonzorgassistente die
zorgt voor
administratieve hulp &
organisatie activiteiten

+ 1ste maand gratis lunch
+ 4 vouchers voor een

gratis lunch voor
vrienden of familie
(enkel indien restaurant
vrij toegankelijk is voor
bezoekers)

Blancefloerlaan 351 • 2050 Antwerpen
03 432 13 00 •regatta@Armonea.Be
www.armonea.be/regatta

Regatta

Blance� oerlaan 61 I  Antwerpen L.O. I  T. 03 219 19 01www.hemelaer.be I info @ hemelaer.be

5055
Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur. 

GA EENS 
STEVIG 
ONDERUIT

50

STEVIG 
ONDERUIT

GRATIS UPGRADE 
NAAR ELEKTRISCH 

OF KIES 
VOOR DE 

UITZONDERLIJKE 
KORTING!
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Ontmoetingscentrum

‘t Waaigat
INFO & RESERVATIES
Kerkplein 1 | 2070 Zwĳ ndrecht (Burcht)
03 250 49 90 | waaigat@zwĳ ndrecht.be 
FB OC ’t Waaigat
Abonneer je op onze nieuwsbrief via
www.zwĳ ndrecht.be/nieuwsbrieven

in Zwijndrecht

SLIPS INSIDE
OKIDOK
woensdag 30 september om 20 u. | OC ‘t Waaigat

Circustheater voor iedereen van 8 tot 108 jaar. 

Pierrot en Marcel hebben lichamen om van te dromen: gespierd, elegant, 
knap en vaardig. Daarenboven zĳ n ze overtuigd van hun eigen grenzeloze 
kwaliteiten. Met een straffe demonstratie willen ze iedereen van hun kunnen 
overtuigen. De fl aters van Pierrot en de blunders van Marcel leveren heerlĳ k 
hilarisch bewegingstheater op. Eén uur lachen geblazen, zonder woorden, en 
met tweemaal NIETS.

Okidok behoort reeds jaren tot de top van de internationale humoristische 
circusacts. 

12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo-26/65+/groepen), 6 euro Z-pas

KACPER NOWAK EN MONIKA DAR-
ZINKEVICIUTE: CELLO & PIANO
zondag 27 september om 11 u. |  OC ’t Waaigat

De Poolse cellist Kacper Nowak wordt beschouwd als een van de grote Euro-
pese beloften van zĳ n generatie. Hĳ  speelt elke noot met de hoogste vorm van 
muzikale kunst en beheerste virtuositeit. In oktober 2018 werd zĳ n eerste CD 
‘Contrastes’ uitgebracht en vrĳ wel onmiddellĳ k geselecteerd voor de “Listeners’ 
Choice Award” in New York.

Kacper wordt begeleid door Monika Darzinkeviciute. De Litouwse Monika is een 
hoog getalenteerde pianiste die zowel in België als in Zwitserland woont. Als 
laureate van verschillende nationale en internationale pianowedstrĳ den, is ze 
vooral gekend als eerste prĳ swinnaar van de Belgische Joseph Darche-pianoprĳ s 
(2017) en als 2e laureate van de Italiaanse Luigi Nono kamermuziekwedstrĳ d 
met cellist Natania Hoffman. 

12 euro (kassa), 10 euro (vvk),8 euro (abo-26/65+/groepen), 6 euro Z-pas
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P2020 / ...........  / ...........  / ............

TE KOOP  |  TE HUUR  |  TE KOOP OF TE HUUR  |  TE KOOP GEVRAAGD  |  TE HUUR GEVRAAGD     
ALLERLEI  |  PERSONEEL GEVRAAGD  |  OVER TE NEMEN  |  VERLOREN  |  IK ZOEK WERK  |  CONTACTEN

KADER:  €2,5 PER KEER      |      GEKLEURDE ACHTERGROND:   €2,5 PER KEER

NAAM: ..............................................................................................................................................TEL.: ......................................................................................

ADRES: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

WEEKNRS.: ...........................................................................................

TOTAAL TE BETALEN IN WINKEL TIJDENS 
ONZE OPENINGSUREN (zie colofon achterblz.)

1 lijn = 70 tekens (punt, dubbel punt, komma, vraagteken, uitroepteken, verplichte spatie tussen woorden, is ook een teken)
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Vrasenestraat 41-43
9120 Beveren
Tel. 03 775 71 46

ZONDAG OPEN 
van 13-17u

Open: dinsdag t.e.m. vrijdag 9.30-12.30 en 13.30-18 u. - zaterdag 9.30-18 u.

De nieuwe herfstcollectie 
is er, check !

WELKOM OP HET 
SHOPPINGWEEKEND

ZAT.     19/09 
& ZON. 20/09

ZONWERING 
Solidscreen / knikarm-uitvalscherm / verandazonwering

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

ook op afspraak 

Borozo bvba - 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
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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 

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

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

Sierschouwen  |  Haarden op gas & hout 
Natuursteen algemeen  |  Pelletkachels

ANTWERPEN
 - APPARTEMENT, 9e verdieping, August Vermeylenlaan 23; hal, living, 
eu en bad . c e der root terra m2, 

v r vv
 - APPARTEMENT, mi e anco aan a ivin o en eu en
bad . c ber in terra m2

BURCHT
 - WONING, rin oude i n traat ivin eu en bad .  

c ara e tuin met acu i en embad m2

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

     KSK KALLO   
VOOR MEER INFO: www.kskkallo.be

     KJV KRUIBEKE  
VOOR MEER INFO: www.kjvkruibeke.be

VOLLEDIGE WEDSTRIJDSCHEMA’S OF EVENTUELE 
WIJZIGINGEN OP BBF ! www.belgianfootball.be

THUIS

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
JEUGDWEDSTRIJDEN KSK KALLO (VANAF 10.00U)

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
BELOFTEN: KSK KALLO - VERREBROEK  (AFTRAP 20.00U)

UIT
ZONDAG 27 SEPTEMBER
EERSTE ELFTAL: VJ BAARDEGEM - KSK KALLO  (AFTRAP 15.00U)

LAATSTE INFO OP: WWW.KSKKALLO.BE

Vrij.   25/09 Reserven A – 20u00 : KFC Vrasene – JV Kruibeke

Zat.   26/09 U  7 - 09u30 : Waasland Beveren - JV Kruibeke
  U  8 - 11u00 : VK White Boys SN B - JV Kruibeke
  U  9 - 09u30 : JV Kruibeke A – VK White Boys SN A
  U  9 - 09u20 : JV Kruibeke B – FC Bosdam Beveren B
  U10 - 13u00 : JV Kruibeke – VK White Boys SN A
  U12 - 09u30 : VK White Boys SN - JV Kruibeke
  U15 - 13u00 : VK White Boys SN A - JV Kruibeke
  U17 – 12u30 : JV Kruibeke A – FCH St.-Pauwels B
  U17 - 14u00 : VOS Reinaert - JV Kruibeke B
  U21 - 14u45 : JV Kruibeke – KSCW Hofstade
                  1ste Ploeg – 20u00 : JV Kruibeke – SVE Bazel

Zon.  27/09 U13 – 10u00 : HRS Haasdonk – JV Kruibeke

  SV EENDRACHT BAZEL JEUGD/IBS INDUSTRIAL
VOOR MEER INFO: www.svebazel.be 

jeugd@svebazel.be -  info@svebazel.be
DAG      UUR                                                                         
25-09-2020     20:00 Fc Dynamo Klein-Gent Beervelde A - SVE Bazel  PROV RES. D
26-09-2020    09:30 SVE Bazel Niv.2 - K.F.C. Sp. St.-Gillis Waas Niv.2-1 GEW.   U8 -I-
26-09-2020     09:30 SVE Bazel Niv.2 - K.V.K. Svelta Melsele B Niv.2  GEW.   U7 -H-
26-09-2020     09:30 SVE Bazel Niv.2 - K.F.C. Sp. St.-Gillis Waas B Niv.2-1 (AMC) GEW. U11 -J-
26-09-2020     09:30 SVE Bazel Niv.2 - Jong Sg Dendermonde B Niv.2  GEW. U10 -I-
26-09-2020     10:00 K.F.C. Herleving Sinaai A Niv.3 - SVE Bazel Niv.2  GEW.   U9 -B-
26-09-2020    10:00 Kvv Ws Sombeke Niv.2 - SVE Bazel A Niv.2  GEW. U12 -L-
26-09-2020     11:15 SVE Bazel B Niv.2 - F.C. Bosdam Beveren Niv.3  GEW. U12 -D-
26-09-2020     13:00 SVE Bazel Niv.1 - V.O.S. Reinaert Niv.1  GEW. U21 -E-
26-09-2020     13:30 F.C. Herlev. St.-Pauwels A Niv.2-1 - SVE Bazel B Niv.2-1 GEW. U15 -L-
26-09-2020     14:30 K.S.C. Wilskr. Hofstade B Niv.2-1 - SVE Bazel A Niv.2-1           GEW. U15 -N-
26-09-2020     16:30 Herleving Red Star Haasdonk B Niv.1 - SVE Bazel Niv.1 GEW. U17 -S-
27-09-2020     15:00 K.F.C. Jong Vl. Kruibeke - SVE Bazel                    2 PROV. C

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
   F2020

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)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2020

TE KOOP ALLERLEI

Instapklaar APPARTEMENT
(2004) gelegen in centrum Beveren 

Baljuwstraat 7 bus 402, vlakbij 
trein, bus en school. EPC 124. 

2 grote terrassen en 2 slaapkamers
 + grote bergruimte.

Vraagprijs:€ 285.000 (bespreek-
baar) Krakende proper zonder 

gebruikssporen. Tel. 0497 276 774
                                P20200911071054

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

PERSONEEL GEVRAAGD

Ik koop collecties lp’s 45 t., Jazz t/m 
pop, cd, dvd, strips. T. 0475 376 496
                        P2020

AANKOOP ALLE WAGENS en 
mobilhomes, bestelwagens, camions,
4x4’s. Altijd de beste prijs! Ik kom 

aan huis.  Bel 0473 31 85 58
  P2020

Uw viergeslacht
gratis in Huis aan Huis ?
Stuur uw foto en tekst op naar: 

info@huis-aan-huis.net

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP VERKOOP ALLE 
MERKEN OOK MET SCHADE 

EN VEEL KM’s, STEEDS TEGEN 
DE BESTE PRIJS !

Tel. 0489 082 215
           

P2020

TE KOOP GEVRAAGD

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN VOOR HET BINNEN
BRENGEN VAN EEN ZOEKERTJE/ROUWBEDANKING ...

MET DE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN - 
Kantoor: Statiestraat 59, Zwijndrecht

DINSDAG VAN 9u00 - 12u30 OF NA AFSPRAAK: 0475 392 880  
(wegens nieuwe Corona-maatregelen provincie Antwerpen) 

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

    F2020

Op zoek naar een relatie? Info 
0496 722 737, talrijke leden, 

succesvolle relaties, ook enig 
niveau! www.succescontact.be 

          P2020

RELATIES

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP 
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel 
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook 
pagina! (btw.BEO744.912.092)
                       F20200622072957

INKOOP AUTO’S en BESTELWAGENS 
tot €1500 voor EXPORT. 0477 319 522
                        P2020/28/07-01

TE KOOP VAKANTIE

#samentegencorona 
#zorgvoorelkaar

5 APPARTEMENTEN te huur
BEVEREN: Cortewalledreef 51 b5 
(Glvl., 2 slpks, 2 terrassen), Past. 
Steenssensstraat 86, b3 (Glvl., 2 
slpks, met garage). MELSELE:

- Oude Beewegstraat 8 (Glvl., 1 slpk, 
met tuin: 695 EUR) - (Duplex 1+ 

2de V, 2 slpks: 685 EUR) 
- Gentstraat 2 b5 (1ste V, 2 slpks, 
met garage, 690 EUR). Voor EPC’s 

en meer info: 0475 970 739 of 
info@sofkur.be

        F20200824100530

Zeer verzorgd APPARTEMENT in
 centrum van Beveren, Baljuwstraat 
6 bus 4. 2 slpkmrs waarvan 1 met 
dressing, 2 terrassen en autostaan-
plaats. Opp. 110 m2 en EPC 186. 
Vraagprijs 259.000€, geen immo. 

Tel. 0474 521 726
         P20200823071421

OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw 

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

Bele0474 325 213
                            P2020/03/01

Ook uw zoekertje in Huis aan Huis ?
www.huis-aan-huis.net

CONTACTEN

Goed gelegen APPARTEMENT.
5de verd. Brabo II, Linkeroever. 
Living, ingerichte keuken, 2 slaapka-
mers, badkamer bad/douche, apar-
te WC, inkomhal met ingebouwde 
kasten. Terras vooraan + achter-
aan. Volledig vernieuwd dak. Mndl. 
kosten 240 euro (inbegrepen:
spaarfonds, waterverbruik, ver-
warming, gas, conciërge). Vraag-
prijs: 195.000 euro. Bezichtigen 
op afspraak: tel. 0478 626 746
   P20200827102603

Geen tijd om langs te komen bij ons 
op kantoor? Bestel uw zoekertje via 

www.huis-aan-huis.net

Spontane, vriendelijke en 
gemotiveerde WINKELBEDIENDE
gezocht om het team van bakkerij 

Van Steenlandt te komen versterken. 
Voor meer info betreffend de taken 
en de uren kan je zich wendennaar 
onze winkel in de Koolputstraat 2, 

9120 Melsele  of telefonisch via 
het nummer 0474 50 27 60                              

                         F20200901122622

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.

CVG

GRATIS BETON WEIDEPALEN
Tel. 03 774 15 93

                        P2020

TE KOOP ALLERLEI

WINKELMEDEWERKER 
SLAGERIJ gezocht 

Regio Beveren. 
Contacteer: +32 (0)3 612 55 40 
           F20200914014344

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.

vw

VOLTIJDSE VERKOOPSTER 
VOOR SLAGERIJ

Ervaring is een pluspunt. 
Woensdag, zon- en feestdagen vrij. 
Stevens-Van De Vyver, keurslager 

Zwijndrecht. Tel 03 252 71 92.
           F20200912124849

SPORTFIETS M 52 Aluminium 
kader, wielen/versnelling-campagnola 

TANDEM plooibare tandem, 
kan op verschillende fietsdragers

Tel. 0478 59 41 25
                       P20200912121931   

PERSONEEL GEVRAAGD
Gevraagd DIENSTER(S) - 

KELNER - FLEXIJOBBERS
JOBSTUDENTEN WEEKEND

Retro Bar’Lo. Info tel. 0495 50 78 41
of 0474 82 18 90    
             F2020
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Beatr i j s laan 5 • Antwerpen-L.O. • Reserveren of info:  03 295 59 17
vin jobv@gmai l . com • www.retro-cafe.be

Open: alle dagen van 10u00 tot 23u00 - Keuken van 12u00 tot 21u00

DE GEZELLIGE LOUNGE, COCKTAIL EN APERO BAR

Elke zaterdag live music in Bar’Lo
vanaf 19u00

afwisselend met of zonder diner

Elke zondag en feestdag kan u gezellig genieten 
van een LUXE ONTBIJT tussen 10u00 en 12u00     - €18,00 -

koffiekoek - croissant - pistolets - choco - confituur - smeerkaas - preparé - roerei of spiegeleieren met spek
worstjes en bonen - ham - kaas - gerookte zalm - yoghurt en granola 

koffie of thee - vers fruitsap en als starter een glaasje cava

Elke weekdag LUNCHMENU    - €19,50 -
voorgerecht en hoofdgerecht OF hoofdgerecht en dessert

VERNIEUWDE KAART met o.a. paling in ‘t groen, 
zeetong, mosselen, cote à l’os, rundtartaar, ...

Nieuwe chef kok !

Tijdens koude
avonden 

VERWARMD
TERRAS !

Hebt u allergieën?
Vraag ernaar bij ons 

personeel voor een overzicht 
van onze gerechten en de 

bevattende allergenen. Onze 
gerechten zijn aanpasbaar in 
de mate van het mogelijke.
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NIEUWS UIT BEVEREN

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE HEROPENT DEUREN
11 september 2020

Na de uitvoering van de nodige herstellingswerken 
kunnen zwemliefhebbers opnieuw terecht in zwembad 
Kriekeputte in Kieldrecht. Bij de heropstart werden uiteraard 
de nodige veiligheidsmaatregelen gevolgd.

Coronaproof naar het zwembad
‘Omwille van corona laten we maximum 24 zwemmers toe’, zegt 
Dirk De Backer van de Sportdienst. Wie wil komen zwemmen, 
moet telefonisch reserveren via T 03 773 52 49. Mondmaskers 
zijn verplicht bij het binnen- en buitengaan.

Om zo veel mogelijk zwemmers toe te laten, werkt het zwembad 
met vaste uurblokken:
Dinsdag: van 18 tot 19 uur | van 19.30 tot 20.30 uur
Woensdag: van 13.30 tot 15 uur | van 15.30 - 17 uur 
Donderdag: van 18 tot 19 uur | van 19.30 tot 20.30 uur 
Vrijdag: van 18.30 tot 20.30 uur
Maandag en woensdagavond blijft het bad gesloten.

Thema-avond op vrijdag
Op vrijdagavond kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar zich uitleven 
in een speelbad met tal van leuke waterattributen. Hier worden 
maximum 35 kinderen toegelaten, enkel onder begeleiding van 
de redders. (geen 12 + toegelaten)

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

KIND EN PREVENTIE WORDT ‘WIEGWIJS’
9 september 2020

Kind en Preventie krijgt een nieuwe naam: Wiegwijs. Wiegwijs 
vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatie-
bureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen."
In het consultatiebureau kun je terecht voor de opvolging van de 
ontwikkeling, groei en gezondheid van je kindje.
De vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal en maken je wegwijs 
in het consultatiebureau. Zij staan ook in voor het meten en wegen 
van je kindje. 

De arts of verpleegkundige van Kind en Gezin volgt tijdens de con-
sultatie de ontwikkeling van je kindje op en dient vaccinaties toe."
Een bezoek aan het consultatiebureau is gratis.

Let op: de consultaties vinden plaats in de Laarstraat 64 
te Zwijndrecht.

Heb je een vraag over je kind?
Of ben je zwanger op dit moment?
Maak dan alvast een afspraak:
- Kind en Gezin Lijn: 078 150 100

(van 8u tot 20u).
- Online via mijn.kindengezin.be
- Of rechtstreeks met de

lokale verpleegkundigen:
katrien.vandamme@kindengezin.be
of 0499 99 57 98

veerle.decock@kindengezin.be
of 0499 99 56 87

In samenwerking met Huis van het Kind Zwijndrecht.

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

Burgers die � nancieel getroffen zijn door het coronavirus kunnen hulp 
krijgen van het OCMW van de gemeente. Het OCMW biedt materiële, 
sociale, medische of psychologische hulp aan personen die hun da-
gelijkse uitgaven of uitgaven rond medische zorgen niet meer kunnen 
betalen door de coronacrisis.

Wie kan steun krijgen?
Deze steun is niet beperkt tot enkel de lee� oners, maar voor iedereen 
die de gevolgen ervaart van de Covid-19 crisis. Werknemers die een 
deel van hun inkomen zijn verloren, deeltijds tewerkgestelde werkne-
mers,… Er is extra aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, 
bepaalde zelfstandigen en personen met een handicap.
Na een individuele analyse kun je door het OCMW erkend worden als 
behoeftig en kun je een tussenkomst krijgen.

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergun-
ning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblij-
ven.

Waar biedt het OCMW hulp?
- Hulp bij huisvesting: inclusief de kosten, met uitzondering van de
huurwaarborg.

- Hulp inzake energie: het energieverbruik, inclusief de sociale en
budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.

- Psychosociale hulp: kosten van professionals erkend voor de
behandeling van partnergeweld, problemen rond angst en
psychiatrische problemen.

- Hulp aangaande gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen,
  medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en hand-
  schoenen.
- Hulp rond digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om de

online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te
bevorderen.

- Financiële hulp voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een
daling van de inkomsten.

- Basisbehoeften: voor onder andere tussenkomsten in transport-
  kosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
- Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen

kinderarmoede.

Heb jij het � nancieel moeilijk door het corona-virus en heb je hulp 
nodig? Contacteer onze dienst Welzijn:

welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

COVID-19: HEB JIJ RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP?  10 september 2020

mopje van de week
De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos
bij de papierversnipperaar. “Kan ik u helpen
met iets?”, vroeg de secretaresse. “Ja,” zei hij,
“Hoe werkt dat ding?” “Heel simpel,” zegt ze,
ze pakte het dikke dossier en stopte het in de
versnipperaar. “Bedankt, maar waar komen de
kopieën er nu uit?”

“Het oog van Kruibeke” kwam terecht in het tuinbouwbedrijf van 
Raimond Van Landeghem, in de Boerenstraat in Kruibeke, voor 
een interview. Daar telen ze milieuvriendelijk smaakvolle aardbeien.

School
Raimond werd geboren in 1956, liep zijn lagere school in de 
gemeentelijke jongensschool in de E. Gorrebeeckstraat.
Daarna behaalde hij het diploma mechanica in Sint-Joris in Bazel.
Werk
Raimond kon als 18-jarige direct aan de slag in de slachterij bij 
Van De Vijver in Rupelmonde, waar hij 11 jaar werkte tot het bedrijf 
verhuisde naar Anderlecht.
Raimond komt uit een landbouwgezin, zijn hart lag in deze richting. 
Na een gesprek met zijn echtgenote Sonja Smet (62) kwamen ze 
samen tot het besluit om te starten met tuinbouw en met als spe-
cialiteit aardbeien.

Huwelijk
“Wij zijn nogal op jonge leeftijd in het huwelijk gestapt in 1977” 
vertelde Sonja. “Wij kregen 4 kinderen, allemaal jongens”.
Serre
“Onze eerste serres kwamen er in 1985, een glazen en een plastie-
ke, elk met een oppervlakte van 2.000 m2. Aardbeienplantjes in de 
grond steken en het plukken gebeurde nog met gebogen rug. Later 
verdubbelden we deze totale oppervlakte naar 8.000 m2. In 1991 
werden al onze serres aangepast met substraat.”

Milieu
“De landbouwsector is meer milieubewust geworden, ook wij de-
den een enorme inspanning en investering. Het regenwater wordt 
opgevangen in een bufferzone, het gebruikte water in de serres 
wordt opgevangen in een ondergrondse bufferzone waarna het 
water, na een zuivering, terug gebruikt wordt.

Zonnepanelen werden geplaatst, dit voor de verwarming, licht enz. 
Er worden ook zakjes in de serres gehangen met minuscuul kleine 
beestjes in, die noemen we biologische bestrijders en dat maakt 
het spuiten in de serres overbodig. Ook de gele strips vangen de 
schadelijke beestjes op. De aardbeienzakjes worden via een zwart 
darmpje gevoed met meststoffen en water. Elke beweging in de 

serres wordt computergestuurd. Deze vriendelijke milieuwerking 
hebben we gekozen omdat één van onze zoons beroepshalve 
werkt als controleur van de voedselveiligheid.”
Het plukken
“De periode van aardbeien plukken begint rond 1 april en duurt tot 
december.
Van als het licht wordt beginnen wij te plukken, in de zomerperiode 
is dit al om 5 u ‘s morgens.
Het plukken is een kunst, de aardbeien worden geklikt en naarge-
lang hun grootte in bakjes gelegd, ze worden ook direct gewogen 
op de plukkar.
In heel drukke periodes worden de kinderen nog ingeschakeld en 
dat maakt het plukken nog plezanter. Muziek is er steeds in onze 
serres.”

Sonja is steeds geconcentreerd tijdens het plukken, terwijl 
Raimond ook alles ziet wat er rond de serres gebeurt, zo heeft hij 
het beginnen kalveren van een koe gezien, terwijl de boer het zelf 
nog niet wist.

Veiling
Na de pluk worden de verse aardbeien door Raimond vervoerd 
naar Zellik. Daar worden ze op kwaliteit geveild. Veel grootwaren-
huisketens zijn daar op de veiling aanwezig. Waarna ze dan de dag 
nadien in de supermarkt liggen.

Automaat
“Door de corona crisis hebben we een automaat geplaatst waar ie-
dereen deze lekkere aardbeien kan kopen. Ze zijn verser dan vers” 
zegt Sonja.

Rondleiding
Je kan het bedrijf bezoeken in groep, en dit op vrijdag. Je moet wel 
eerst een aanvraag doen, maar het loont de moeite.
“Het oog van Kruibeke” was verwonderd over wat er allemaal bij 
komt kijken vooraleer er een aardbei in het bakje ligt. Raimond 
heeft geen enkele spijt met zijn vroegere beslissing en hoopt sa-
men met zijn vrouw Sonja nog veel te kunnen genieten van de 
lekkere aardbeien. Zij zijn nog de enige telers met serres op het 
grondgebied van groot-Kruibeke.

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
ALS ENIGE IN GROOT-KRUIBEKE

ROBERT JANSSENS

Meer informatie
Sportdienst
T 03 750 18 80
E sport@beveren.be

HULPVERLENINGSZONE ZOEKT VRIJWILLIGE 
BRANDWEERMANNEN EN -VROUWEN

Hulpverleningszone Waasland zoekt 28 vrijwillige 
brandweermannen en -vrouwen om hun korps te versterken. 
Solliciteren kan tot en met 18 december 2020.
Meer informatie vindt u op 
https://www.hvzwaasland.be/vacatures/

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT BEVEREN

#samentegencorona
#zorgvoorelkaar
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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
   F2020

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)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2020

TE KOOP ALLERLEI

Instapklaar APPARTEMENT
(2004) gelegen in centrum Beveren 

Baljuwstraat 7 bus 402, vlakbij 
trein, bus en school. EPC 124. 

2 grote terrassen en 2 slaapkamers
 + grote bergruimte.

Vraagprijs:€ 285.000 (bespreek-
baar) Krakende proper zonder 

gebruikssporen. Tel. 0497 276 774
                                P20200911071054

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

PERSONEEL GEVRAAGD

Ik koop collecties lp’s 45 t., Jazz t/m 
pop, cd, dvd, strips. T. 0475 376 496
                        P2020

AANKOOP ALLE WAGENS en 
mobilhomes, bestelwagens, camions,
4x4’s. Altijd de beste prijs! Ik kom 

aan huis.  Bel 0473 31 85 58
  P2020

Uw viergeslacht
gratis in Huis aan Huis ?
Stuur uw foto en tekst op naar: 

info@huis-aan-huis.net

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP VERKOOP ALLE 
MERKEN OOK MET SCHADE 

EN VEEL KM’s, STEEDS TEGEN 
DE BESTE PRIJS !

Tel. 0489 082 215
           

P2020

TE KOOP GEVRAAGD

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN VOOR HET BINNEN
BRENGEN VAN EEN ZOEKERTJE/ROUWBEDANKING ...

MET DE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN - 
Kantoor: Statiestraat 59, Zwijndrecht

DINSDAG VAN 9u00 - 12u30 OF NA AFSPRAAK: 0475 392 880  
(wegens nieuwe Corona-maatregelen provincie Antwerpen) 

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

    F2020

Op zoek naar een relatie? Info 
0496 722 737, talrijke leden, 

succesvolle relaties, ook enig 
niveau! www.succescontact.be 

          P2020

RELATIES

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP 
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel 
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook 
pagina! (btw.BEO744.912.092)
                       F20200622072957

INKOOP AUTO’S en BESTELWAGENS 
tot €1500 voor EXPORT. 0477 319 522
                        P2020/28/07-01

TE KOOP VAKANTIE

#samentegencorona 
#zorgvoorelkaar

5 APPARTEMENTEN te huur
BEVEREN: Cortewalledreef 51 b5 
(Glvl., 2 slpks, 2 terrassen), Past. 
Steenssensstraat 86, b3 (Glvl., 2 
slpks, met garage). MELSELE:

- Oude Beewegstraat 8 (Glvl., 1 slpk, 
met tuin: 695 EUR) - (Duplex 1+ 

2de V, 2 slpks: 685 EUR) 
- Gentstraat 2 b5 (1ste V, 2 slpks, 
met garage, 690 EUR). Voor EPC’s 

en meer info: 0475 970 739 of 
info@sofkur.be

        F20200824100530

Zeer verzorgd APPARTEMENT in
 centrum van Beveren, Baljuwstraat 
6 bus 4. 2 slpkmrs waarvan 1 met 
dressing, 2 terrassen en autostaan-
plaats. Opp. 110 m2 en EPC 186. 
Vraagprijs 259.000€, geen immo. 

Tel. 0474 521 726
         P20200823071421

OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw 

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

Bele0474 325 213
                            P2020/03/01

Ook uw zoekertje in Huis aan Huis ?
www.huis-aan-huis.net

CONTACTEN

Goed gelegen APPARTEMENT.
5de verd. Brabo II, Linkeroever. 
Living, ingerichte keuken, 2 slaapka-
mers, badkamer bad/douche, apar-
te WC, inkomhal met ingebouwde 
kasten. Terras vooraan + achter-
aan. Volledig vernieuwd dak. Mndl. 
kosten 240 euro (inbegrepen:
spaarfonds, waterverbruik, ver-
warming, gas, conciërge). Vraag-
prijs: 195.000 euro. Bezichtigen 
op afspraak: tel. 0478 626 746
   P20200827102603

Geen tijd om langs te komen bij ons 
op kantoor? Bestel uw zoekertje via 

www.huis-aan-huis.net

Spontane, vriendelijke en 
gemotiveerde WINKELBEDIENDE
gezocht om het team van bakkerij 

Van Steenlandt te komen versterken. 
Voor meer info betreffend de taken 
en de uren kan je zich wendennaar 
onze winkel in de Koolputstraat 2, 

9120 Melsele  of telefonisch via 
het nummer 0474 50 27 60                              

                         F20200901122622

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.

CVG

GRATIS BETON WEIDEPALEN
Tel. 03 774 15 93

                        P2020

TE KOOP ALLERLEI

WINKELMEDEWERKER 
SLAGERIJ gezocht 

Regio Beveren. 
Contacteer: +32 (0)3 612 55 40 
           F20200914014344

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.

vw

VOLTIJDSE VERKOOPSTER 
VOOR SLAGERIJ

Ervaring is een pluspunt. 
Woensdag, zon- en feestdagen vrij. 
Stevens-Van De Vyver, keurslager 

Zwijndrecht. Tel 03 252 71 92.
           F20200912124849

SPORTFIETS M 52 Aluminium 
kader, wielen/versnelling-campagnola 

TANDEM plooibare tandem, 
kan op verschillende fietsdragers

Tel. 0478 59 41 25
                       P20200912121931   

PERSONEEL GEVRAAGD
Gevraagd DIENSTER(S) - 

KELNER - FLEXIJOBBERS
JOBSTUDENTEN WEEKEND

Retro Bar’Lo. Info tel. 0495 50 78 41
of 0474 82 18 90    
             F2020

DS
P
R
O
J
E
C
T
S

P
R
O
J
E
C
T
S

0498 56 17 49

dsprojects@telenet.be

VERBOUWINGEN

BETEGELEN

RENOVATIE

BEZETTEN

GYPROC

POUTRELS

...

• LOES VANDEPOEL, 
   Parklaan 52, Kruibeke

WINNAAR PUZZEL 37/2020
OPLOSSING: HIJ IS ZO VRIJ ALS EEN VOGEL IN DE LUCHT

SCHIFTINGSVRAAG: 174

 1 WINNAAR wint een boek 
... het wielerleven zoals het was
van FLOR VAN DE VELDE †

De gelukkige winnaar kan zijn/haar prijs komen afhalen in de Statiestraat 59 
te Zwijndrecht tijdens de kantooruren (corona-voorzorgsmaatregelen) 

ma., di., woe., do. van 9-12u30 of na afspraak op tel. 0475 392 880

OPLOSSING : 

.............................................................................................

SCHIFTINGSVRAAG : Hoeveel juiste antwoorden 
van de puzzel 39/2020 krijgen wij binnen ? ..................................   
(In geval van ex aequo worden de winnaars uitgeloot.)

Naam : ...............................................................................

Adres :  .........................................................................

..................................................................................................

Tel./gsm :  .....................................................................
De puzzel moet ten laatste DINSDAG 29/09/2020 binnen zijn 
bij Huis aan Huis bvba,STATIESTR. 59, ZWIJNDRECHT.
Uw oplossing sturen per post, of in de brievenbus steken, of per 
e-mail naar info@huis-aan-huis.net!  Gelieve deze hele pagina 
op te sturen a.u.b.  Hier wordt geen correspondentie over gevoerd, noch 
mondeling, noch schriftelijk. Vergeet zeker de schiftingsvraag niet in te 
vullen. 

AFBUIGPUZZEL 39/2020

 1 WINNAAR van de  
woordzoekpuzzel 39/2020 krijgt  
een fles WIJN van de Oxfam 

Wereldwinkel cadeau.

BIJ DE BAKKER
De overgebleven letters vormen een zegswijze.
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Bezoek onze Indoor Toonzaal, Outdoor Toonpark of neem eens een kijkje in onze Shop!
KAMPSTRAAT 17 BURCHT   T 03 252 75 21   F 03 252 45 28 info@tegelcenterpyl.be   www.tegelcenterpyl.be

Indoor Outdoor ServiceShop

Bezoek onze Indoor Toonzaal, Outdoor Toonpark of neem eens een kijkje in onze Shop!
KAMPSTRAAT 17 BURCHT   T 03 252 75 21   F 03 252 45 28 info@tegelcenterpyl.be   www.tegelcenterpyl.be

Indoor Outdoor ServiceShop

Kampstraat 17  ■  2070 Burcht   ■  tel. 03 252 75 21  ■   info@tegelcenterpyl.be  ■  www.tegelcenterpyl.be

Indoor

Outdoor

Service

Shop

RUIME KEUZE 
AAN BINNEN- EN 
BUITENTEGELS

ALLE TEGELWERKEN VAN A TOT Z
BADKAMERRENOVATIES

OPRITTEN EN TERRASSEN
ECOLOGISCHE BESTRATING

PROFESSIONELE PLAATSINGSDIENST
PUINZAKKEN - CONTAINERSERVICE

ALLE MATERIALEN 
VOOR DE DOE-HET-ZELVER

DRIVE VOLVO. THINK DE KEULENAER.

VDK-Bord_03.indd   1 09/03/2020   16:54

ch

eck onze

dekeulenaer-stock
de

al
s.

be

STOCKDEALS

2DE handswagens,
1ste KLASSE

3 jaar garantie.

www.garagedekeulenaer.be 

STEEDS EEN RUIM AANBOD JONGE 
 TWEEDEHANDS VOLVO’S BESCHIKBAAR! 

EENVOUDIG ALS 1, 2, 3.

Afgebeeld model ter illustratie.

SELEKT

VDK-Advertentie_09.indd   1 05/03/2020   15:16

2,0 – 9,1 L/100 KM I 46 – 205 G CO2/KM (WLTP)

Dealer Naam van de dealer
Adresstraatnaam 12
www.naamvandedealer.be

Naam van de dealer
Adresstraatnaam 12
www.naamvandedealer.be

Naam van de dealer
Adresstraatnaam 12
www.naamvandedealer.be

* Nettoprijs berekend voor een Volvo XC40 T3 Base, inclusief alle voordelen aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers. Aanbevolen catalogusprijs € 31.500. Prijzen inclusief btw. Aanbod geldig tot 31/01/2020.
Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

De Volvo XC40 heeft alles. En niets te veel.
Maximale innovatie in een minimalistisch design.

Voor een compacte SUV heeft de XC40 heel veel te
bieden. En dat voor een compacte prijs.

Geniet nu van Salonaanbiedingen op de XC40
en alle andere Volvo-modellen.

DE VOLVO XC40. VANAF € 28.925*.

EEN COMPACTE SUV
VOOR EEN COMPACTE PRIJS.

BJKIX00A

ONZE SHOWROOM IS ALLE DAGEN OPEN IN JANUARI
OOK OP ZONDAG!

VESTEN 90 | 9120 BEVEREN | VOLVODEKEULENAER.BE
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De concertcyclus “Zomerse Orgelklanken”, in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk 
op linkeroever, gaat ook dit jaar weer door - uiteraard onder goedgekeurde 
corona maatregelen.
Voor het laatste concert in de reeks op 27 september, is de vzw ANNA3 er 
in geslaagd om niemand minder dan Koen Crucke als solist te engageren. 
Hij zal muzikaal begeleid worden door Joannes Thuy. In dit uniek concert 
brengen ze nummers uit musicals, opera’s en chansons.
Vlaanderens muzikale duizendpoot Koen Crucke staat al meer dan vijftig 
jaar onafgebroken op de planken. Samen met Joannes Thuy aan het orgel 
belooft dit concert een muzikale snoepreis te worden.
Meer info en kaarten op www.anna3.be.

LE CREDO DU PAYSAN

De concertcyclus “Zomerse Orgelklanken”, in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op 
linkeroever, gaat ook dit jaar weer door - uiteraard onder goedgekeurde
corona maatregelen.

Voor het laatste concert in de reeks op 27 september, is de vzw ANNA3 er in 
geslaagd om niemand minder dan Koen Crucke als solist te engageren. Hij zal 
muzikaal begeleid worden door Joannes Thuy. In dit uniek concert brengen ze 
nummers uit musicals, opera’s en chansons.

Vlaanderens muzikale duizendpoot Koen Crucke staat al meer dan vijftig jaar 
onafgebroken op de planken. Samen met Joannes Thuy aan het orgel belooft
dit concert een muzikale snoepreis te worden.
Meer info en kaarten op www.anna3.be.

Exclusief concert
KOEN CRUCKE

LE CREDO DU PAYSAN

LE CREDO DU PAYSAN

De concertcyclus “Zomerse Orgelklanken”, in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op 
linkeroever, gaat ook dit jaar weer door - uiteraard onder goedgekeurde
corona maatregelen.

Voor het laatste concert in de reeks op 27 september, is de vzw ANNA3 er in 
geslaagd om niemand minder dan Koen Crucke als solist te engageren. Hij zal 
muzikaal begeleid worden door Joannes Thuy. In dit uniek concert brengen ze 
nummers uit musicals, opera’s en chansons.

Vlaanderens muzikale duizendpoot Koen Crucke staat al meer dan vijftig jaar 
onafgebroken op de planken. Samen met Joannes Thuy aan het orgel belooft
dit concert een muzikale snoepreis te worden.
Meer info en kaarten op www.anna3.be.

NIEUWS UIT ANTWERPEN-LINKEROEVER
UNIEKE EVENEMENTEN VAN ANNA3 
ANTWERPEN LINKEROEVER

Uniek Concert Zoals ieder jaar gaat ook de concertcyclus
“Zomerse Orgelklanken”, in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op 
Linkeroever, weer door. Er is uiteraard rekening gehouden met de 
geldende corona maatregelen en ANNA3 kreeg voor deze concer-
ten dan ook een “groen attest” van de overheid.
Voor het laatste duo-zomerconcert in deze reeks, op zondag 27 
september om 16u30, is de vzw ANNA3 er in geslaagd om niemand 
minder dan Koen Crucke als solist te engageren. Hij zal muzikaal 
begeleid worden door Joannes Thuy.
Koen en Joannes werkten reeds vele jaren samen, ook voor de 
VRT-TV. Zo maakten ze samen een aantal muzikale shows: “Ik ken 
een ied ar ami d more en een aanta er t o . e aar
lang had Koen zijn eigen Tv-show “Tijd voor Koen”.
Sinds lang hadden deze beide artiesten het idee om eens een concert 
amen te te en met min of meer ver eten aria mu ica nummer

en liederen. Muziek die iedereen herkent bij het beluisteren, den-
kend... maar wat was dat ook al weer? Eindelijk krijgt dit idee vorm 
en het programma is nu klaar. In het concert op Linkeroever bren-
gen ze onder meer: Le Crédo Du Paysan (Goublier), Le Temps Des 
Cerises (A. Renard), Ich Liebe Dich (Edvard Grieg) Ave Maria (Franz 
Schubert), etc.
Vlaanderens muzikale duizendpoot Koen Crucke staat al meer dan 
vijftig jaar onafgebroken op de planken. Samen met Joannes Thuy 
aan het orgel belooft dit concert een muzikale snoepreis te worden. 
Meer info en kaarten op www.ANNA3.be.
Expo Ondertussen loopt ook de tentoonstelling KRUIS-
BESTUIVING, een samenwerking van ANNA3 en de FOUNDATION 

. i nodi den ra ci uit om aan de e omerten
toonstelling deel te nemen, samen met een partner-kunstenaar naar 
keuze, waarmee ze willen samenwerken. Zo zijn er 40 kunstenaars 
die hun werk integreren in de verschillende ruimtes van het kerkge-
bouw. De expositie loopt van 5 september tot 8 november, zaterdag 
14.00 tot 17.00 en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Er is vrije toe-
gang.
Aan het Woord Op de donderdagen 12, 19 en 26 november is er 
telkens om 20 uur een causerie door een bekend en vooraanstaand 
spreker. Met deze lezingen wil ANNA3 mensen inspireren en met 
elkaar in gesprek laten gaan over nieuwe ontwikkelingen in onze 
diverse en complexe samenleving. Hiermee willen zij een soort fun-
damenten aanbieden door beroep te doen op gekende sprekers die 
vanuit hun discipline denken hoe we kunnen komen tot een open en 
tolerante samenleving.
Op donderdag 12 november opent regisseur Stijn Coninx de reeks. 
Hij hoopt niet alleen dat we na de coronacrisis nog altijd samen naar 
de bioscoop zullen kunnen gaan. De vraag is voor hem ook hoe 
corona zal misbruikt worden om een aantal dingen in de wereld te 
veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. Het zal volgens 
hem veel mensen inspireren tot solidariteit en om to the point te 
komen over wat écht belangrijk is in het leven.
Op 19 november is Prof. dr. Bruno De Wever aan de beurt. Hij is 
historicus, professor UGent en auteur van publicaties over de vader-
landse geschiedenis. Hij groeide op in een Vlaams-nationalistisch 
gezin (hij is de oudere broer van Bart De Wever). Onder invloed van 
zijn studies geschiedenis aan de Universiteit Gent nam hij uitdruk-
kelijk afstand van het Vlaams-nationalisme van zijn ouders en ging 
hij na verloop van tijd steeds meer linkse sympathieën koesteren.
Op donderdag 26 november besluit Marc Van de Looverbosch 
de reeks. Hij was journalist bij de VRT met als specialisatie de 
Wetstraatjournalistiek. Geregeld was hij te zien in Terzake of Het 
Journaal. In 2017 presenteerde hij ook De Zevende Dag. Later 
a i te oren in de radio ro ramma  De Ochtend en De Wereld 

Vandaag op Radio 1. Hij blijft gefascineerd kijken en analyseren, 
ant vo en em overtreft de e i c e o itie e e ctie .

De lezingen beginnen telkens om 20.00 uur, tickets zijn enkel te 
koop aan de inkom.
Meer info op www.ANNA3.be.

PIANO-ATELIER    CHAERLE
Elke zondagvoormiddag 

van SEPTEMBER en OKTOBER 
van 9.30 uur tot 12.00 uur

Ruime toonzaal  
met een divers en kwalitatief aanbod  
aan nieuwe en tweedehandse piano’s 

(Yamaha, Perzina, Samick,  …) 

GAVERLANDSTRAAT 171 te MELSELE

lode.chaerle@telenet.be 
www.pianoatelierchaerle.be  

0476 877 518  
ALTIJD VRIJBLIJVEND OPEN NA UW TELEFOONTJE VOORAF

ZOEKT U EEN PIANO
TE HUUR  OF  TE KOOP
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CAMEE bv  -  Spaanskwartier 68 - 9170 De Klinge
T 03 770 52 33 - info@camee.be
www.camee.be

CAMEE
BADKAMERRENOVATIES

Openingsuren: 
9-12 uur en 13-17 uur
zaterdag van 10-16 uur
Gesloten op zondag en maandag

Dit jaar mogen we geen 
opendeurdagen organiseren, 
toch vergeten wij onze klanten niet !

Gedurende de maand oktober 
mogen onze klanten genieten van 

EXTRA VOORDELEN 
+ bij aankoop van een Bosch (Junkers) 
condensatieketel, GRATIS een ‘Easy control 
CT200 thermostaat’ geconnecteerd via wifi.

Op vertoon van deze advertentie.

All-New 

De weekends
zijn terug

5.3-5.5  L/100 KM Geef voorrang aan veiligheid.Milieu-informatie (KB 19/3/2004): WWW.HONDA.BE

Een Miimo robotmaaier bij aankoop van een nieuwe CR-V Hybrid.
Het afgebeelde model is een CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in de kleur platinum white pearl.

De actie ‘krijg een gratis Miimo 310 t.w.v. €1.999 (incl. 21% BTW)’, is geldig bij aankoop van een CR-V Hybrid met een catalogusprijs vanaf €34.830 (incl. 21% BTW) besteld 
tussen 01/01/2019 en 31/01/2019. Actie voorbehouden aan particulieren en niet cumuleerbaar met andere voordelen. Actie uitsluitend geldig bij de Belgische deelnemende 
Honda verdelers en dit zolang de voorraad strekt. Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd., Belgian Branch, Sphere Business Park, Doornveld 180-184, 1731 Zellik. 
Ondernemingsnummer 0467.016.396. IBAN: BE36 3101 8056 5081; BIC: BBRUBEBB.

120 - 126 G/KM (NEDC 2.0)

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

Het getoonde model is de Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive in Platinum White Pearl. Verbruiks- en uitstootwaarden worden weergegeven volgens de WLTP-testmethode. De 
daadwerkelijk waarden kunnen hiervan afwijken en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de weersomstandigheden, (na in verkeersstelling) gemonteerde accessoires, de rijstijl, 
onderhoud, de belading van het voertuig en de plaats van gebruik.

GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID
Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be

4,6 L/100 KM (WLTP)104 G/KM (WLTP) 

The hybrid 
you can feel

All-New
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NIEUWS UIT BEVEREN

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE HEROPENT DEUREN
11 september 2020

Na de uitvoering van de nodige herstellingswerken kunnen 
zwemliefhebbers opnieuw terecht in zwembad Kriekeputte in 
Kieldrecht. Bij de heropstart op 15 september worden uiteraard 
de nodige veiligheidsmaatregelen gevolgd.

Coronaproof naar het zwembad
‘Omwille van corona laten we maximum 24 zwemmers toe’, zegt 
Dirk De Backer van de Sportdienst. Wie wil komen zwemmen, 
moet telefonisch reserveren via T 03 773 52 49. Mondmaskers 
zijn verplicht bij het binnen- en buitengaan.

Om zo veel mogelijk zwemmers toe te laten, werkt het zwembad 
met vaste uurblokken:
Dinsdag: van 18 tot 19 uur | van 19.30 tot 20.30 uur
Woensdag: van 13.30 tot 15 uur | van 15.30 - 17 uur 
Donderdag: van 18 tot 19 uur | van 19.30 tot 20.30 uur 
Vrijdag: van 18.30 tot 20.30 uur
Maandag en woensdagavond blijft het bad gesloten.

Thema-avond op vrijdag
Op vrijdagavond kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar zich uitleven 
in een speelbad met tal van leuke waterattributen. Hier worden 
maximum 35 kinderen toegelaten, enkel onder begeleiding van 
de redders. (geen 12 + toegelaten)

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

KIND EN PREVENTIE WORDT ‘WIEGWIJS’
9 september 2020

Kind en Preventie krijgt een nieuwe naam: Wiegwijs. Wiegwijs 
vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatie-
bureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen.
In het consultatiebureau kun je terecht voor de opvolging van de 
ontwikkeling, groei en gezondheid van je kindje.
De vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal en maken je wegwijs 
in het consultatiebureau. Zij staan ook in voor het meten en wegen 
van je kindje. 

De arts of verpleegkundige van Kind en Gezin volgt tijdens de con-
sultatie de ontwikkeling van je kindje op en dient vaccinaties toe.
Een bezoek aan het consultatiebureau is gratis.

Let op: de consultaties vinden plaats in de Laarstraat 64 
te Zwijndrecht.

Heb je een vraag over je kind?
Of ben je zwanger op dit moment?
Maak dan alvast een afspraak:
- Kind en Gezin Lijn: 078 150 100 
  (van 8u tot 20u).
- Online via mijn.kindengezin.be
- Of rechtstreeks met de 
  lokale verpleegkundigen:
  katrien.vandamme@kindengezin.be  
  of 0499 99 57 98

  veerle.decock@kindengezin.be 
  of 0499 99 56 87

In samenwerking met Huis van het Kind Zwijndrecht.

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

Burgers die � nancieel getroffen zijn door het coronavirus kunnen hulp 
krijgen van het OCMW van de gemeente. Het OCMW biedt materiële, 
sociale, medische of psychologische hulp aan personen die hun da-
gelijkse uitgaven of uitgaven rond medische zorgen niet meer kunnen 
betalen door de coronacrisis.

Wie kan steun krijgen?
Deze steun is niet beperkt tot enkel de lee� oners, maar voor iedereen 
die de gevolgen ervaart van de Covid-19 crisis. Werknemers die een 
deel van hun inkomen zijn verloren, deeltijds tewerkgestelde werkne-
mers,… Er is extra aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, 
bepaalde zelfstandigen en personen met een handicap.
Na een individuele analyse kun je door het OCMW erkend worden als 
behoeftig en kun je een tussenkomst krijgen.

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergun-
ning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblij-
ven.

Waar biedt het OCMW hulp?
- Hulp bij huisvesting: inclusief de kosten, met uitzondering van de 
  huurwaarborg.

- Hulp inzake energie: het energieverbruik, inclusief de sociale en  
  budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
- Psychosociale hulp: kosten van professionals erkend voor de
  behandeling van partnergeweld, problemen rond angst en 
  psychiatrische problemen.
- Hulp aangaande gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, 
  medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en hand-
  schoenen.
- Hulp rond digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om de 
  online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te 
  bevorderen.
- Financiële hulp voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een 
  daling van de inkomsten.
- Basisbehoeften: voor onder andere tussenkomsten in transport-
  kosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
- Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen 
  kinderarmoede.

Heb jij het � nancieel moeilijk door het corona-virus en heb je hulp 
nodig? Contacteer onze dienst Welzijn:

welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

COVID-19: HEB JIJ RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP?                               10 september 2020

mopje van de week
De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos 
bij de papierversnipperaar. “Kan ik u helpen 
met iets?”, vroeg de secretaresse. “Ja,” zei hij, 
“Hoe werkt dat ding?” “Heel simpel,” zegt ze, 
ze pakte het dikke dossier en stopte het in de 
versnipperaar. “Bedankt, maar waar komen de 
kopieën er nu uit?”

“Het oog van Kruibeke” kwam terecht in het tuinbouwbedrijf van 
Raimond Van Landeghem, in de Boerenstraat in Kruibeke, voor 
een interview. Daar telen ze milieuvriendelijk smaakvolle aardbeien.

School
Raimond werd geboren in 1956, liep zijn lagere school in de 
gemeentelijke jongensschool in de E. Gorrebeeckstraat.
Daarna behaalde hij het diploma mechanica in Sint-Joris in Bazel.
Werk
Raimond kon als 18-jarige direct aan de slag in de slachterij bij 
Van De Vijver in Rupelmonde, waar hij 11 jaar werkte tot het bedrijf 
verhuisde naar Anderlecht.
Raimond komt uit een landbouwgezin, zijn hart lag in deze richting. 
Na een gesprek met zijn echtgenote Sonja Smet (62) kwamen ze 
samen tot het besluit om te starten met tuinbouw en met als spe-
cialiteit aardbeien.

Huwelijk
“Wij zijn nogal op jonge leeftijd in het huwelijk gestapt in 1977” 
vertelde Sonja. “Wij kregen 4 kinderen, allemaal jongens”.
Serre
“Onze eerste serres kwamen er in 1985, een glazen en een plastie-
ke, elk met een oppervlakte van 2.000 m2. Aardbeienplantjes in de 
grond steken en het plukken gebeurde nog met gebogen rug. Later 
verdubbelden we deze totale oppervlakte naar 8.000 m2. In 1991 
werden al onze serres aangepast met substraat.”

Milieu
“De landbouwsector is meer milieubewust geworden, ook wij de-
den een enorme inspanning en investering. Het regenwater wordt 
opgevangen in een bufferzone, het gebruikte water in de serres 
wordt opgevangen in een ondergrondse bufferzone waarna het 
water, na een zuivering, terug gebruikt wordt.

Zonnepanelen werden geplaatst, dit voor de verwarming, licht enz. 
Er worden ook zakjes in de serres gehangen met minuscuul kleine 
beestjes in, die noemen we biologische bestrijders en dat maakt 
het spuiten in de serres overbodig. Ook de gele strips vangen de 
schadelijke beestjes op. De aardbeienzakjes worden via een zwart 
darmpje gevoed met meststoffen en water. Elke beweging in de 

serres wordt computergestuurd. Deze vriendelijke milieuwerking 
hebben we gekozen omdat één van onze zoons beroepshalve 
werkt als controleur van de voedselveiligheid.”
Het plukken
“De periode van aardbeien plukken begint rond 1 april en duurt tot 
december.
Van als het licht wordt beginnen wij te plukken, in de zomerperiode 
is dit al om 5 u ‘s morgens.
Het plukken is een kunst, de aardbeien worden geklikt en naarge-
lang hun grootte in bakjes gelegd, ze worden ook direct gewogen 
op de plukkar.
In heel drukke periodes worden de kinderen nog ingeschakeld en 
dat maakt het plukken nog plezanter. Muziek is er steeds in onze 
serres.”

Sonja is steeds geconcentreerd tijdens het plukken, terwijl 
Raimond ook alles ziet wat er rond de serres gebeurt, zo heeft hij 
het beginnen kalveren van een koe gezien, terwijl de boer het zelf 
nog niet wist.

Veiling
Na de pluk worden de verse aardbeien door Raimond vervoerd 
naar Zellik. Daar worden ze op kwaliteit geveild. Veel grootwaren-
huisketens zijn daar op de veiling aanwezig. Waarna ze dan de dag 
nadien in de supermarkt liggen.

Automaat
“Door de corona crisis hebben we een automaat geplaatst waar ie-
dereen deze lekkere aardbeien kan kopen. Ze zijn verser dan vers” 
zegt Sonja.

Rondleiding
Je kan het bedrijf bezoeken in groep, en dit op vrijdag. Je moet wel 
eerst een aanvraag doen, maar het loont de moeite.
“Het oog van Kruibeke” was verwonderd over wat er allemaal bij 
komt kijken vooraleer er een aardbei in het bakje ligt. Raimond 
heeft geen enkele spijt met zijn vroegere beslissing en hoopt sa-
men met zijn vrouw Sonja nog veel te kunnen genieten van de 
lekkere aardbeien. Zij zijn nog de enige telers met serres op het 
grondgebied van groot-Kruibeke.

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
ALS ENIGE IN GROOT-KRUIBEKE

ROBERT JANSSENS

Meer informatie
Sportdienst
T 03 750 18 80
E sport@beveren.be

HULPVERLENINGSZONE ZOEKT VRIJWILLIGE 
BRANDWEERMANNEN EN -VROUWEN

Hulpverleningszone Waasland zoekt 28 vrijwillige 
brandweermannen en -vrouwen om hun korps te versterken. 
Solliciteren kan tot en met 18 december 2020.
Meer informatie vindt u op 
https://www.hvzwaasland.be/vacatures/

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT BEVEREN

#samentegencorona
#zorgvoorelkaar
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TE KOOP IN BEVEREN

OPENDEURDAGEN in het najaar...
| Sta�onsstraat 116 - 9120 B������   |   Tel 03 344 77 44 |   www.homevast.be | BIV 504 066 BIV 506 070 | BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160) |

Degelijke villa (26 zonnepanelen) met een woon-
opp. 367m² op grond van 569m² VP 445 000

BUNGALOW met MAGAZIJN (112m²) op 1009m²
op rustige TOPligging VP 425 000 euro

HOEKHANDELSPAND met een opp. van +/- 120m²
VP vanaf 127 500 euro

Res. Piazza - Grote Markt - Beveren Koben Geertsstraat 87 - Beveren Grote Heidestraat 91 - Beveren Hagedoornstraat 26 - Beveren

EPC 162  Vg |Wg |Gmo |Vkr |V vEPC 427  Vg |Wg |Gmo |Vkr |GvvEPC nvt  Vg |Wg |Gmo |Vkr |Gvv

RES. CAMELIA - BEVEREN - A. PANISSTRAAT RES. VANILLE - MELSELE - SPOORWEGLAAN RES. DE BUURT - MELSELE - GROTE BAAN

ZATERDAG
26-09

14u - 17u

ZATERDAG
17-10

13u - 17u

ZONDAG
25-10

11u - 15u

Prachtige appartementen met grote terrassen in het centrum!

  Assistentie appartementen op een TOP ligging!

Budgetvriendelijke BEN appartementen in centrum!

NIEUWBOUWPROJECTEN in BEVEREN

· Groen binnengebied
· 1, 2 en 3 slpk appartementen
· Grote terrassen
· Energiezuinig

VP vanaf 165 000 euro

· Nabij treinstation
· Ruime terrassen (Z-W)
· 1, 2 en 3 slaapkamerapp.
· Ondergrondse parking & berg.

VP vanaf 185 000 euro

· LAATSTE 2 appartementen
· App. 112m² - app. 100m²
· Grote terrassen/tuin (71m² -

23m²)

VP 272 600 euro - 299 000 euro

· Groen binnengebied
· LAATSTE 2 appartementen
· App. 74m² - app. 130m²
· Grote terrassen (12m² en 24m²)

VP 223 000 euro - 379 000 euro

PINNACLE HOUSE                 
BEVEREN 

‘T ZAND                                      
HAASDONK 

ZUIDPARK                            
BEVEREN 

DE CONSCIENCE                
BEVEREN 

LAATSTE hoekappartement met groot terras en
159m² bew. opp. VP 525 000 euro
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Beveren A

Beveren B

Kruibeke

Zwijndrecht

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

M D W D V Z Z

28 29 30 1 2 3 4

2020 - week 40

Ophaalkalender

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

OKTOBER
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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 

www.uitvaartzorgscheldeland.be      03 830 62 66

° Burcht, 9 juli 1928
x Gent, 2 september 2020

Rouwadres: Molenstraat 40 - 9150 Kruibeke

Het afscheid en de bijzetting van zijn urne vond plaats op
dinsdag 8 september 2020 op de begraafplaats te Kruibeke.

Voor elk gebaar van vriendschap en troost, voor uw aanwezigheid
en meeleven, danken wij jullie van harte.

weduwnaar van Adrienne Staes

Wij hebben afscheid genomen van
de heer

Georges Derveaux BELANGRIJKE INFORMATIE: VANAF 01/08/2020 IS HET WACHT-
SYSTEEM VAN BURCHT-ZWIJNDRECHT APART VAN ANTWERPEN L.O.!
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 gezelschapsdieren: 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

ZELFVERDEDIGING VOOR IEDEREEN 
Vanaf geboren 2012 t.e.m. 96 jaar 

De trainingen zijn gemengd. 

2 proeflessen gratis 

Waar en wanneer 
Dojo Sporthal Den Draver, Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht 

maandag 20u - 21u20 en zaterdag 14u30 – 16u 

Kosten 

Lidgeld: per seizoen of 10-beurtenkaart. 

Vergunning – verzekering, 25€, bij Vlaamse Ju-Jitsu Federatie is vereist. 

Je kan dat ook via de trainers regelen. 

Trainers en info 

Leon Verbraeken 0495-53 56 32 

Etienne Van de Merlen 0497-87 65 48 

en assistenten 

Welkom vanaf zaterdag 29 augustus 

Als corona het toelaat. 

Zend je email-adres naar leonsan@skynet.be, dan houden wij je op de hoogte als er wijzigingen zijn. 

ZELFVERDEDIGING 
VOOR IEDEREEN

Vanaf 8 t.e.m. 96 jaar
De trainingen zijn gemengd.

2 PROEFLESSEN GRATIS

Waar en wanneer
Dojo Sporthal Den Draver, Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht

maandag 20u - 21u20 en zaterdag 14u30 - 16u

Kosten
Lidgeld: per seizoen of 10-beurtenkaart.

Vergunning – verzekering, €25, 
bij Vlaamse Ju-Jitsu Federatie is vereist.
Je kan dat ook via de trainers regelen.

Trainers en info
Leon Verbraeken, 0495 53 56 32, 10e DAN (Topsportcoach V.J.J.F.)

Etienne Van de Merlen, 0497 87 65 48, 10e DAN
Jordi Labout, 2e DAN

Men kan gans het jaar starten.

Zend je email-adres naar leonsan@skynet.be, 
dan houden wij je op de hoogte als er wijzigingen zijn.
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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.

> DE ADVERTENTIES VOOR HUIS-AAN-HUIS MOETEN BINNEN ZIJN:
   DINSDAG VÓÓR 12U. OF NA AFSPRAAK OP 0475 392 880

> BINNENBRENGEN VAN ZOEKERTJES: WWW.HUIS-AAN-HUIS.NET
OF IN ONS KANTOOR VÓÓR WOE. 12U00, INDIEN U DE WEEK NADIEN WIL VERSCHIJNEN, UITGEZONDERD MET FEESTDAGEN

39
REDACTIE/DTP/VERKOOP: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: ROBERT JANSSENS
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GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bvba • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
 03  210  86  81  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net

NIEUWE OPENINGSUREN: ma., di., woe. van 9u00-12u30 of na afspraak tel. 0475 392 880

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

DE HERFST IS BEGONNEN ...
Het wordt steeds vroeger donker
Vruchtjes en zaden zie je nu in het bos
Trekvogels trekken weg 
naar warmere oorden
Sommig dieren maken zich klaar 
voor hun winterslaap
De paddenstoelen komen 
weer tevoorschijn
Geniet van dit mooie seizoen ...

VRBUILD.BE
Jouw punt voor nieuwbouw

TEMSE

NIEUWBOUW

vanaf € 230.000

PROJECT IN DE KIJKER - RESIDENTIE ALEXINE
Velle 4 - Zes ruime en moderne nog op te richten appartementen, centraal gelegen in het gehucht Temse-
Velle, 2 of 3 slaapkamers, voldoende parkeergelegenheid, terras en/of tuin, aardgas, niet overstromingsgevoelig.

NOG OP TE RICHTEN - EXCLUSIEF KOSTEN

BEBUILD.BE
Jouw punt voor vastgoed

verkoop in samenwerking met
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