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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

48
REDACTIE/ VERKOOP

EINDVERANTWOORDELIJKE DTP: 
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 bvba • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
 03  210  86  81  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS GESLOTEN (nieuwe coronamaatregelen). Bel of mail ons voor advertenties, zoekertjes, ...

GARAGE VERHULST
Hoogstraat 44 - 9150 BAZEL (Kruibeke)
03 774 13 85 - www.renault-verhulst.com

PROFITEER 
VAN ONZE

STOCKACTIES

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26EXTRA EDITIE

KIJK OP BLZ. 13 TOT 20

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

26
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EDITIE

26
23/11/2020

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)   ➤ Mail naar: 
geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be
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• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL

• OPLOSSING FOTO: A) IN KRUIBEKE -  DE WINNAAR KRIJGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS

FUSIE 9150

25/10/18-34085

Vraag naar onze  
kredietoplossingen op maat

Lening op afbetaling/Hypothecair krediet onder voorbehoud van aanvaarding van uw 
dossier en wederzijds akkoord. Adv./V.U.: Beobank NV | SA | Kredietgever | Gen. Jacques-
laan 263g, 1050 Brussel | BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142

Let op, geld lenen kost ook geld.

BVBA De Koker-Pittoors   
Verbonden agent - Kredietbemiddelaar

Deskundig advies | Vlotte afhandeling  
Zelfs als u geen klant bent

Welkom bij Beobank Linkeroever 
Blancefloerlaan 47 | 03/569.06.04

Wil je graag online bestellen?
Dat kan…

via www.spaenhovenmode.be
of bel naar 03 750 99 70

Yzerhand 89-91 ● 9120 BEVEREN
03 750 99 70 ● www.spaenhovenmode.be

Open: Dinsdag t/m zaterdag van 9u30 tot 17u30
eigen parking: Yzerhand 82 - bereikbaar via Ciamberlanidreef en P.V. Raemdonckstraat

BIJ AANKOOP VANAF 2 STUKS

20% KORTING

RUPELMONDESTRAAT 80 • 9150 BAZEL • TEL: 03 774 23 83 • WWW.STEFANVBO.BE       
                OPENINGSUREN: MA.13-18U  -  DI., WOE., DO. 9-12 & 13-18U  -  VR. 9-12 & 13-17U  -  ZA. 10-16U  (TIJDENS DE OPENDEURWEKEN  OPEN TOT 18U) -  ZO. GESLOTEN

Zorgeloos Comfort

ACTIE/KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant 
en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING • POORTEN • VELUX ACCESSOIRES • EXCLUSIEVE ZONWERING

VR 1 / ZA 2 / ZO 3 DECEMBER
13.30-20 uur 10-17 uur 10-17 uur

ROLLUIKEN  • RAAMDECORATIE  • VLIEGENWERING  • POORTEN  • VELUX ACCESSOIRES  • EXCLUSIEVE ZONWERING

447569J7 - E03 Ed : 233/SKT CMYK 14-11-17 18u10 PRO2 1e versch: 30-11-2017 VTW:PATRICK VAN MELE

RUPELMONDESTRAAT 80 • 9150 BAZEL • TEL: 03 774 23 83 • WWW.STEFANVBO.BE

Zorgeloos Comfort

ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING • POORTEN • VELUX ACCESSOIRES • EXCLUSIEVE ZONWERINGROLLUIKEN • TERRASOVERKAPPINGEN • ZONWERING • POORTEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING

ACTIE/KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant 
en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal!

VR 30 NOVEMBER | ZA 1 DECEMBER | ZO 2 DECEMBER
13.30 – 20.00 uur 10.00 – 17.00 uur 10.00 – 17.00 uur

OPENDEURDAGEN

DB553713J8

553713J8 - E06 Ed : 233/SKT CMYK 23-10-18 14u44 PRO2 1e versch: 29-11-2018 VTW:PATRICK VAN MELE

OPENDEUR
DAGEN

VRIJDAG 30 NOVEMBER
13.30-20.00 uur

ZATERDAG 1 DECEMBER 
10.00-17.00 uur

ZONDAG 2 DECEMBER
10.00-17.00 uur

ACTIE / KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant

en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal !
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ONLINE
OPEN
DEUR
VAN 16/11 TOT EN MET 5/12

Leg uw korting vast op onze 
website: www.stefanvbo.be

Maak een afspraak en wij 
brengen onze toonzaal tot bij u!
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Christmas
     World
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facebook.com/HortaBeveren

@HortaBeveren

HORTA
BAKDAGEN
WOENSDAG 2 SEPTEMBER T.E.M.
ZATERDAG 5 DECEMBER

SLIJPSERVICE
ZATERDAG 5 DECEMBER

SLIJPSERVICE
ZATERDAG 5 DECEMBER

HORTA BEVEREN • Devlieghere
Pareinpark 7 • 9120 Beveren 
T. 03 775 83 30 • beveren@horta.org

hortabeveren facebook.com/hortabeveren

TUINHUIS
4-WEEKSE

Bestel tussen 1 & 24 december je 
tuinhuis en krijg 10% korting!

15%
KORTING

op de
bakafdeling*

Slijpmobiel aanwezig op de parking
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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

Bel ons gratis nummer
0800 29 303
www.m3makelaars.be

ANTW.LINKEROEVER  275.000 €
Thonetlaan 110
3-slpk. appartement met Scheldezicht. 
EPC: 269 kWh/m2 jaar - UC: 1720350
(Vg, Wg, Gmo, Gkr, Gvv)

TE KOOP

Bel ons gratis nummer
0800 29 303
www.m3makelaars.be

Kantoor Zwijndrecht    
Dorp West 13
Kantoor Bornem     
Branstsedreef 12 b007
Kantoor Antwerpen      
Van Arteveldestraat 5

Bel ons gratis nummer
0800 29 303
www.m3makelaars.be

BURCHT  270.000 €
Antwerpsesteenweg 97
HOB, 3 slpks, tuin; extra grond bijkopen mogelijk. 
EPC: 446 kWh/m2 jaar - UC: 2326238 
(Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr)

TE KOOP

Neem voorsprong om 
snel te verkopen !

Contacteer ons nu:
zwijndrecht@m3makelaars.be

0800  29 303

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Ook al is onze winkel gesloten
Wĳ blĳven open
Shop vanuit je luie zetel 
via WhatsApp
Afhalingen dagelĳks 
tussen 11 en 12 uur

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Advies nodig bĳ bestellen?
Maak een afspraak

Je mag ons altĳd bellen
03 252 76 32

    Wĳ blĳven aan huis leveren !

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

Als vakman 
laten we je niet 
in de steek:

Herstellingen 
kunnen de 
hele week

03 252 76 32

thuishoudelektro

Gratis diagnose? Bel 0486/20.10.10

Wij maken
uw woning
weer gezond!

www.dryhouse.be

Uw expert in

vochtbestrijding!
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SERVICE CITROËN & PEUGEOT
ERKEND VERDELER MITSUBISHI

35 JAAR ERVARING - PERSOONLIJKE SERVICE

GARAGE BAUWELINCK BVBA
SMESSTRAAT 195 - 9140 TEMSE - 03 771 52 58 - MITSUBISHI@GARAGEBAUWELINCK.BE - WWW.AUTOLINCK.BE Ondernemingsnr. 0831.248.923

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 012/34 56 78 - BTW-NUMMER (VERPLICHT)

*Aanbevolen catalogusprijs(1) (zonder opties) Eclipse Cross MY18.5 1.5T Instyle S-AWC CVT (benzine 163pk) € 38.440 – korting(2) € 7.000 = € 31.440(3).
(1) AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS: De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) DIGITAL DEAL KORTING: korting geldig voor particulieren bij aankoop van 
de vermelde Mitsubishi uit stock in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/11/2020 t.e.m. 30/11/2020 en zolang de voorraad strekt. De wagen moet door de particulier ingeschreven zijn ten laatste op 
31/01/2021. (3) DIGITAL DEAL PRIJS (TOTAALPRIJS): De som van de door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties en na aftrek van de korting. Afbeelding ter illustratie. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Onze direct leverbare stockwagens zijn voor het eerst niet alleen bij je 
vertrouwde Mitsubishi-verdeler te bestellen, maar nu ook online. 

ONTDEK -EN BESTEL- ZE OP STOCK.MITSUBISHI-MOTORS.BE
6,7-8,7 L/100 KM   151-196 G/KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

ONTDEK ONZE DIGITAL DEALS: 
STOCKWAGENS AAN 
KORTINGEN TOT € 7.000.*

GARAGE BAUWELINCK BVBA
SMESSTRAAT 195 - 9140 TEMSE - 03 771 52 58 - MITSUBISHI@GARAGEBAUWELINCK.BE - WWW.AUTOLINCK.BE Ondernemingsnr. 0831.248.923

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)
A.A. “OCHTENDGLOREN”

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)

 0475 644 560 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2020

WERK GEZOCHT
POETSVROUW met ervaring heeft 

vrije uren. Huishoudelijk hulp 
aangeboden. Dienstencheques. 

Tel. 03 254 20 24
www.perfectpropereplaats.be 

         F2019

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

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

TE KOOP GEVRAAGD

OPENINGSUREN 
HUIS AAN HUIS VOOR 
HET BINNENBRENGEN 
VAN EEN ZOEKERTJE, 

ROUWBEDANKING, 
VIERGESLACHT, 
JUBILEUM, ...

Kantoor: Statiestraat 59, Zwijndrecht
MA., DI., WO.  VAN 9u00 - 12u30 
OF NA AFSPRAAK: 0475 392 880  

IK ZOEK WERK

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

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

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

          P2020

RELATIES

OPRUIMING 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.

DMC

PERSONEEL GEVRAAGD

        #samentegencorona #zorgvoorelkaar
#koopbijlokalehandelaars #steundehoreca

TE KOOP OF TE HUUR

#samentegencorona 

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

#samentegencorona #zorgvoorelkaar

Steendorp: Hemelrijk, HOEKAPP. 
Narcissenlaan 11, 1e verd. Inkom + 

vestiaire, ruime liv., ingerichte 
keuken, badk., aparte wc, 3 slpks, 

terras voor en achter, garage, 
fietsberging. EPC 188. 

Vraagprijs: 245.000 euro 
GSM 0476 285 016

                         P2020/13/10-01

POETSVROUW, strijken, koken, 
huishouden. Voor info tel. 0488 211 829

                         P2020/19/10-01

ASSISTENTIEWONINGEN TE HUUR 
Seniorenresidentie Meulenberg:
ruime appartementen tot 90m2, 
hotelservice en zorgomkadering. 

Tijdelijk mooie promotie bij 
tekenen!  Tel. 03 750 11 11

        P20201008010926

STEUN DE HORECA
EN DE LOKALE HANDELAARS

BESTEL TAKE AWAY MENU’S, 
TAKE AWAY ONTBIJT, ...

KOOP LOKAAL ❤ SAMEN TEGEN CORONA

AAN ALLE ZORGVERLENERS
BEDANKT VOOR JULLIE BELANGRIJK WERK 

AANKOOP VERKOOP ALLE 
MERKEN OOK MET SCHADE EN 

VEEL KM. STEEDS TEGEN DE 
BESTE PRIJS ! TEL. 0489 082 215 

                        P2020

Ons kantoor is wegens de 
nieuwe coronamaatregelen 
gesloten. U kan ons altijd 

contacteren voor advertenties, 
zoekertjes, rouw-, jubileum-, 
viergeslachtadvertenties, ...

 via 0475 392 880 
of info@huis-aan-huis.net

Zoekertjes kan u bestellen via 
www.huis-aan-huis.net

Zoekertjes kan u bestellen via 
www.huis-aan-huis.net
Volgende verschijning week 50 !

AFGESLOTEN GARAGEBOXEN/
OPSLAGRUIMTES TE HUUR OP 

TOPLOCATIE! Gelegen op de 
hoek van de Blancefloerlaan en 

de Lode Zielenslaan te Antwerpen 
Linkeroever. Op 10 min. 

van Antwerpen centrum via 
Waaslandtunnel (800m) en/

of voetgangerstunnel (200m).
Camerabewaking 24/24 en nacht-

verlichting voorzien. Min. huur 
6 maand. GSM 0496 51 29 79

             F20201108064344

ALLERLEI

DUBBELE OVERDEKTE 
AUTOSTAANPLAATS (20 m2)
ANTWERPEN-L.O. - €24.000 

gsm 0476 42 04 76
                        P20201027092057
DUBBELE AUTOSTAANPLAATS 
ANTWERPEN-L.O. 25.000€ (samen) 
Tel. 0476 42 04 76
                         P20200920033442

#samentegencorona #zorgvoorelkaar

SINT CHOCOLADE, echte 
Callebautchocolade: 19,95 euro/kg

Ook suikervrije Sintchocolade  
verkrijgbaar. Sintpakketjes voor 

verenigingen en bedrijven. 
Ook Sint ontbijt mogelijk. 

Prima Heyrman-Vermeulen 
Laarstraat 113, 2070 Zwijndrecht 

Tel. 03 252 74 11 
E-mail: primazwijndrecht@skynet.be
                        F2020

LERA(A)R(ES) FRANS gevraagd voor 
1 namiddag in de week. Dit om de 
kennis van Frans in onze firma te ver-
beteren. Voor info tel: 0471 455 032. 
                        P20201112064009

PSYCHOTHERAPIE KAIROS 
VISIE: Ik stond ook wel eens 

alleen of had in bepaalde 
omstandigheden van eenzaam-

heid, uitputting, verlies of 
hulpeloosheid het gevoel op 
niemand te kunnen rekenen.
Ik zocht naar steun en bleef 

nooit met lege handen achter. 
Luc Schoenaers, 0493 51 63 98 
psychotherapiekairos@telenet.be 

www.psychotherapiekairos.be
   F2020

GARAGE te Zwijndrecht, Jozef 
Cardijnstraat. Info: 03 252 71 46

                         P20201116093049

Om ons team te versterken in de 
bakkerij zijn wij op zoek naar een 
vriendelijke en flexibele verkoopster. 
Wil je graag samenwerken met ons 
hecht team, neem dan snel contact 
met ons op het nummer 0470 065 731.
                       F20201117023732

STATIESTRAAT 87 I  2070 ZWIJNDRECHT
T. 03 252 71 05  I  info@anneliesmode.be  I  www.anneliesmode.be  

CHANTELLE · PASSIONATA · PRIMA DONNA · MARIE JO · SLOGGI · WOODY · CECIL · S. OLIVER

nneliesAMODE & LINGERIE
3e generatie Huis Maria sinds 1949

Lieve klanten,
Onze winkel is gesloten wegens de gezondheid van ons allemaal 
MAAR je kan ons en onze collecties gelukkig nog steeds bereiken:
• Via Facebook/Instagram of in onze etalage kan je een ruim 
   aanbod terugvinden van onze collecties.

Heb je iets gezien dat je interesseert ? 
Stuur een chatbericht of e-mail ! Je kan ook bellen of een berichtje sturen 
via WhatsApp ! Ik beantwoord met plezier zo snel mogelijk jullie vragen.

Facebook: Annelies Mode en Lingerie 
E-mail: info@anneliesmode.be
Telefoon: 03 252 71 05
WhatsApp: 0499 29 87 35
Na afspraak kan je uw 
bestellingen komen afhalen. 

SINT- OF 
KERSTCADEAUTJE? 
Met een mooi vepakte 
CADEAUBON scoor je altijd ! 
Tot snel en zorg allemaal 
voor elkaar!
Veel liefs, 
Annelies
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Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Ook al is onze winkel gesloten
Wĳ blĳven open
Shop vanuit je luie zetel 
via WhatsApp
Afhalingen dagelĳks 
tussen 11 en 12 uur

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Advies nodig bĳ bestellen?
Maak een afspraak

Je mag ons altĳd bellen
03 252 76 32

    Wĳ blĳven aan huis leveren !

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

Als vakman 
laten we je niet 
in de steek:

Herstellingen 
kunnen de 
hele week

03 252 76 32

thuishoudelektro

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

 *actie onder voorwaarden

Snel zijn is 

de boodschap !

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 !

BLACK
  WEEK

VAN DONDERDAG 26 T/M MAANDAG 30 NOV.

OP ALLE TEGELS,
LAMINAAT EN 
TOEBEHOREN 
TOT -60%*

KORTING ! 

Onze toonzaal is 

enkel open op afspraak. 

Maak nu al uw afspraak: 

conducto@conducto.be 

of 03 744 16 61

NU NOG BESTELLEN AAN PRIJZEN 
VAN 2020 EN UITLEVEREN 

WANNEER U WENST IN 2021! 
ALLES IS MOGELIJK!  

Maandag 
donderdag, 

vrijdag 9-12 u 
en 13.30-18 u

 Zat.  9-16 u
Vanaf Nu: 

Elke ZONDAG 
geopend 

van 13-17u

OPEN
OP AFSPRAAK

Dinsdag en 
woensdag 
gesloten

GRATIS 
SCHATTING 
03 775 78 79

www.immoselekt.be
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Gezocht - ( oud) beeldmateriaal over Zwijndrecht en Burcht 

Ondernemersvereniging Zwinkelmanagement vzw is al enige tijd bezig 
met de voorbereidingen van een uniek Stickerboek over Zwijndrecht en
Burcht. We zijn nog op zoek naar beeldmateriaal uit de periode

1920-2020 dat zich in privé-collecties of bij verenigingen bevindt en waarvan gebruik kan 
worden gemaakt in onze publicatie. 
Onderwerpen als het handelsleven, het verenigingsleven, sport, horeca, historische gebouwen en 
gebeurtenissen... zijn meer dan welkom.
We bespreken graag de mogelijkheden met u om dit beeldmateriaal een plaats te kunnen 
geven in de uitgave die gepland staat tegen eind 2021. 

Alle info en contact via info@zwinkelen.be of op 0492-106918 

in privé-collecties of bij verenigingen bevindt en waarvan gebruik kan worden gemaakt in onze publicatie.  
Onderwerpen als het handelsleven, het verenigingsleven, sport, horeca, historische gebouwen en  
gebeurtenissen ... zijn meer dan welkom. 
We bespreken graag de mogelijkheden met u om dit beeldmateriaal een plaats te kunnen geven 

. in de uitgave die gepland staat tegen eind 2021
Alle info en contact via info@zwinkelen.be of op 0492 106 918

Gezocht - (oud) beeldmateriaal over Zwijndrecht en Burcht 
Ondernemersvereniging Zwinkelmanagement vzw is al enige tijd bezig 
met de voorbereidingen van een uniek Stickerboek over Zwijndrecht en Burcht. 
We zijn nog op zoek naar beeldmateriaal uit de periode 1920-2020 dat zich 

NIEUWS UIT BEVEREN

VIJDBROOD EN –GEBAK EN L.A.M.-GIN VOOR STRAFSTE DAMES VAN BEVERS TOERISTISCH SEIZOEN
Helaas blijft de coronapandemie roet in het eten gooien. 
Omwille van die reden werd de geplande persvoorstelling van het 
Vijdgebak, de Vijdbroodjes en de L.A.M. Gin op het laatste nip-
pertje geannuleerd. De organisatoren wilden van die gelegenheid 
ook gebruik maken om de “3 dames van Vijd” bekend te maken. 
Maar ook dat viel in het water ...

Het moge duidelijk zijn dat “de hoorn des overvloeds” niet 
vreemd was in de tijd van Vijd. Zo creëerden de Beverse bakkers 
die eerder instonden voor de “Zoete Koek van Vijd” nu het Vijd-
gebak (met rabarber en amandelvulling) en de Vijdbroodjes (met 
mout en anijskruiden). Beiden zijn vanaf komend weekend te vin-
den bij warme bakkers Everix, Buys-Verhelst en Van Steenlandt. 
Uiteraard blijft ook de Zoete Koek beschikbaar.

Ondertussen lanceerden de “3 dames van Vijd”, de brouwers die 
instonden voor de bieren Lysbette, Ameltje en Mabelie ook de 
L.A.M. Gin. In deze gin zijn 11 kruiden en vruchten terug te vin-
den die Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh detecteerde op 
het “Lam Gods”. Of hoe de smaken die de gebroeders Van Eyck 
in hun meesterwerk verwerkten, nu op ‘spirituele’ wijze tot leven 
worden gewekt ...

De “3 dames van Vijd” beslisten om de eerste drie �essen van 
deze overheerlijke gin te schenken aan de strafste dames van het 
afgelopen toeristische seizoen. Met unanimiteit koos de jury voor 
Ines De Smet (teamverantwoordelijke Toerisme van gemeen-
te Beveren), Elfriede De Puysseleyr (medewerker van de dienst 

Toerisme van gemeente Beveren) en Inge Brocken (schepen van 
Toerisme).

Tim Verwilghen, voorzitter van de adviesraad Toerisme: “wat deze 
drie dames, in tijden van corona, hebben klaargespeeld om het 
lokale toeristische aanbod in de verf te zetten, verdient een extra-
tje. Hun inzet bezorgde heel wat Beverenaars die hun vakantie in 
het water zagen vallen, toch heel veel plezier in eigen gemeente.”
Met dank aan Dirk Verhelst, Kris Van Steenlandt, Nico Everix, 
Ellen Winters, Bruno Schelkens, Tim Verwilghen, Foodarcheoloog 
Jeroen Van Vaerenbergh en de gemeentelijke diensten Erfgoed en 
Toerisme.

Meer informatie
Tim Verwilghen - T 0496 83 79 48 - E timverwilghen@hotmail.com

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

GOED ZICHTBAAR IN HET DONKER
Ben je te voet of met de �ets, met de brom- of motor�ets dan zien 
andere weggebruikers je veel sneller als je �uo- of re�ecterende 
kledij draagt. Zeker voor kinderen is het aan te raden om zich extra 
zichtbaar te maken in het verkeer.

Draag fluo-of reflecterende kledij
Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar 
voor een chauffeur. Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan 
ben je zichtbaar vanop 50 meter. Wie re�ecterende kledij draagt, is 
in het donker al goed zichtbaar op 150 meter. Ook overdag vallen 
�uokleuren meer op dan andere kleuren.

Zorg voor een goede fietsverlichting
Bij slechte zichtbaarheid of in het donker kunnen weggebruikers 
elkaar niet of te laat zien. Daarom is ook een goede verlichting van 
levensbelang. Zonder verlichting of met kapotte verlichting rijden 
is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen. Je riskeert bovendien een 
boete.
Op een gewone fiets zijn volgende �etsverlichting en re�ectoren 
verplicht:
- wit of geel (knipper)licht vooraan
- rood (knipper)licht achteraan (vanaf 100 m zichtbaar voor

weggebruikers)
- witte re�ector vooraan en rode re�ector achteraan
- oranje pedaalre�ectoren
- twee oranje re�ectoren tussen de spaken van elk wiel, of een

witte re�ecterende strook op de banden.

Kinderfietsen, vouwfietsen, 
koersfietsen en mountainbikes
Bij andere �etsen zoals kinderfietsen/
vouwfietsen (wieldiameter < 50 cm), 
koersfietsen en mountainbikes zijn 
re�ectoren niet verplicht als je er alleen 
overdag bij goede zichtbaarheid mee 
rijdt. Koers�etsen en mountainbikes 
moeten wel een witte re�ector vooraan 
en een rode achteraan hebben, als ze 
minstens één spatbord hebben.
`
Fietskarren of -aanhangwagens 
moeten achteraan twee rode re�ec-
toren hebben. Als het rode achterlicht 

van de �ets onzichtbaar zou zijn door de kar of aanhangwagen, 
dan moet hierop een rood achterlicht branden.
De �etsverlichting moet aan in het donker, namelijk tussen het val-
len van de avond en het aanbreken van de dag en ook overdag, 
als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is.
Lichten moeten niet verplicht op je �ets zitten. Je mag ze ook 
goed zichtbaar op je kledij of rugzak dragen. 

GEBRUIK HERBRUIKBARE LUIERS
Ieder kind verbruikt meer dan 1 ton wegwerpluiers. Alle Vlaamse 
baby’s samen produceren meer dan 8,5 % van de totale hoeveel-
heid restafval. Denk aan je eigen portemonnee, aan de natuur en 
probeer herbruikbare luiers. Ibogem geeft milieubewuste ouders 
een �nancieel duwtje in de rug.

Terugbetaling tot 125 euro
Op www.ibogem.be vind je het aanvraagformulier. Dit bezorg je, 
samen met de aankoopfactuur, aan Ibogem. Je krijgt de helft van 
het aankoopbedrag (tot het maximumbedrag van 125 euro) terug-
betaald.

Twijfel je nog of herbruikbare 
luiers iets voor jou zijn? 
Ga dan naar de website van Netwerk 
Bewust Verbruiken
(www.bewustverbruiken.be) en vind 
verkooppunten en uitleendiensten 
van herbruikbare luiers.

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

      #SAMENSTERKTEGENCORONA#KOOPLOKAAL#ADVERTEERLOKAAL

HOE KIES JE HET JUISTE MONDMASKER EN 
HOE DRAAG JE HET CORRECT?

Wie een mondmasker draagt, beschermt enkel anderen tegen een 
eventuele besmetting. Het is dus van groot belang dat iedereen 
een goed mondmasker heeft, het op de juiste manier en locatie 
opzet. Zo draagt iedereen bij aan het principe “Ik bescherm jou en 
jij beschermt mij.”

Meer info
Alle info over het kiezen van een degelijk mondmasker en 
het correct dragen, kan je hier nalezen:
https://news.economie.fgov.be/192680-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
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Europalaan 3, 9140 Temse

GSM 0472 64 17 18
BTW 0681.544.071

e-mail: sanitairtireur@outlook.com
website: www.sanitairtireur.be

SANITAIR & VERWARMING
BADKAMER RENOVATIE

THIBAUT TIREUR BV

Wij zijn op zoek naar: 

een ERVAREN 

LOODGIETER

- voltijds contract -

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Ook al is onze winkel gesloten
Wĳ blĳven open
Shop vanuit je luie zetel 
via WhatsApp
Afhalingen dagelĳks 
tussen 11 en 12 uur

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

thuishoudelektro

Advies nodig bĳ bestellen?
Maak een afspraak

Je mag ons altĳd bellen
03 252 76 32

    Wĳ blĳven aan huis leveren !

Statiestraat 100-104
2070 Zwĳndrecht

www.schmidtelektro.be
martine.schmidt@schmidtelektro.be03 252 76 32

Als vakman 
laten we je niet 
in de steek:

Herstellingen 
kunnen de 
hele week

03 252 76 32

thuishoudelektroPannen 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

WIJ ZOEKEN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS
VOOR MEER INFO:

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

➡

➡

➡

➡

Onze TOONZAAL IS OPEN van maandag tot vrijdag 
van 10u tot 12u en van 13u tot 17u.  Na 17u op afspraak.

Zaterdag open van 10u tot 14u.  Na 14u op afspraak.



8 Huis-aan-Huis 48 - 23/11/2020

Bekijk ook al onze KERST- EN SYLVESTERMENU 
Deze kan u nu al bestellen voor de feestdagen !

MENUKAART VOOR LEVERING / AFHALING AAN HUIS

BESTELLINGEN:
0495 50 78 41

BESTEL NU JE ONTBIJT 
bij Koetshuis Cortewalle en New West Side

ESSENDREEF 2 - 9120 BEVEREN - TEL. 03 775 53 85 - 0495 50 78 41

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

eugene_vincent@skynet.be

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
RETRO
Taverne - Restaurant

Beatr i js laan 5   |  Antwerpen-L.O. 
T 03 295 59 17

vinjobv@gmail .com

VOORGERECHT  
Soep         gratis
Rundcarpaccio        gratis
Duo wildpaté       gratis
Scampi's diabolo               +€ 3,00
Geitenkaas met spek, honing en appeltjes    gratis
Vitello tonato               +€ 4,00
Duo kaas garnaal               +€ 3,00
Gerookte eendenborstfi let            +€ 3,00
Hertencarpaccio                       +€ 5,00

HOOFDGERECHT  
Stoofvlees       € 18,50 
Vol-au-vent / curry      € 18,50 
Goulash       € 18,50 
Witloof met puree      € 18,50 
Wok kip       € 19,50 
Wok scampi       € 21,50 
Zeetong Normandie     € 35,00 
Zalmfi let      € 21,50 
Chateaubriand      € 23,50 
Fazantenborst      € 23,50 
Everzwijnkoteletjes     € 26,50 
Hazenrug      € 27,50 
Wildstoofpotje      € 23,50 
Ribbetjes       € 20,50 
Hertenfi let       € 26,50

NAGERECHT  
Tiramisu        gratis
Crème brûlée       gratis 
Appel tartelette       gratis
Aardbei bavarois                 gratis

BIJGERECHTEN  
Puree         gratis
Aardappel in de schil      gratis
Krieltjes        gratis
Kroketten                 gratis

WIJN  
Fles rood of wit     € 15,00 
Fles cava      € 15,00 

Hierbij stellen wij u onze nieuwe gerechten voor 
met een mix van vlees-, vis- en wildgerechten.

Bij alle gerechten zijn lekkere aangepaste groenten en 
keuze uit verschillende aardappelgerechten.

Bij de meeste hoofdgerechten is een voorgerecht en 
nagerecht gratis, behalve bij de gerechten waar een 
kleine opleg bij staat.

U kan deze bestellen van woensdag tot en met zondag,
altijd 1 dag op voorhand doorgeven. 
Wij leveren aan huis ‘s middags tussen 12 en 13 uur en 
‘s avonds tussen 17 en 18 uur. Contante betaling.

Afhalen kan ook in het Koetshuis of New West Side.

Het bestelformulier* kan u ook invullen en doormailen naar
➤ koetshuiscortewalle@gmail.com - tel. 0495 50 78 41
➤ eugene_vincent@skynet.be - tel. 0474 82 18 90

Leveringen in Linkeroever, Burcht, Zwijndrecht, Beveren,
Melsele, Kruibeke, Merksem, Schoten, Deurne

*Het online bestelformulier kan u downloaden op onze websites 
en deze kan je dan ingevuld opslaan en doormailen naar het 
desbetreffende restaurant.

Voor deze menu’s vragen wij een voorschot van €25 per bestelling van 2 personen.
Kerstmenu bestellen vóór 20/12/2020 - Nieuwjaarsmenu bestellen vóór 27/12/2020.

Afhalen kan 24-25-31 december of 1 januari tussen 15.00 u en 17.00 u in New West Side of ‘t Koetshuis.

Kerstmenu (per 2 pers.)
24 EN 25 DECEMBER

Bladerdeeghapjes OF tapasbordje
★ ★ ★

Carpaccio van hert met zijn garnituur
OF

Tartaar van zalm met wasabimayo
★ ★ ★

Bisque van kreeft met cognac
★ ★ ★

Coquilles met beuling en 
zalfje van butternutpompoen

★ ★ ★

Fazantenfi let met wintergarnituur, 
gratin van zoete aardappel en 

Fine champagnesaus
OF

Gegrilde tarbotfi let met structuren van 
pastinaak, aardpeer en beurre blanc saus

★ ★ ★

Kerstgebak

€49,90/p.p.

Oud & Nieuwmenu (per 2 pers.)
31 DECEMBER EN 1 JANUARI

Oesterfantasie
★ ★ ★

Harmonie van wildpaté 
en gerookte eend

met vijgencompote en rood fruit
OF

1/2 kreeft Belle Vue of gegrild met kruiden 
+€ 5,00
★ ★ ★

Knolseldersoep met crumble van beuling
★ ★ ★

Duo van hert en lam met garnituur van 
butternut en pastinaak, aardpeerpuree 

en Grand-Veneursaus
OF

Duo van gepocheerde heilbot en gamba
met saffraansausje en zoete aardappelpuree

★ ★ ★

Nieuwjaarsdessertpalletje 2021

€49,90/p.p.

OP ZONDAGMORGEN NIET AANSCHUIVEN 
BIJ DE BAKKER EN BEENHOUWER? 
BESTEL DAN NU JE ONTBIJT
GRATIS GELEVERD AAN HUIS !
● 4 verse pistolets   ● preparé  ● American pancakes
● 2 mini pistolets  ● 2 soorten kaas    met suiker
● 2 croissants  ● verse zalm  ● vers fruit
● 2 chocoladekoeken ● eieren  ● yoghurt met granola
        ● vers fruitsap
Fijn beleg:   Zoet:   ● fl esje cava voor 2 personen 
● salami   ● honing
● kippenwit   ● confi tuur
● hesp   ● choco

WWW.NEW-WESTSIDE.BE WWW.RETRO-CAFE.BE

WWW.KOETSHUIS-CORTEWALLE.BE

€42
2 pers.
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Bekijk ook al onze KERST- EN SYLVESTERMENU 
Deze kan u nu al bestellen voor de feestdagen !

MENUKAART VOOR LEVERING / AFHALING AAN HUIS

BESTELLINGEN:
0495 50 78 41

BESTEL NU JE ONTBIJT 
bij Koetshuis Cortewalle en New West Side

ESSENDREEF 2 - 9120 BEVEREN - TEL. 03 775 53 85 - 0495 50 78 41

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

eugene_vincent@skynet.be

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
RETRO
Taverne - Restaurant

Beatr i js laan 5   |  Antwerpen-L.O. 
T 03 295 59 17

vinjobv@gmail .com

VOORGERECHT  
Soep         gratis
Rundcarpaccio        gratis
Duo wildpaté       gratis
Scampi's diabolo               +€ 3,00
Geitenkaas met spek, honing en appeltjes    gratis
Vitello tonato               +€ 4,00
Duo kaas garnaal               +€ 3,00
Gerookte eendenborstfi let            +€ 3,00
Hertencarpaccio                       +€ 5,00

HOOFDGERECHT  
Stoofvlees       € 18,50 
Vol-au-vent / curry      € 18,50 
Goulash       € 18,50 
Witloof met puree      € 18,50 
Wok kip       € 19,50 
Wok scampi       € 21,50 
Zeetong Normandie     € 35,00 
Zalmfi let      € 21,50 
Chateaubriand      € 23,50 
Fazantenborst      € 23,50 
Everzwijnkoteletjes     € 26,50 
Hazenrug      € 27,50 
Wildstoofpotje      € 23,50 
Ribbetjes       € 20,50 
Hertenfi let       € 26,50

NAGERECHT  
Tiramisu        gratis
Crème brûlée       gratis 
Appel tartelette       gratis
Aardbei bavarois                 gratis

BIJGERECHTEN  
Puree         gratis
Aardappel in de schil      gratis
Krieltjes        gratis
Kroketten                 gratis

WIJN  
Fles rood of wit     € 15,00 
Fles cava      € 15,00 

Hierbij stellen wij u onze nieuwe gerechten voor 
met een mix van vlees-, vis- en wildgerechten.

Bij alle gerechten zijn lekkere aangepaste groenten en 
keuze uit verschillende aardappelgerechten.

Bij de meeste hoofdgerechten is een voorgerecht en 
nagerecht gratis, behalve bij de gerechten waar een 
kleine opleg bij staat.

U kan deze bestellen van woensdag tot en met zondag,
altijd 1 dag op voorhand doorgeven. 
Wij leveren aan huis ‘s middags tussen 12 en 13 uur en 
‘s avonds tussen 17 en 18 uur. Contante betaling.

Afhalen kan ook in het Koetshuis of New West Side.

Het bestelformulier* kan u ook invullen en doormailen naar
➤ koetshuiscortewalle@gmail.com - tel. 0495 50 78 41
➤ eugene_vincent@skynet.be - tel. 0474 82 18 90

Leveringen in Linkeroever, Burcht, Zwijndrecht, Beveren,
Melsele, Kruibeke, Merksem, Schoten, Deurne

*Het online bestelformulier kan u downloaden op onze websites 
en deze kan je dan ingevuld opslaan en doormailen naar het 
desbetreffende restaurant.

Voor deze menu’s vragen wij een voorschot van €25 per bestelling van 2 personen.
Kerstmenu bestellen vóór 20/12/2020 - Nieuwjaarsmenu bestellen vóór 27/12/2020.

Afhalen kan 24-25-31 december of 1 januari tussen 15.00 u en 17.00 u in New West Side of ‘t Koetshuis.

Kerstmenu (per 2 pers.)
24 EN 25 DECEMBER

Bladerdeeghapjes OF tapasbordje
★ ★ ★

Carpaccio van hert met zijn garnituur
OF

Tartaar van zalm met wasabimayo
★ ★ ★

Bisque van kreeft met cognac
★ ★ ★

Coquilles met beuling en 
zalfje van butternutpompoen

★ ★ ★

Fazantenfi let met wintergarnituur, 
gratin van zoete aardappel en 

Fine champagnesaus
OF

Gegrilde tarbotfi let met structuren van 
pastinaak, aardpeer en beurre blanc saus

★ ★ ★

Kerstgebak

€49,90/p.p.

Oud & Nieuwmenu (per 2 pers.)
31 DECEMBER EN 1 JANUARI

Oesterfantasie
★ ★ ★

Harmonie van wildpaté 
en gerookte eend

met vijgencompote en rood fruit
OF

1/2 kreeft Belle Vue of gegrild met kruiden 
+€ 5,00
★ ★ ★

Knolseldersoep met crumble van beuling
★ ★ ★

Duo van hert en lam met garnituur van 
butternut en pastinaak, aardpeerpuree 

en Grand-Veneursaus
OF

Duo van gepocheerde heilbot en gamba
met saffraansausje en zoete aardappelpuree

★ ★ ★

Nieuwjaarsdessertpalletje 2021

€49,90/p.p.

OP ZONDAGMORGEN NIET AANSCHUIVEN 
BIJ DE BAKKER EN BEENHOUWER? 
BESTEL DAN NU JE ONTBIJT
GRATIS GELEVERD AAN HUIS !
● 4 verse pistolets   ● preparé  ● American pancakes
● 2 mini pistolets  ● 2 soorten kaas    met suiker
● 2 croissants  ● verse zalm  ● vers fruit
● 2 chocoladekoeken ● eieren  ● yoghurt met granola
        ● vers fruitsap
Fijn beleg:   Zoet:   ● fl esje cava voor 2 personen 
● salami   ● honing
● kippenwit   ● confi tuur
● hesp   ● choco

WWW.NEW-WESTSIDE.BE WWW.RETRO-CAFE.BE

WWW.KOETSHUIS-CORTEWALLE.BE

€42
2 pers.
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• MARCEL DE VROME, Antwerpsesteenweg 250, Burcht

WINNAAR PUZZEL 45/2020
OPLOSSING: EEN MOOIE GEVEL SIERT HET HUIS

SCHIFTINGSVRAAG: 161

 1 WINNAAR wint EEN FLES WIJN VAN OXFAM 

Ons kantoor is gesloten (wegens de nieuwe coronamaatregelen) 
Voor uw prijs af te halen, kan u ons contacteren op tel. 0475 392 880

mopje van de week
Pieter: ‘Hoe laat is het?’ Juf: ‘Drie uur.’ Pieter: ‘Oh nee!’ Juf: ‘Wat is 
er?’ Pieter: ‘Ik vraag de hele dag aan iedereen hoe laat het is en 

ik krijg steeds een ander antwoord!’

IKURA 
OPLOSSING 
WEEK 46

• Gratis prijsofferte aan huis
• Enkel op afspraak

0474 995 675 - 03 755 38 81 (Beveren)
Lageweg 57 - 2660 Hoboken

Meubelherstofferingen BAERT

ALGEMENE KLEINERE AANPASSINGEN 
AAN EEN WONING, GARAGE 
HERSTELLINGEN BINNENSHUIS
OOK LEKOPSPORING MET ROOKMACHINE
BOUWKEURING VOOR KOPERS (ZIE SITE) 

GSM 0475 305 384 | www.evaristlossie.be

EVARIST LOSSIE 27
Gereg. zelfwerkend patroon

NIEUWS UIT BEVEREN

VIJDBROOD EN –GEBAK EN L.A.M.-GIN VOOR STRAFSTE DAMES VAN BEVERS TOERISTISCH SEIZOEN
Helaas blijft de coronapandemie roet in het eten gooien.  
Omwille van die reden werd de geplande persvoorstelling van het 
Vijdgebak, de Vijdbroodjes en de L.A.M. Gin op het laatste nip-
pertje geannuleerd. De organisatoren wilden van die gelegenheid 
ook gebruik maken om de “3 dames van Vijd” bekend te maken. 
Maar ook dat viel in het water ...

Het moge duidelijk zijn dat “de hoorn des overvloeds” niet 
vreemd was in de tijd van Vijd. Zo creëerden de Beverse bakkers 
die eerder instonden voor de “Zoete Koek van Vijd” nu het Vijd-
gebak (met rabarber en amandelvulling) en de Vijdbroodjes (met 
mout en anijskruiden). Beiden zijn vanaf komend weekend te vin-
den bij warme bakkers Everix, Buys-Verhelst en Van Steenlandt.  
Uiteraard blijft ook de Zoete Koek beschikbaar.

Ondertussen lanceerden de “3 dames van Vijd”, de brouwers die 
instonden voor de bieren Lysbette, Ameltje en Mabelie ook de 
L.A.M. Gin. In deze gin zijn 11 kruiden en vruchten terug te vin-
den die Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh detecteerde op 
het “Lam Gods”. Of hoe de smaken die de gebroeders Van Eyck 
in hun meesterwerk verwerkten, nu op ‘spirituele’ wijze tot leven 
worden gewekt ...

De “3 dames van Vijd” beslisten om de eerste drie �essen van 
deze overheerlijke gin te schenken aan de strafste dames van het 
afgelopen toeristische seizoen. Met unanimiteit koos de jury voor 
Ines De Smet (teamverantwoordelijke Toerisme van gemeen-
te Beveren), Elfriede De Puysseleyr (medewerker van de dienst 

Toerisme van gemeente Beveren) en Inge Brocken (schepen van 
Toerisme).

Tim Verwilghen, voorzitter van de adviesraad Toerisme: “wat deze 
drie dames, in tijden van corona, hebben klaargespeeld om het 
lokale toeristische aanbod in de verf te zetten, verdient een extra-
tje. Hun inzet bezorgde heel wat Beverenaars die hun vakantie in 
het water zagen vallen, toch heel veel plezier in eigen gemeente.”
Met dank aan Dirk Verhelst, Kris Van Steenlandt, Nico Everix,  
Ellen Winters, Bruno Schelkens, Tim Verwilghen, Foodarcheoloog 
Jeroen Van Vaerenbergh en de gemeentelijke diensten Erfgoed en 
Toerisme.
 
Meer informatie
Tim Verwilghen - T 0496 83 79 48 - E timverwilghen@hotmail.com

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

GOED ZICHTBAAR IN HET DONKER
Ben je te voet of met de �ets, met de brom- of motor�ets dan zien 
andere weggebruikers je veel sneller als je �uo- of re�ecterende 
kledij draagt. Zeker voor kinderen is het aan te raden om zich extra 
zichtbaar te maken in het verkeer.

Draag fluo-of reflecterende kledij
Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar 
voor een chauffeur. Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan 
ben je zichtbaar vanop 50 meter. Wie re�ecterende kledij draagt, is 
in het donker al goed zichtbaar op 150 meter. Ook overdag vallen 
�uokleuren meer op dan andere kleuren.

Zorg voor een goede fietsverlichting
Bij slechte zichtbaarheid of in het donker kunnen weggebruikers 
elkaar niet of te laat zien. Daarom is ook een goede verlichting van 
levensbelang. Zonder verlichting of met kapotte verlichting rijden 
is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen. Je riskeert bovendien een 
boete.
Op een gewone fiets zijn volgende �etsverlichting en re�ectoren 
verplicht:
- wit of geel (knipper)licht vooraan
- rood (knipper)licht achteraan (vanaf 100 m zichtbaar voor 
  weggebruikers)
- witte re�ector vooraan en rode re�ector achteraan
- oranje pedaalre�ectoren
- twee oranje re�ectoren tussen de spaken van elk wiel, of een 
  witte re�ecterende strook op de banden.

Kinderfietsen, vouwfietsen, 
koersfietsen en mountainbikes
Bij andere �etsen zoals kinderfietsen/
vouwfietsen (wieldiameter < 50 cm), 
koersfietsen en mountainbikes zijn 
re�ectoren niet verplicht als je er alleen 
overdag bij goede zichtbaarheid mee 
rijdt. Koers�etsen en mountainbikes 
moeten wel een witte re�ector vooraan 
en een rode achteraan hebben, als ze 
minstens één spatbord hebben.
`
Fietskarren of -aanhangwagens 
moeten achteraan twee rode re�ec-
toren hebben. Als het rode achterlicht 

van de �ets onzichtbaar zou zijn door de kar of aanhangwagen, 
dan moet hierop een rood achterlicht branden.
De �etsverlichting moet aan in het donker, namelijk tussen het val-
len van de avond en het aanbreken van de dag en ook overdag, 
als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is.
Lichten moeten niet verplicht op je �ets zitten. Je mag ze ook 
goed zichtbaar op je kledij of rugzak dragen. 

GEBRUIK HERBRUIKBARE LUIERS
Ieder kind verbruikt meer dan 1 ton wegwerpluiers. Alle Vlaamse 
baby’s samen produceren meer dan 8,5 % van de totale hoeveel-
heid restafval. Denk aan je eigen portemonnee, aan de natuur en 
probeer herbruikbare luiers. Ibogem geeft milieubewuste ouders 
een �nancieel duwtje in de rug.

Terugbetaling tot 125 euro
Op www.ibogem.be vind je het aanvraagformulier. Dit bezorg je, 
samen met de aankoopfactuur, aan Ibogem. Je krijgt de helft van 
het aankoopbedrag (tot het maximumbedrag van 125 euro) terug-
betaald.

 
Twijfel je nog of herbruikbare 
luiers iets voor jou zijn? 
Ga dan naar de website van Netwerk 
Bewust Verbruiken
(www.bewustverbruiken.be) en vind 
verkooppunten en uitleendiensten 
van herbruikbare luiers.

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

      #SAMENSTERKTEGENCORONA#KOOPLOKAAL#ADVERTEERLOKAAL

HOE KIES JE HET JUISTE MONDMASKER EN 
HOE DRAAG JE HET CORRECT?

Wie een mondmasker draagt, beschermt enkel anderen tegen een 
eventuele besmetting. Het is dus van groot belang dat iedereen 
een goed mondmasker heeft, het op de juiste manier en locatie 
opzet. Zo draagt iedereen bij aan het principe “Ik bescherm jou en 
jij beschermt mij.”

Meer info
Alle info over het kiezen van een degelijk mondmasker en 
het correct dragen, kan je hier nalezen:
https://news.economie.fgov.be/192680-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
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VRBUILD.BE
Jouw punt voor nieuwbouw

BEBUILD.BE
Jouw punt voor vastgoed

verkoop in samenwerking met

03
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91

03
 7

75
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8 
00

SINT-NIKLAAS

te koop € 230.000

SINT-NIKLAAS

te koop € 198.000

STEKENE

te koop € 290.000

TEMSE

te koop € 189.000

BAZEL

te huur € 640 +€50 ak +€50 auto

VRASENE

te huur € 710 +€50 auto

BIVNR 201071 – Verplichte gegevens uit DRO ten inzage op kantoor en op de website Weergaves zijn illustratief, alle mogelijkheden blijven 

BEVEREN

vanaf € 243.000

MELSELE

vanaf € 246.000

RUPELMONDE

vanaf € 189.000

SINT-NIKLAAS

te koop € 299.000

SINT-NIKLAAS

LAATSTE KANS

te koop € 220.000

SINT-PAUWELS

vanaf € 270.000

STEKENE

vanaf € 190.000

TEMSE

vanaf € 230.000

TEMSE

vanaf € 205.000

STEKENE

vanaf € 387.500

75% VERKOCHT

95% VERKOCHT

40% VERKOCHT 80% VERKOCHT

25% VERKOCHT 60% VERKOCHT 50% VERKOCHT 80% VERKOCHT

MODELAPPARTEMENT

Maak een afspraak en 
ontdek ons volledig 

ingericht appartement van 
residentie De Dissel 

te Beveren.
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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

MARMER - GRANIET - ARDUIN - COMPOSIET - INTERIEURAFWERKING - TRAPPEN - TAFELS
TABLETTEN - KEUKENAANRECHTBLADEN - BADKAMERINRICHTINGEN - GRAFZERKEN

NATUURSTEEN
Bob & Co

“Wij verzorgen ook 
de grafzerk 

van uw dierbaren”

Maak een afspraak en kom vrijblijvend bij ons langs !

Pareinpark 65, Beveren
Tel. 03 776 24 12
info@bobenco.be
www.bobenco.be

NATUURSTEEN

KOM VRIJBLIJVEND LANGS !

SERVICE CITROËN & PEUGEOT
ERKEND VERDELER MITSUBISHI

35 JAAR ERVARING - PERSOONLIJKE SERVICE

GARAGE BAUWELINCK BVBA
SMESSTRAAT 195 - 9140 TEMSE - 03 771 52 58 - MITSUBISHI@GARAGEBAUWELINCK.BE - WWW.AUTOLINCK.BE Ondernemingsnr. 0831.248.923

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 012/34 56 78 - BTW-NUMMER (VERPLICHT)

*Aanbevolen catalogusprijs(1) (zonder opties) Eclipse Cross MY18.5 1.5T Instyle S-AWC CVT (benzine 163pk) € 38.440 – korting(2) € 7.000 = € 31.440(3).
(1) AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS: De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) DIGITAL DEAL KORTING: korting geldig voor particulieren bij aankoop van 
de vermelde Mitsubishi uit stock in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/11/2020 t.e.m. 30/11/2020 en zolang de voorraad strekt. De wagen moet door de particulier ingeschreven zijn ten laatste op 
31/01/2021. (3) DIGITAL DEAL PRIJS (TOTAALPRIJS): De som van de door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties en na aftrek van de korting. Afbeelding ter illustratie.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Onze direct leverbare stockwagens zijn voor het eerst niet alleen bij je 
vertrouwde Mitsubishi-verdeler te bestellen, maar nu ook online. 

ONTDEK -EN BESTEL- ZE OP STOCK.MITSUBISHI-MOTORS.BE
6,7-8,7 L/100 KM  151-196 G/KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

ONTDEK ONZE DIGITAL DEALS: 
STOCKWAGENS AAN 
KORTINGEN TOT € 7.000.*

GARAGE BAUWELINCK BVBA
SMESSTRAAT 195 - 9140 TEMSE - 03 771 52 58 - MITSUBISHI@GARAGEBAUWELINCK.BE - WWW.AUTOLINCK.BE Ondernemingsnr. 0831.248.923

 OP PAPIER IN JE BRIEVENBUS
 OP DE IPAD

   OP DE COMPUTER
            OP DE SMARTPHONE

  waar je ook bent,
            je leest overal 

    uw favoriete weekblad
> HUIS aan HUIS <

    uw maandelijks blad 
    van Kruibeke >  FUSIE 9150 <

in Huis aan Huis

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26
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Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26EXTRA EDITIE

KIJK OP BLZ. 13 TOT 20

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

26

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26

EDITIE

26
23/11/2020

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)   ➤ Mail naar: 
geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26

• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL

• OPLOSSING FOTO: A) IN KRUIBEKE -  DE WINNAAR KRIJGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS

FUSIE 9150

Tel 03 744 08 00

Adviesgesprekken op afspraak
Mogelijk van maandag t.e.m. zaterdag (tussen 08.00 u en 21.00 u)

Onthaal en verrichtingen
Na telefonische afspraak (tijdelijke maatregel)*:

*Tijdelijke veiligheidsmaatregel (n.a.v. het Coronavirus) is minimaal van toepassing t.e.m. 31 december 2020.

☎03 744 08 00

vacature
Argenta Kruibeke is 

een kantoor in volle expansie.
Daarom zoeken we een 

extra RELATIEBEHEERDER.
Ben je slagvaardig, 

flexibel, enthousiast?
Heb je professionele ervaring 

in de financiële sector?
Sta je open voor een 

nieuwe uitdaging? 
Bezorg ons dan jouw 
motivatiebrief en cv.  
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Redactie : Heemkundige kring Wissekerke - december 2020 

Cruybeeks Courantje
Groot

Word nu nog lid van de Kring voor 2021 en je krijgt er het decembernummer van 2020 gratis bij. • www.wissekerke.be

Van oudsher staan er in onze 
polder in Bazel kastanjebos-
sen. De kastanjebos waar nu 
de wijk Ter Linden ligt, was 
vroeger berucht. Er werd 
veel in gespeeld, onder ande-
re door de jeugdbewegingen. 
Maar eigenlijk was het bos een 
heel ernstige vorm van hout-
productie.

In zo’n bos stonden maar twee 
boomsoorten: Amerikaanse 

eik of ook wel gewoon zomer- 
eik en vooral veel tamme kas-
tanje. Tamme kastanje is heel 
hoogwaardig hout. Het is zeer 
duurzaam en even resistent aan 
schimmels als eik, en het weegt 
minder. Het laat zich ook mak-
kelijk bewerken. De duurzaam-
heid maakt hem heel geschikt 
voor palen voor afrasteringen. 
Daarom wordt hij in ons bos op 
‘stoven’ gezet: om de 15 à 20 
jaar, hakt men het hout tot op 

de wortel af. Daarna schiet de 
kastanje weer en men laat een 
vijftal scheuten groeien. Dat is 
dan een ‘stoof’, maar niet om 
hout in te stoken.  De eiken laat 
men gewoon opschieten voor 
recht balkenhout.

Paardenkastanje of wilde kas-
tanje tref je daar niet aan omdat 
die houtsoort minderwaardig 
is. Je kan ze alleen ín de stoof 
gebruiken.

Dat hopen we allemaal. Mis-
schien kan een hoefijzer wel 
helpen. Hang het dan wel met 
de opening naar boven dus niet 
zoals op deze kaart, want dan 
stroomt het geluk eruit! En 
als je er een vindt, moet je het 
over je linkerschouder werpen 
en een wens uitspreken. En… 
voortstappen en niet omkijken! 
Ook niet als je verwensingen 
hoort.
Klavertjes-vier kunnen ook hel-
pen. Een van de verklaringen: 

de heilige Patrick zou het in 
Ierland gebruikt hebben om er 
de Drievuldigheid mee uit te 
leggen, met als vierde blaadje 
Gods zegen. In elk geval is het 
wel bewezen dat als een meisje 
op reis gaat en een klavertje-vier 
in haar rechterschoen legt, zij 
op reis de man van haar dromen 
zal tegenkomen.
De Kring wenst jullie prettige 
feesten en een Zalige Pasen, met 
een vaccin.

Stoven in de polder

Er was een tijd dat de graaf en 
zijn boswachters geen otters 
konden verdragen in onze pol-
der. Dat was concurrentie, vis-
stropers. Nu zijn we blij dat ze 
eindelijk terug zijn en bewij-
zen dat de polder een natuur-
gebied van hoge kwaliteit is.

Bij het zien van deze foto uit De 
Zondagsvriend, 1936 moest ik 
denken aan wijlen mijn nonkel 
Richard Gorrebeeck. Hij haal-

de een herinnering op uit zijn 
jonge jaren voor de oorlog. Een 
boswachter had een otter ge-
vangen in een strop. Hij was bij-
zonder blij met die vangst, want 
behalve de eer leverde dat ook 
een premie op. Hij nam de ot-
ter bij de achterpoten en gooide 
hem over zijn schouder om zo 
groots als een gieter terug naar 
het dorp en de graaf te stappen. 
Wat hij niet besefte was dat de 
otter door de strop alleen maar 
verdoofd was. Het wiebelen op 
de rug van de boswachter had 
het bloed naar zijn hoofd ge-
stuurd en hij was stilaan terug 

een volledig alert roofdier. Dus 
beet hij waar hij bijten kon: in 
het achterwerk van de boswach-
ter! 
Of hij dan ook ontsnapt is, kon 
mijn nonkel zich niet herinne-
ren.

In elk geval werden er toen zeer 
regelmatig otters gevangen. In 
de Gazet van Antwerpen werd 
er in 1900, 1905, 1906 en 1908 
een vangst gemeld door bos-
wachter De Munck. Over een 
probleem met de jachtwachter 
verschijnt er volgend jaar een 
artikel in ons tijdschrift.

Otters

★ Gelukkiger in 2021? ★

Courant_HAH_December2020.indd   1 03/11/2020   13:19

Fusie 9150
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NIEUWE BAAN 86 - 9150 BAZEL - 03 774 21 95
INFO@VANHOYWEGHEN.BE
WEBSITE MET WEBSHOP: 

WWW.VANHOYWEGHEN.BE

ACTIE GELDIG OP ALLE MODELLEN

GRATIS OPHALING EN WINTERSTALLING

VOOR AFSPRAAK: 
BEL 03 774 21 95

GRATIS LEVERING, PLAATSING, MEENEMEN OUDE MATRAS

S L A A P C O M F O R T 

MERCATORPLEIN 4    
9150 RUPELMONDE
Tel.  03 774 20 23
info@vanwouwe.be
www.vanwouwe.be

BESTELLEN EN AFHALEN 
bij Van Wouwe BLIJFT MOGELIJK

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE ETALAGE SHOP!
Ruim aanbod hoofdkussens, steunkussens

dekbedovertrekken, lakens, matrasbeschermers
interieurparfums, … 

CADEAUTIPS   
Elk artikel heeft een nummer.

Bel of mail ons en wij zetten het voor je klaar.
Afhalen in onze winkel kan op:

donderdag :      16 u - 18 u
vrijdag :                      16 u - 18 u
zaterdag:            16 u -18 u

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Philip & Suzy

ACTIE

* Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van 28 september 2019 tot en met 27 oktober 2019. ** Alleen geldig op TEMPUR® matrassen en Premium Flex bedbodems. 
*** Alleen geldig op onze matrassen en hoofdkussens, Micro-Tech™ matrassen uitgezonderd.

NÚ 15% KORTING

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

Discover a mattress 
like no other

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

** ***

Matras van € 898,- voor

€ 763,30
(o.b.v. 90 x 200 x 19 cm hoog Micro-Tech™ matras)

Nu 50% korting 
op uw 2de hoofdkussen, 

matras, bedbodem

   

KERSTBOMEN
VANAF 1 DECEMBER

NORDMANN - FRASERI - OMORIKA

GRATIS THUISLEVERING IN DE REGIO !

Rupelmondestraat 79 - 9150 BAZEL - 0475 35 21 03  
bert.delamper@skynet.be - www.bertdelamper.be

Wij begeleiden u voor het uitkiezen van de ideale kerstboom, 
onder strikte voorwaarden en coronamaatregelen !!!

Mondmasker verplicht en event beschikbaar, handen ontsmetten,  
afstand houden 1,5 m, max. 1 persoon. Bestellen op voorhand via 

0475 35 21 03 of bert.delamper@skynet.be

OPEN: VAN 9u-19u  OOK OP ZONDAG !
Ook bij ons verkrijgbaar:

PRIMAGAZ ❄ KOLEN ❄ BRIKETTEN ❄ PELLETS

Al 25 jaar lang de beste service

ZOEK DE 6 
VERSCHILLEN

Wegens de coronamaatregelen geven we voorlopig geen winnende prijzen. 

OPLOSSING: Kroontje kleur - Dakraampje - Schouw - Kleur torentje - Wormpje weg - Geel bolletje op dier links
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DE WERELD IS VAN TIMDE WERELD IS VAN TIM
“Het oog van Kruibeke” hield deze keer een stop in Broekdam 
Noord 28 in Kruibeke waar Tim bij zijn grootouders op logement 
was. Tim heeft het syndroom van Down en het werd een niet-
alledaags interview. 

Geboorte
Tim werd geboren in 2002 in het UZ van Edegem, daar werd bij de 
geboorte vastgesteld dat Tim het syndroom van Down had. Tim is 
nu 18 jaar en in het gezin is grote broer Boris zijn grote vriend en 
Femke een heel lieve zus. “Natuurlijk”, zegt Tim, “heb ik ook nog een 
lieve mama en papa.”

School
Tim volgt school in Antwerpen in “Katrinahof” waar de  leerkrachten 
zich volledig inzetten voor deze kinderen en waar ook logopedisten, 
kinesisten en orthopedagogen, enz. zich voor deze kinderen inzet-
ten. “Heel veel bewondering voor deze mensen”, zegt Reinhilde. “Ik 
zou het zo niet kunnen. Op maandagmorgen komt de schoolbus Tim 
ophalen want hij is gedurende de week op internaat en ze moeten 
dikwijls wachten op Tim, hij staat ‘s morgens op om 5u30 op om  
7u30 te vertrekken. Hij is traag en heeft geen besef van tijd,  het is 
alsof de wereld van Tim is.”

Wat leert Tim in school?
“Hij leert rekenen en lezen aan de hand van pictogrammen. Hij doet 
ook aan sport en leert over de natuur. Dat ziet men wanneer ze les 
hebben over de natuur, dan neemt Tim steeds zijn verrekijker om 
naar de bomen en vogels te kijken.”

Zit graag alleen
Het viel op dat Tim zijn plaats een beetje afbakend, hij is wel heel 
ordelijk want alles ligt mooi gericht en de stoelen moeten mooi 
op een rij staan. Zijn leeg plastieken cola� esje heeft hij steeds in 
zijn rechterhand en dat zal hij zeker nooit afgeven. “Het oog van 
Kruibeke” vroeg aan Tim of het zijn � esje eens mocht hebben maar 
zijn antwoord was direct “njet.”

Tablet
Met zijn tablet kan Tim enorm veel, het aansluiten van kabels is voor 
hem geen enkel probleem, hier heeft Tim een zeer goed inzicht in.

Zwemmen
Tim zwemt graag en kan dit reeds goed, “zelfs heel goed” volgens 
Tim. “Ik kan 100 km zwemmen”.  Hij moest daarna zelf met zijn uit-
spraak lachen, de medaille en de beker moet hij nog krijgen.

Vriendin
Zijn beste vriendin op school is 
Romy. Tim zal precies populair 
zijn op school want hij noemde 
nog verschillende vriendinnen op.

Vrije tijd
Tim is een hevige supporter van de “Rode Duivels”. Zijn favoriete 
spelers zijn Romelu Lukaku en  Marouane Fellaini.
Bij de zangers is dit Niels Destadsbader.
Zijn liefste TV programma is “Nachtwacht” van Ketnet.

Down the road
“Zou Tim geschikt zijn om mee te werken aan het programma “Down 
the Road” van  Dieter Coppens?”  Reinhilde zei onmiddellijk: “Neen, 
hier komen geselecteerde kinderen aan bod die bijna alles kunnen. 
Tim is daar niet voor geschikt. Wij kijken niet naar dit programma, 
het geeft ons hartzeer, de mama kan er beter mee overweg.”

Opa helpen
Vorige week heeft Tim meegeholpen bij het stapelen van 1,5m3 hout.
“Ik voel het nog in mijne rug “zegt Tim. Voor dit werk kreeg hij enkele 
centjes die hij verzamelt in zijn doos. Naast zijn doos staan 2 plas-
tieken potten, hier verzamelt hij plastieken doppen van drank� esjes. 
Dit verzamelt  hij voor een organisatie die hiermee blindengeleide-
honden opleidt. Dopjes mag je steeds aan de Tim geven.

Tim wat eet je graag
Zijn ogen glunderden direct: “tomatensaus met bolletjes, spaghetti 
en lasagna met heel veel kaas.”  Smaak heeft den Tim zeker.

Wat wil je later worden Tim?
Een verrassend antwoord voor de grootouders Reinhilde en Eddie, 
“politieagent.”

Zijn toekomst
“Tim mag nog naar die school tot zijn 21ste verjaardag, wat erna zal 
komen is voor de ouders nog een vraag.”

“Het oog van Kruibeke” vond het � jn om kennis te kunnen maken 
met Tim bij wie Koning, minister, burgemeester of iemand anders 
voor hem allemaal dezelfde mensen zijn. Bij het verlaten van de 
woning wuifde Tim nog met een plastieken � esje in zijn rechterhand.

Tim, je was top !

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
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KRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDEREKRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDERE
We gaan even terug naar het jaar 1937, het jaar dat Raymond Felix 
geboren werd op 21 september in het moederhuis van Kruibeke.
Raymond had nog een zuster en een jongere broer. Hij was de zoon 
van Frans en Germaine Van Kerckhove die een kruidenierszaak 
hadden in de Langestraat 53 in Kruibeke.

School
Die liep Raymond in de gemeentelijke jongensschool in de Bazel-
straat, daarna leerde hij frans in een school in Antwerpen, want zijn 
vader wou dat hij frans kende.
Na zijn schooltijd werd hij ingeschakeld in de kruidenierszaak waar 
verschillende groenten en fruit verkocht werden en waar die ook nog 
gesteriliseerd werden om te verkopen in glazen potten.

Legerdienst
Ook hij moest zijn legerdienst vervullen en hij kreeg zijn opleiding bij 
de genie in Amay, gelegen in de provincie Luik. Raymond hielp thuis 
mee in de zaak en hij mocht dichter bij huis gaan dienen en het werd 
de 11de genie in Burcht waar hij korporaal werd en chauffeur van 
zwaar vervoer.
“Het was zeker niet plezant”, vertelt Raymond. “Ik mocht wel om 18 uur
naar huis om mee te helpen maar om 24 uur moest ik terug in de 
kazerne zijn.”

Vader schreef ook liedjes
De interesse voor de muziek heb ik misschien geërfd van mijn 
vader die vroeger een liedje schreef voor de brandweermannen van 
Kruibeke. 
Het liedje begon zo : “En ... muziek en gezang ja dat geeft ons moed 
en kracht, de pint al in de hand dat zijn onze gedachten viva het goed 
bier, muziek en lekker leven wat kan de Heer ons beter geven.” Een 
echte hit bij de brandweer van Kruibeke en van  Holsthum, Duitsland.

Gitaarles
“Muziek kwam iets later”, zegt Raymond. “Ik wou graag gitaar spe-
len maar ik mocht niet van mijn vader. Stiekem zei ik dat ik op de
“knatser” voetbaltafel ging spelen in een café iets verder maar ik ging 
gitaarlessen volgen bij Richard Huyghe in Bazel.”

Orkest
Raymond richtte een orkestje op met als naam  “De Zuidzee Hawaiens”
maar dat kende in het begin geen succes. “We namen nog enkele 
mensen aan met o.a. Richard Huyghe en we werden plots populair 
aan de Scheldekant en in Oost-Vlaanderen. Wij hebben nog opgetre-
den in Londerzeel in een grote zaal samen met de Pick-Nicks, The 
Cousins en The Jockers en dat was het begin van mijn showbizz 
carrière.”

Huwelijk
“Ik was 23 jaar en leerde mijn vrouw kennen in café “De Pol” in 
Beveren. Op mijn dertigste trouwde ik met de 8 jaar jonger Myriam 
Mendonk. We kregen en dochter Daisy en we hebben een � inke en 
mooie kleindochter en kleinzoon.”

Sha-Na
“Ik was zot op de liedjes van Abba”, zegt Raymond. “Ik richtte een 
Vlaamse meidengroep op met als naam Sha-Na. Hun eerste single 
zou een gelijknamig nummer van Abba worden namelijk  “Fernando” 
maar op een sneller ritme. De single werd opgenomen in een studio 

in Brussel en met deze single trokken we naar de Manhattan studio’s 
in Leuven waar het programma “Tien om te zien” werd opgenomen. 
Het werd direct een knaller, we stonden direct in de top 10 en er volg-
den nog verschillende hits.”

Andere artiesten
Als tekstschrijver en componist was Raymond zeer geliefd bij onze 
Vlaamse artiesten en zelfs bij de Nederlanders.
Zijn spiegelbeeld, Jack Jersey, zong graag liedjes van Raymond 
maar ook anderen zoals Christof, Laura Lynn, Jo Vally, Bobby Prins, 
Sam Gooris, Garry Hagger, The Romeo’s, The Sunsets, Walter 
Capiau, Yves Segers en nog vele anderen.

Willy Sommers
Het begon allemaal in dancing “Het Kaasboerinneke” in Postel bij 
Mol bij een etentje met Hugo Symons, een bekende in de TV wereld. 
Willy Sommers had daar die dag moeten optreden en stond na zijn 
optreden in een tentje tusssen restaurant en de zaal plaatjes te ver-
kopen. Hugo Symons gaf mij de tip om een liedje te schrijven voor 
deze man.
Ik kwam terug thuis en zocht mijn demo die ik in 1993 al geschreven 
had. Ik nam eerst contact op met Jaak Verbergt, Jaak las het en zei 
“godverdomme” dit is echt iets voor de Willy. De muziek werd ge-
maakt en met deze demo trokken we voor een afspraak naar Willy.
De afspraak was een etentje in “Brasserie Brasseur” van Dirk 
Paternoster. 
Na het eten ging ik met Willy op de parking in de auto zitten en liet 
de demo horen met als tekst “Laat de zon in je hart”. Willy twijfel-
de en zei: “is dit niet te veel schlager?” Ik moest afspreken met zijn 
manager.
De dag nadien had ik een afspraak in de studio in Loppem. De reactie 
was: “Een liedje dat er boenk op is.”
En inderdaad het werd een enorme hit voor Willy in 2006. Het is een 
liedje dat bij het horen lang in je geheugen blijft hangen.

Buiten showbizz, een harde werker
Raymond is ook marktkramer geweest in keurfruit. Hij heeft 8 jaar 
lang de dancing BBC open gehouden en 14 jaar lang de Deense pub 
“Hans Christian Andersen” op de Keyzerlei in Antwerpen.

“Het oog van Kruibeke” vond het fantastisch om Raymond te mogen 
ontmoeten die Kruibeke toch wat bekendheid heeft gegeven. 
Pro� ciat Raymond en geniet samen met je echtgenote Myriam van 
jullie pensioen. 

Je blijft een topper !
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“Het oog van Kruibeke” hoopt dat de kapel van de 
“7 Weeën” in de toekomst geluk mag brengen, want 
op vrijdag de 13e november 2020 werd het 2de ge-
deelte geplaatst alsook het kruisbeeld en dit onder wat 
belangstelling met o.a. Schepen Kris Smet en Eduard 
Caluwé.
Er kwam een kraan aan te pas om het 200 kg zware 
stuk naar boven te tillen. Voor de aanvang er van had 
Eduard zijn 2de document verborgen in het torentje, 
het 1ste was bij de opbouw verborgen.
Na het plaatsen van het torentje en het kruisbeeld had 
Eduard 2 uur lang deze werken gevolgd, � er met tranen 
in zijn ogen keerde hij huiswaarts.

Eduard man, het is echt een pronkstuk !

2 DOCUMENTEN VAN EDUARD VERBORGEN IN HET TORENTJE
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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
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RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

HUISmoors-vercammen
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HU IS
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RAAMGARNIERING -  VERF -  BEHANG
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KERSTDAGEN
27-28-29 NOVEMBER

STELLEN VOOR

LANGESTRAAT 41• 9150 KRUIBEKE
T 03 774 12 96 • info@bloemenpaleis.be

WWW.BLOEMENPALEIS.BE

★★

★

★

★

★

★

★

★
WĲ  CREËREN VOOR U EEN HUISELĲ KE SFEER !

VANAF DIT WEEKEND
KERSTBOMEN

WE LEVEREN GRATIS AAN HUIS
VRĲ DAG       9u00-21u00
ZATERDAG    9u00-18u30
ZONDAG       9u30-17u00

MAAK ELKE DAG KANS OP EEN 
BLOEMENABONNEMENT VOOR 3 MAANDEN

KERSTDECORATIE KAN U BESTELLEN 
VIA ONZE WEBSHOP EN AFHALEN IN ONZE WINKEL

Derde generatie is een feit, Sophie Van Raemdonck 
versterkt deels het team Bloemenpaleis en startte 

haar eigen bedrijf (verlenging van Bloemenpaleis) op.

NIEUW
Bloem&Praal

Fleurige aankleding van evenementen & huwelijken
Fleurige aankleding van kantoorruimtes & bedrijven

Geniet samen met Sophie van bloemen tijdens leuke workshops

Ontdek het (online) aanbod workshops 
voor de feestdagen!

Ontdek de leuke feesttafelformules 
in samenwerking met jonge ondernemers!

Meer info op haar sociale media & in Bloemenpaleis
  @bloemenpraal                bloem_en_praal

LANGESTRAAT 41• 9150 KRUIBEKE

Stop het virus... niet onze lokale handel !

Doe dus zeker je aankopen in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Bel of mail je bestelling en spreek af voor ophaling of levering.

Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis
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KIJK OP BLZ. 13 TOT 20

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

26
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EDITIE

26
23/11/2020

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)   ➤ Mail naar: 
geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26

• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL

• OPLOSSING FOTO: A) IN KRUIBEKE -  DE WINNAAR KRIJGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS

FUSIE 9150

#samensterktegencorona
#kooplokaal #adverteerlokaal

#zorgvoorelkaar❤
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DE WERELD IS VAN TIMDE WERELD IS VAN TIM
“Het oog van Kruibeke” hield deze keer een stop in Broekdam 
Noord 28 in Kruibeke waar Tim bij zijn grootouders op logement 
was. Tim heeft het syndroom van Down en het werd een niet-
alledaags interview. 

Geboorte
Tim werd geboren in 2002 in het UZ van Edegem, daar werd bij de 
geboorte vastgesteld dat Tim het syndroom van Down had. Tim is 
nu 18 jaar en in het gezin is grote broer Boris zijn grote vriend en 
Femke een heel lieve zus. “Natuurlijk”, zegt Tim, “heb ik ook nog een 
lieve mama en papa.”

School
Tim volgt school in Antwerpen in “Katrinahof” waar de  leerkrachten 
zich volledig inzetten voor deze kinderen en waar ook logopedisten, 
kinesisten en orthopedagogen, enz. zich voor deze kinderen inzet-
ten. “Heel veel bewondering voor deze mensen”, zegt Reinhilde. “Ik 
zou het zo niet kunnen. Op maandagmorgen komt de schoolbus Tim 
ophalen want hij is gedurende de week op internaat en ze moeten 
dikwijls wachten op Tim, hij staat ‘s morgens op om 5u30 op om  
7u30 te vertrekken. Hij is traag en heeft geen besef van tijd,  het is 
alsof de wereld van Tim is.”

Wat leert Tim in school?
“Hij leert rekenen en lezen aan de hand van pictogrammen. Hij doet 
ook aan sport en leert over de natuur. Dat ziet men wanneer ze les 
hebben over de natuur, dan neemt Tim steeds zijn verrekijker om 
naar de bomen en vogels te kijken.”

Zit graag alleen
Het viel op dat Tim zijn plaats een beetje afbakend, hij is wel heel 
ordelijk want alles ligt mooi gericht en de stoelen moeten mooi 
op een rij staan. Zijn leeg plastieken cola� esje heeft hij steeds in 
zijn rechterhand en dat zal hij zeker nooit afgeven. “Het oog van 
Kruibeke” vroeg aan Tim of het zijn � esje eens mocht hebben maar 
zijn antwoord was direct “njet.”

Tablet
Met zijn tablet kan Tim enorm veel, het aansluiten van kabels is voor 
hem geen enkel probleem, hier heeft Tim een zeer goed inzicht in.

Zwemmen
Tim zwemt graag en kan dit reeds goed, “zelfs heel goed” volgens 
Tim. “Ik kan 100 km zwemmen”.  Hij moest daarna zelf met zijn uit-
spraak lachen, de medaille en de beker moet hij nog krijgen.

Vriendin
Zijn beste vriendin op school is 
Romy. Tim zal precies populair 
zijn op school want hij noemde 
nog verschillende vriendinnen op.

Vrije tijd
Tim is een hevige supporter van de “Rode Duivels”. Zijn favoriete 
spelers zijn Romelu Lukaku en  Marouane Fellaini.
Bij de zangers is dit Niels Destadsbader.
Zijn liefste TV programma is “Nachtwacht” van Ketnet.

Down the road
“Zou Tim geschikt zijn om mee te werken aan het programma “Down 
the Road” van  Dieter Coppens?”  Reinhilde zei onmiddellijk: “Neen, 
hier komen geselecteerde kinderen aan bod die bijna alles kunnen. 
Tim is daar niet voor geschikt. Wij kijken niet naar dit programma, 
het geeft ons hartzeer, de mama kan er beter mee overweg.”

Opa helpen
Vorige week heeft Tim meegeholpen bij het stapelen van 1,5m3 hout.
“Ik voel het nog in mijne rug “zegt Tim. Voor dit werk kreeg hij enkele 
centjes die hij verzamelt in zijn doos. Naast zijn doos staan 2 plas-
tieken potten, hier verzamelt hij plastieken doppen van drank� esjes. 
Dit verzamelt  hij voor een organisatie die hiermee blindengeleide-
honden opleidt. Dopjes mag je steeds aan de Tim geven.

Tim wat eet je graag
Zijn ogen glunderden direct: “tomatensaus met bolletjes, spaghetti 
en lasagna met heel veel kaas.”  Smaak heeft den Tim zeker.

Wat wil je later worden Tim?
Een verrassend antwoord voor de grootouders Reinhilde en Eddie, 
“politieagent.”

Zijn toekomst
“Tim mag nog naar die school tot zijn 21ste verjaardag, wat erna zal 
komen is voor de ouders nog een vraag.”

“Het oog van Kruibeke” vond het � jn om kennis te kunnen maken 
met Tim bij wie Koning, minister, burgemeester of iemand anders 
voor hem allemaal dezelfde mensen zijn. Bij het verlaten van de 
woning wuifde Tim nog met een plastieken � esje in zijn rechterhand.

Tim, je was top !
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KRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDEREKRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDERE
We gaan even terug naar het jaar 1937, het jaar dat Raymond Felix 
geboren werd op 21 september in het moederhuis van Kruibeke.
Raymond had nog een zuster en een jongere broer. Hij was de zoon 
van Frans en Germaine Van Kerckhove die een kruidenierszaak 
hadden in de Langestraat 53 in Kruibeke.

School
Die liep Raymond in de gemeentelijke jongensschool in de Bazel-
straat, daarna leerde hij frans in een school in Antwerpen, want zijn 
vader wou dat hij frans kende.
Na zijn schooltijd werd hij ingeschakeld in de kruidenierszaak waar 
verschillende groenten en fruit verkocht werden en waar die ook nog 
gesteriliseerd werden om te verkopen in glazen potten.

Legerdienst
Ook hij moest zijn legerdienst vervullen en hij kreeg zijn opleiding bij 
de genie in Amay, gelegen in de provincie Luik. Raymond hielp thuis 
mee in de zaak en hij mocht dichter bij huis gaan dienen en het werd 
de 11de genie in Burcht waar hij korporaal werd en chauffeur van 
zwaar vervoer.
“Het was zeker niet plezant”, vertelt Raymond. “Ik mocht wel om 18 uur
naar huis om mee te helpen maar om 24 uur moest ik terug in de 
kazerne zijn.”

Vader schreef ook liedjes
De interesse voor de muziek heb ik misschien geërfd van mijn 
vader die vroeger een liedje schreef voor de brandweermannen van 
Kruibeke. 
Het liedje begon zo : “En ... muziek en gezang ja dat geeft ons moed 
en kracht, de pint al in de hand dat zijn onze gedachten viva het goed 
bier, muziek en lekker leven wat kan de Heer ons beter geven.” Een 
echte hit bij de brandweer van Kruibeke en van  Holsthum, Duitsland.

Gitaarles
“Muziek kwam iets later”, zegt Raymond. “Ik wou graag gitaar spe-
len maar ik mocht niet van mijn vader. Stiekem zei ik dat ik op de
“knatser” voetbaltafel ging spelen in een café iets verder maar ik ging 
gitaarlessen volgen bij Richard Huyghe in Bazel.”

Orkest
Raymond richtte een orkestje op met als naam  “De Zuidzee Hawaiens”
maar dat kende in het begin geen succes. “We namen nog enkele 
mensen aan met o.a. Richard Huyghe en we werden plots populair 
aan de Scheldekant en in Oost-Vlaanderen. Wij hebben nog opgetre-
den in Londerzeel in een grote zaal samen met de Pick-Nicks, The 
Cousins en The Jockers en dat was het begin van mijn showbizz 
carrière.”

Huwelijk
“Ik was 23 jaar en leerde mijn vrouw kennen in café “De Pol” in 
Beveren. Op mijn dertigste trouwde ik met de 8 jaar jonger Myriam 
Mendonk. We kregen en dochter Daisy en we hebben een � inke en 
mooie kleindochter en kleinzoon.”

Sha-Na
“Ik was zot op de liedjes van Abba”, zegt Raymond. “Ik richtte een 
Vlaamse meidengroep op met als naam Sha-Na. Hun eerste single 
zou een gelijknamig nummer van Abba worden namelijk  “Fernando” 
maar op een sneller ritme. De single werd opgenomen in een studio 

in Brussel en met deze single trokken we naar de Manhattan studio’s 
in Leuven waar het programma “Tien om te zien” werd opgenomen. 
Het werd direct een knaller, we stonden direct in de top 10 en er volg-
den nog verschillende hits.”

Andere artiesten
Als tekstschrijver en componist was Raymond zeer geliefd bij onze 
Vlaamse artiesten en zelfs bij de Nederlanders.
Zijn spiegelbeeld, Jack Jersey, zong graag liedjes van Raymond 
maar ook anderen zoals Christof, Laura Lynn, Jo Vally, Bobby Prins, 
Sam Gooris, Garry Hagger, The Romeo’s, The Sunsets, Walter 
Capiau, Yves Segers en nog vele anderen.

Willy Sommers
Het begon allemaal in dancing “Het Kaasboerinneke” in Postel bij 
Mol bij een etentje met Hugo Symons, een bekende in de TV wereld. 
Willy Sommers had daar die dag moeten optreden en stond na zijn 
optreden in een tentje tusssen restaurant en de zaal plaatjes te ver-
kopen. Hugo Symons gaf mij de tip om een liedje te schrijven voor 
deze man.
Ik kwam terug thuis en zocht mijn demo die ik in 1993 al geschreven 
had. Ik nam eerst contact op met Jaak Verbergt, Jaak las het en zei 
“godverdomme” dit is echt iets voor de Willy. De muziek werd ge-
maakt en met deze demo trokken we voor een afspraak naar Willy.
De afspraak was een etentje in “Brasserie Brasseur” van Dirk 
Paternoster. 
Na het eten ging ik met Willy op de parking in de auto zitten en liet 
de demo horen met als tekst “Laat de zon in je hart”. Willy twijfel-
de en zei: “is dit niet te veel schlager?” Ik moest afspreken met zijn 
manager.
De dag nadien had ik een afspraak in de studio in Loppem. De reactie 
was: “Een liedje dat er boenk op is.”
En inderdaad het werd een enorme hit voor Willy in 2006. Het is een 
liedje dat bij het horen lang in je geheugen blijft hangen.

Buiten showbizz, een harde werker
Raymond is ook marktkramer geweest in keurfruit. Hij heeft 8 jaar 
lang de dancing BBC open gehouden en 14 jaar lang de Deense pub 
“Hans Christian Andersen” op de Keyzerlei in Antwerpen.

“Het oog van Kruibeke” vond het fantastisch om Raymond te mogen 
ontmoeten die Kruibeke toch wat bekendheid heeft gegeven. 
Pro� ciat Raymond en geniet samen met je echtgenote Myriam van 
jullie pensioen. 

Je blijft een topper !
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“Het oog van Kruibeke” hoopt dat de kapel van de 
“7 Weeën” in de toekomst geluk mag brengen, want 
op vrijdag de 13e november 2020 werd het 2de ge-
deelte geplaatst alsook het kruisbeeld en dit onder wat 
belangstelling met o.a. Schepen Kris Smet en Eduard 
Caluwé.
Er kwam een kraan aan te pas om het 200 kg zware 
stuk naar boven te tillen. Voor de aanvang er van had 
Eduard zijn 2de document verborgen in het torentje, 
het 1ste was bij de opbouw verborgen.
Na het plaatsen van het torentje en het kruisbeeld had 
Eduard 2 uur lang deze werken gevolgd, � er met tranen 
in zijn ogen keerde hij huiswaarts.

Eduard man, het is echt een pronkstuk !

2 DOCUMENTEN VAN EDUARD VERBORGEN IN HET TORENTJE
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WIJ HEBBEN OOR 
VOOR UW GEHOOR!
Meer dan 37 jaar ervaring met het aanpassen                                                      
van hoortoestellen en gehoorbescherming.
Gratis op proef mits een voorschrift van 
NKO-arts, dagelijkse service.
Op basis van het gehoorverlies passen we 
het meest geschikte toestel rekening houdende 
met de behoeften en het budget: 
Widex en Siemens

O.-L.-Vrouwplein 15  |  9150 Kruibeke  |  03 774 16 18
annemieke@optiekfoubert.be  |  www.optiekfoubert.be        

Ooms - De Rop
Uw partner in elektriciteit

Samen met u streven wij naar een aangename werk- & leefomgeving

Ooms - De Rop bvba
Leliestraat 14 - 9150 Kruibeke

+32 (0)475/800 511
michael@ooms-derop.be

www.ooms-derop.be

Algemene elektriciteitswerken 
industrie • woning • renovatie

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

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 

RUPELMONDESTRAAT 80 • 9150 BAZEL • TEL: 03 774 23 83 • WWW.STEFANVBO.BE

Zorgeloos Comfort

ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING • POORTEN • VELUX ACCESSOIRES • EXCLUSIEVE ZONWERINGROLLUIKEN • TERRASOVERKAPPINGEN • ZONWERING • POORTEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING

ACTIE/KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant 
en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal!

VR 30 NOVEMBER | ZA 1 DECEMBER | ZO 2 DECEMBER
13.30 – 20.00 uur 10.00 – 17.00 uur 10.00 – 17.00 uur

OPENDEURDAGEN

DB553713J8

553713J8 - E06 Ed : 233/SKT CMYK 23-10-18 14u44 PRO2 1e versch: 29-11-2018 VTW:PATRICK VAN MELE

OPENDEUR
DAGEN

VRIJDAG 30 NOVEMBER
13.30-20.00 uur

ZATERDAG 1 DECEMBER 
10.00-17.00 uur

ZONDAG 2 DECEMBER
10.00-17.00 uur

ACTIE / KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant

en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal !

Stefan Van Bogaert is in het Waasland de betrouwbare  specialist 
voor zonwering, rolluiken, vliegenwering, terrasoverkappingen 
en zo veel meer. Het bedrijf stelt daarbij altijd kwaliteit voor-
op, zowel in service als in hun producten. De werking van zon- 
weringen in de toonzaal al testen, of op zoek naar een geïsoleerde 
terrasoverkapping? Bij Stefan Van Bogaert kan het allemaal.

De focus op kwaliteit start al in de showroom. Die is sinds half 
september uitgebreid, waarbij de vloeroppervlakte bijna verdub-
belde. Zo is er nu veel meer plaats voor onder meer de verschil-
lende raambekledingsproducten van Luxa�ex. Dankzij meerdere 
lichtbakken met instelbare lichtkwaliteit kan u in de winkel zelf al 
testen of de zonweringen het licht tegenhouden volgens uw ver-
langen. Zo kan u zich gemakkelijker voorstellen hoe het bij u thuis 
zal aanvoelen. Veel producten hebben ook een bijbehorende video 
met meer uitleg en impressies, die u in de toonzaal onmiddellijk op 
groot scherm kan bekijken. 

EERSTE GEÏSOLEERD LAMELLEN DAK OP DE MARKT
Tine Van Bogaert en haar verkoopmedewerker staan de klanten 
bij met professioneel advies. Ze zijn goed op de hoogte van de 
laatste trends en spelen daar ook op in. Sinds eind vorig 
jaar is Stefan Van Bogaert bijvoorbeeld verdeler van de 
Sky Lounge, de enige terrasoverkapping met geïsoleerde  
lamellen op de markt. Die stelt u in staat om te genieten van uw 
terras, zomer en winter. Tegen het einde van dit jaar zal er ook een 
pergola met geïsoleerd dak te zien zijn in de toonzaal van Stefan 
Van Bogaert, zodat u van dichtbij met het product kan kennis- 
maken.

“We proberen heel persoonlijk om te gaan met klanten. Er wordt 
echt geluisterd naar hun wensen en levensstijl waardoor hun  
project erop volledig wordt afgestemd”, zegt Tine. “We krijgen 
regelmatig mailtjes van mensen om zeggen dat ze tevreden zijn, 
of die iets nieuw willen bestellen en daarbij vragen voor dezelfde 
monteur. Dat doet wel deugd.”

GEEN VUILE VINGERS!
Terwijl Stefan, de man van Tine, alle opmetingen doet, heeft de  
�rma vijf monteurs klaarstaan om professioneel het product te 
plaatsen. Regelmatig gaan zij naar het buitenland voor opleidin-
gen. “Onze monteurs werken ook proper: geen afval, stof of stuk-
ken karton die blijven rondslingeren. Bijvoorbeeld na de plaatsing 
van een glazen dak krijgt de klant een gratis poetsbeurt, omdat 
onze monteurs hun vingerafdrukken op het glas achterlaten.”

Stefan Van Bogaert denkt ook aan het milieu. De �rma kiest bij 
voorkeur voor producten die grote aandacht schenken aan het 
ecologische aspect, en ze bezit enkele elektrische wagens. “We 
denken er aan om 100 procent elektrisch te gaan. Dit jaar hebben 
we ook nog extra zonnepanelen laten bijleggen.”

ONLINE OPENDEUR
van 16/11 tot en met 5/12
Leg uw korting vast op onze website: www.stefanvbo.be
Maak een afspraak en wij brengen onze toonzaal tot bij u.
03 774 23 83 of info@stefanvbo.be
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Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)
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Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis
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Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25
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EDITIE

26
23/11/2020

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,
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geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be
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Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)
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Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
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of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis
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DAMESBLADEN  
De overgebleven letters vormen een uitdrukking.

Wegens de coronamaatregelen geven we voorlopig geen winnende prijzen. 

Gekke wijzers
Kan jij uitzoeken welke Belgische 

steden er op de wijzers staan?

BLUSSER

TEENDOOS

WENPANTER

GEGURB

NEGT

LECHEMEN

NIEUWS UIT KRUIBEKE
ZORGEN VOOR ELKAAR

Zorg jij ook voor een ‘Lichtpuntje’?

1 december is de start van de actie ‘LICHT-
PUNTJES’. Via deze actie maken we de 
donkere decembermaand ‘lichter’, zowel 
letterlijk als � guurlijk. Je kan heel gemakke-
lijk deelnemen door je huis te versieren of 
‘s avonds wat meer te verlichten. 
Waar je de versiering of het lichtje hangt, 
legt of neerzet, maakt niet uit. Of je dat nou 

achter het raam doet, op je stoep, voor 
je voordeur of in je voortuin. Zolang het 
maar zichtbaar is voor de buitenwereld.
Zo creëren we hoop en verbondenheid en 
brengen we samen warmte in de straat, 
buurt, gemeente tot het hele Waasland.
Let op, een kaarsje bij een gordijn of een 
lampje dat warm wordt, brengt mogelijk 
brandgevaar met zich mee.

Zorg dat het veilig is 
en doe je lichtje zeker 
uit voor je gaat slapen.

WWW.KRUIBEKE.BE
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CAMEE bv  -  Spaanskwartier 68 - 9170 De Klinge
T 03 770 52 33 - info@camee.be
www.camee.be

CAMEE
BADKAMERRENOVATIE - TOTAALRENOVATIE

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

Beste klanten,

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
badkameropmeting. 

Dit kan per mail of telefonisch.

#steunelkaar#shoplocal

WALLS VASTGOEDMAKELAARS
FREDERIK VAN EEDENPLEIN 8 I  2050 ANTWERPEN  I  WWW.WALLS.BE  I INFO@WALLS.BE

Bekijk ons volledig aanbod op www.walls.be of bel ons op 03 233.33.00

Benieuwd naar de waarde 
van uw eigendom?

Contacteer ons voor 
een gratis schatting!

ERIK DE LOOSE

SOLANGE KLAES

Regiomanager

Vastgoedmakelaar
BIV 512.620

erik@walls.be

solange@walls.be

0472 03.60.66

0472 90.33.06

Linkeroever, Esmoreitlaan 11
Riant appartement (ca. 240 m²) gelegen in de Residentie Country Gardens
Indeling: inkomhal met ingemaakte vestiairekast, apart toilet en handenwasser; 
riante woonkamer (75 m²) op parketvloer; volledig ingerichte keuken met kasten en 
toestellen; 4 slaapkamers; een badkamer uitgerust met jacuzzi; zuidgericht terras 
(26 m²)! EPC: 182 kWh/m² (Wg, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo) - € 545.000

Linkeroever, August van Cauwelaertlaan 17 
Charmante en ruime woning op een rustige locatie over een parkgebied
Indeling: inkomhal met apart toilet; ruime en lichtrijke woonkamer (32 m²) met open 
en ingerichte keuken; tuin; 2 slaapkamers en een bureauruimte; 3 kelderruimtes;  
nieuwe CV-brander; Dak reeds geïsoleerd! Dubbele beglazing!
 EPC: 269 kWh/m² (Wg, Gg, Gvkr, Gvv, Gmo) - € 375.000

Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 202 
Een charmante, half-open bebouwing 
Indeling: inkomhal is een apart toilet; een leef- en eetruimte op vinylvloer; de keu-
ken met nodige keukenapparatuur; inpandige garage; twee slaapkamers en een 
bureauruimte; badkamer; een zolderruimte (57m²; ruime garage; kelder (13m²); een 
ruime koer (60m²) EPC: 675 kWh/m² (Wg - Vg - Gvkr - Gvv – Gmo) - € 270.000

Beveren, Eikenlaan 52 
Vrijstaande villa ideaal gelegen in een zeer rustige buurt
Indeling: een riante inkomhal met aparte toilet; mooie, gezellige, ruime leefruimte 
op vloerverwarming; mooie zuid-oost gerichte tuin met terras; een ruime keuken; 
aparte wasruimte; bureauruimte; een ruime slaapkamer; badkamer met ligbad; 
inpandige garage; tuinhuis EPC: 269 kWh/m² (Wg, Gg, Gvkr, Gvv, Gmo) - € 595.000

TE KOOP TE KOOP

TE KOOPTE KOOP
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VERKOOP VAN TWEE PERCELEN LAND-
BOUWGROND, BOSSTRAAT te BEVEREN

met recht van hoger bod

INLICHTINGEN EN VOORWAARDEN
DIENST OVERHEIDSOPDRACHTEN EN JURIDISCHE ZAKEN 

Stationsstraat 2 - 9120 Beveren - tel. 03 750 17 37 
www.beveren.be/landbouwgrond-Bosstraat

 KANDIDATUREN
UITERSTE DATUM INDIENEN KANDIDATUREN:

11 december 2020 om 16u

Namens het vast bureau
de algemeen directeur                                        de burgemeester
Jan Noppe                                                                           Marc Van de Vijver

Beschrijving van het goed
Kadastrale gegevens: 2e afdeling, sectie D nr. 893,  

opp. 6.840,00 m2 en sectie D nr. 894, opp. 6.550,00 m2

De percelen zijn vrij van gebruik.
Voor een minimumprijs van 94 000,00 euro

Te vermeerderen met 12,5% voor de administratieve kosten van de verkoop

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)
A.A. “OCHTENDGLOREN”

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)

 0475 644 560 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2020

WERK GEZOCHT
POETSVROUW met ervaring heeft 

vrije uren. Huishoudelijk hulp 
aangeboden. Dienstencheques. 

Tel. 03 254 20 24
www.perfectpropereplaats.be 

         F2019

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

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

TE KOOP GEVRAAGD

OPENINGSUREN 
HUIS AAN HUIS VOOR 
HET BINNENBRENGEN 
VAN EEN ZOEKERTJE, 

ROUWBEDANKING, 
VIERGESLACHT, 
JUBILEUM, ...

Kantoor: Statiestraat 59, Zwijndrecht
MA., DI., WO.  VAN 9u00 - 12u30 
OF NA AFSPRAAK: 0475 392 880  

IK ZOEK WERK

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

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

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

          P2020

RELATIES

OPRUIMING 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.

DMC

PERSONEEL GEVRAAGD

        #samentegencorona #zorgvoorelkaar
#koopbijlokalehandelaars #steundehoreca

TE KOOP OF TE HUUR

#samentegencorona 

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

#samentegencorona #zorgvoorelkaar

Steendorp: Hemelrijk, HOEKAPP. 
Narcissenlaan 11, 1e verd. Inkom + 

vestiaire, ruime liv., ingerichte 
keuken, badk., aparte wc, 3 slpks, 

terras voor en achter, garage, 
fietsberging. EPC 188. 

Vraagprijs: 245.000 euro 
GSM 0476 285 016

                         P2020/13/10-01

POETSVROUW, strijken, koken, 
huishouden. Voor info tel. 0488 211 829

                         P2020/19/10-01

ASSISTENTIEWONINGEN TE HUUR 
Seniorenresidentie Meulenberg:
ruime appartementen tot 90m2, 
hotelservice en zorgomkadering. 

Tijdelijk mooie promotie bij 
tekenen!  Tel. 03 750 11 11

        P20201008010926

STEUN DE HORECA
EN DE LOKALE HANDELAARS

BESTEL TAKE AWAY MENU’S, 
TAKE AWAY ONTBIJT, ...

KOOP LOKAAL ❤ SAMEN TEGEN CORONA

AAN ALLE ZORGVERLENERS
BEDANKT VOOR JULLIE BELANGRIJK WERK 

AANKOOP VERKOOP ALLE 
MERKEN OOK MET SCHADE EN 

VEEL KM. STEEDS TEGEN DE 
BESTE PRIJS ! TEL. 0489 082 215 

                        P2020

Ons kantoor is wegens de 
nieuwe coronamaatregelen 
gesloten. U kan ons altijd 

contacteren voor advertenties, 
zoekertjes, rouw-, jubileum-, 
viergeslachtadvertenties, ...

 via 0475 392 880 
of info@huis-aan-huis.net

Zoekertjes kan u bestellen via 
www.huis-aan-huis.net

Zoekertjes kan u bestellen via 
www.huis-aan-huis.net
Volgende verschijning week 50 !

AFGESLOTEN GARAGEBOXEN/
OPSLAGRUIMTES TE HUUR OP 

TOPLOCATIE! Gelegen op de 
hoek van de Blancefloerlaan en 

de Lode Zielenslaan te Antwerpen 
Linkeroever. Op 10 min. 

van Antwerpen centrum via 
Waaslandtunnel (800m) en/

of voetgangerstunnel (200m).
Camerabewaking 24/24 en nacht-

verlichting voorzien. Min. huur 
6 maand. GSM 0496 51 29 79

             F20201108064344

ALLERLEI

DUBBELE OVERDEKTE 
AUTOSTAANPLAATS (20 m2)
ANTWERPEN-L.O. - €24.000 

gsm 0476 42 04 76
                        P20201027092057
DUBBELE AUTOSTAANPLAATS 
ANTWERPEN-L.O. 25.000€ (samen) 
Tel. 0476 42 04 76
                         P20200920033442

#samentegencorona #zorgvoorelkaar

SINT CHOCOLADE, echte 
Callebautchocolade: 19,95 euro/kg

Ook suikervrije Sintchocolade  
verkrijgbaar. Sintpakketjes voor 

verenigingen en bedrijven. 
Ook Sint ontbijt mogelijk. 

Prima Heyrman-Vermeulen 
Laarstraat 113, 2070 Zwijndrecht 

Tel. 03 252 74 11 
E-mail: primazwijndrecht@skynet.be
                        F2020

LERA(A)R(ES) FRANS gevraagd voor 
1 namiddag in de week. Dit om de 
kennis van Frans in onze firma te ver-
beteren. Voor info tel: 0471 455 032. 
                        P20201112064009

PSYCHOTHERAPIE KAIROS 
VISIE: Ik stond ook wel eens 

alleen of had in bepaalde 
omstandigheden van eenzaam-

heid, uitputting, verlies of 
hulpeloosheid het gevoel op 
niemand te kunnen rekenen.
Ik zocht naar steun en bleef 

nooit met lege handen achter. 
Luc Schoenaers, 0493 51 63 98 
psychotherapiekairos@telenet.be 

www.psychotherapiekairos.be
   F2020

GARAGE te Zwijndrecht, Jozef 
Cardijnstraat. Info: 03 252 71 46

                         P20201116093049

Om ons team te versterken in de 
bakkerij zijn wij op zoek naar een 
vriendelijke en flexibele verkoopster. 
Wil je graag samenwerken met ons 
hecht team, neem dan snel contact 
met ons op het nummer 0470 065 731.
                       F20201117023732
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bakkerij zijn wij op zoek naar een 
vriendelijke en flexibele verkoopster. 
Wil je graag samenwerken met ons 
hecht team, neem dan snel contact 
met ons op het nummer 0470 065 731.
                       F20201117023732

Ook als bedrijf 
uw VACATURE 

in Huis aan Huis ?
Bel ons 0475 392 880 of 

mail info@huis-aan-huis.net
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RUIMDIENST RINGOOT
LEDIGEN EN REINIGEN VAN BEERPUTTEN

Registratienr. OVAM: 914413
-0

13

Ook sterf-, bezink-, 
water- en vetputten.

Alle ontstoppingswerken,
camera-inspectie.

Uitkuisen van vijvers.

KLINGEDIJKSTRAAT 90 - 9170 ST.-GILLIS-WAAS - TEL. 03 283 65 64 
GSM 0477 41 99 46 - info@ruimdienstringoot.be

DOORNPARK 56A - 9120 BEVEREN - TEL. 03 283 65 64 
GSM 0477 41 99 46 - INFO@RUIMDIENSTRINGOOT.BE

Ook sterf-, bezink-, water- en vetputten. 
Alle ontstoppingswerken, camera-inspectie. 

Uitkuisen van vijvers.
Registratienr. OVAM: 9144

WAARDEBON
Korting geldig bij contante betaling.

€5 
KORTING✃

Kapelanielaan 2c | 9140 Temse
03 771 47 53 | www.waaslandmotor.com

fiat.be

FIAT TIPO MET PACK MORE. 
VOOR WIEMEERWIL:MEER TECHNOLOGIE, 
meer sportiviteit, meer stijl.

4,5 - 7,2 L /100 KM  •  117 - 168 G / KM CO2 (WLTP)

Ontdek het nieuwe Tipo gamma en krijg steeds meer met de PACKS MORE.

De Tipo’s UITGERUST MET HET Pack More zijn gemaakt voor wie niets wil opofferen. Maak uw Tipo Mirror nog meer high tech, uw Tipo Sport nog 
sportiever en uw Tipo Street nog stijlvoller met DE packs more en al hun extra uitrusting.

Er is al een Fiat Tipo vanaf ¢11.290(1)

(1)Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat TIPO Berline Pop 1.4 95pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 15.390 BTWI min de basiskorting: € 1.100 BTWI min de ECOpremie: 2.000 € (2) min de Good Deals premie : 1.000 € (3). (2) De ECOpremie is geldig bij aankoop 
van Fiat Tipo bij overname van uw voertuig. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de 
oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. (3) Aanbod 
geldig van 01/11/2020 t.e.m. 11/11/2020 bij aankoop van een FIAT Tipo Berline Pop op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar gedurende deze periode en ingeschreven voor 16/11/2020. Aanbod geldig in het deelnemend netwerk.  
Aanbod geldig in het deelnemende netwerk vanaf 01/11/2020 t.e.m. 11/11/2020. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. Meer info op www. fiat.be. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium n.v., Da Vincilaan 3 - 1930 Zaventem. RPR: Brussel. KBO 
0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

WLM_HAH_140x215_Fiat_Tipo_W48_2020.indd   1 13/11/2020   14:52:19
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NIEUWS UIT BEVEREN

VIJDBROOD EN –GEBAK EN L.A.M.-GIN VOOR STRAFSTE DAMES VAN BEVERS TOERISTISCH SEIZOEN
Helaas blijft de coronapandemie roet in het eten gooien.  
Omwille van die reden werd de geplande persvoorstelling van het 
Vijdgebak, de Vijdbroodjes en de L.A.M. Gin op het laatste nip-
pertje geannuleerd. De organisatoren wilden van die gelegenheid 
ook gebruik maken om de “3 dames van Vijd” bekend te maken. 
Maar ook dat viel in het water ...

Het moge duidelijk zijn dat “de hoorn des overvloeds” niet 
vreemd was in de tijd van Vijd. Zo creëerden de Beverse bakkers 
die eerder instonden voor de “Zoete Koek van Vijd” nu het Vijd-
gebak (met rabarber en amandelvulling) en de Vijdbroodjes (met 
mout en anijskruiden). Beiden zijn vanaf komend weekend te vin-
den bij warme bakkers Everix, Buys-Verhelst en Van Steenlandt.  
Uiteraard blijft ook de Zoete Koek beschikbaar.

Ondertussen lanceerden de “3 dames van Vijd”, de brouwers die 
instonden voor de bieren Lysbette, Ameltje en Mabelie ook de 
L.A.M. Gin. In deze gin zijn 11 kruiden en vruchten terug te vin-
den die Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh detecteerde op 
het “Lam Gods”. Of hoe de smaken die de gebroeders Van Eyck 
in hun meesterwerk verwerkten, nu op ‘spirituele’ wijze tot leven 
worden gewekt ...

De “3 dames van Vijd” beslisten om de eerste drie �essen van 
deze overheerlijke gin te schenken aan de strafste dames van het 
afgelopen toeristische seizoen. Met unanimiteit koos de jury voor 
Ines De Smet (teamverantwoordelijke Toerisme van gemeen-
te Beveren), Elfriede De Puysseleyr (medewerker van de dienst 

Toerisme van gemeente Beveren) en Inge Brocken (schepen van 
Toerisme).

Tim Verwilghen, voorzitter van de adviesraad Toerisme: “wat deze 
drie dames, in tijden van corona, hebben klaargespeeld om het 
lokale toeristische aanbod in de verf te zetten, verdient een extra-
tje. Hun inzet bezorgde heel wat Beverenaars die hun vakantie in 
het water zagen vallen, toch heel veel plezier in eigen gemeente.”
Met dank aan Dirk Verhelst, Kris Van Steenlandt, Nico Everix,  
Ellen Winters, Bruno Schelkens, Tim Verwilghen, Foodarcheoloog 
Jeroen Van Vaerenbergh en de gemeentelijke diensten Erfgoed en 
Toerisme.
 
Meer informatie
Tim Verwilghen - T 0496 83 79 48 - E timverwilghen@hotmail.com

WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

GOED ZICHTBAAR IN HET DONKER
Ben je te voet of met de �ets, met de brom- of motor�ets dan zien 
andere weggebruikers je veel sneller als je �uo- of re�ecterende 
kledij draagt. Zeker voor kinderen is het aan te raden om zich extra 
zichtbaar te maken in het verkeer.

Draag fluo-of reflecterende kledij
Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar 
voor een chauffeur. Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan 
ben je zichtbaar vanop 50 meter. Wie re�ecterende kledij draagt, is 
in het donker al goed zichtbaar op 150 meter. Ook overdag vallen 
�uokleuren meer op dan andere kleuren.

Zorg voor een goede fietsverlichting
Bij slechte zichtbaarheid of in het donker kunnen weggebruikers 
elkaar niet of te laat zien. Daarom is ook een goede verlichting van 
levensbelang. Zonder verlichting of met kapotte verlichting rijden 
is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen. Je riskeert bovendien een 
boete.
Op een gewone fiets zijn volgende �etsverlichting en re�ectoren 
verplicht:
- wit of geel (knipper)licht vooraan
- rood (knipper)licht achteraan (vanaf 100 m zichtbaar voor 
  weggebruikers)
- witte re�ector vooraan en rode re�ector achteraan
- oranje pedaalre�ectoren
- twee oranje re�ectoren tussen de spaken van elk wiel, of een 
  witte re�ecterende strook op de banden.

Kinderfietsen, vouwfietsen, 
koersfietsen en mountainbikes
Bij andere �etsen zoals kinderfietsen/
vouwfietsen (wieldiameter < 50 cm), 
koersfietsen en mountainbikes zijn 
re�ectoren niet verplicht als je er alleen 
overdag bij goede zichtbaarheid mee 
rijdt. Koers�etsen en mountainbikes 
moeten wel een witte re�ector vooraan 
en een rode achteraan hebben, als ze 
minstens één spatbord hebben.
`
Fietskarren of -aanhangwagens 
moeten achteraan twee rode re�ec-
toren hebben. Als het rode achterlicht 

van de �ets onzichtbaar zou zijn door de kar of aanhangwagen, 
dan moet hierop een rood achterlicht branden.
De �etsverlichting moet aan in het donker, namelijk tussen het val-
len van de avond en het aanbreken van de dag en ook overdag, 
als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is.
Lichten moeten niet verplicht op je �ets zitten. Je mag ze ook 
goed zichtbaar op je kledij of rugzak dragen. 

GEBRUIK HERBRUIKBARE LUIERS
Ieder kind verbruikt meer dan 1 ton wegwerpluiers. Alle Vlaamse 
baby’s samen produceren meer dan 8,5 % van de totale hoeveel-
heid restafval. Denk aan je eigen portemonnee, aan de natuur en 
probeer herbruikbare luiers. Ibogem geeft milieubewuste ouders 
een �nancieel duwtje in de rug.

Terugbetaling tot 125 euro
Op www.ibogem.be vind je het aanvraagformulier. Dit bezorg je, 
samen met de aankoopfactuur, aan Ibogem. Je krijgt de helft van 
het aankoopbedrag (tot het maximumbedrag van 125 euro) terug-
betaald.

 
Twijfel je nog of herbruikbare 
luiers iets voor jou zijn? 
Ga dan naar de website van Netwerk 
Bewust Verbruiken
(www.bewustverbruiken.be) en vind 
verkooppunten en uitleendiensten 
van herbruikbare luiers.

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

      #SAMENSTERKTEGENCORONA#KOOPLOKAAL#ADVERTEERLOKAAL

HOE KIES JE HET JUISTE MONDMASKER EN 
HOE DRAAG JE HET CORRECT?

Wie een mondmasker draagt, beschermt enkel anderen tegen een 
eventuele besmetting. Het is dus van groot belang dat iedereen 
een goed mondmasker heeft, het op de juiste manier en locatie 
opzet. Zo draagt iedereen bij aan het principe “Ik bescherm jou en 
jij beschermt mij.”

Meer info
Alle info over het kiezen van een degelijk mondmasker en 
het correct dragen, kan je hier nalezen:
https://news.economie.fgov.be/192680-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

NIEUWS UIT ANTWERPEN STAD
LOKALE CORONA-INFOLIJN

Antwerpenaars met vragen over het testdorp 
TestCovid en over corona kunnen vanaf 
maandag 2 november bellen naar de nieuwe 
lokale corona-infolijn op het nummer  
03 376 95 95. De stad, de huisartsenkrin-
gen, ZNA en Golazo willen zo de druk op de  
Antwerpse huisartsen verlichten, en correcte 
en gerichte informatie aan de burgers  
leveren.

Het nummer van de lokale corona-infolijn is 
03 376 95 95.
Ze is op weekdagen bereikbaar van 9 tot 17 
uur, en in het weekend van 8 tot 16 uur.

Druk op huisartsen verlichten
Door nog intensiever samen te werken wil-
len de stad Antwerpen, de Antwerpse huis-
artsen, ZNA en Golazo de druk op de huis-
artsen verlichten. “De huisdokters zijn al 
een tijdje overbevraagd. Hun telefoon staat 
roodgloeiend”, zegt wachtpostmanager  
Corina de Korte van Huisartsenwachtpost 
Antwerpen-Noord. “Zij krijgen vandaag  
allerlei vragen over COVID-19. De lokale  
corona-infolijn zal een deel van de vragen op-
vangen, waardoor onze huisartsen hopelijk 

terug een beetje meer ruimte krijgen voor puur 
medische vragen en het opvolgen van hun  
patiënten.”

Algemene vragen en ondersteuning 
testdorp
De nieuwe infolijn komt er dus niet om de 
eerste telefoon met de dokter te vervan-
gen. Wie ziek is, contacteert eerst en vooral 
zijn eigen huisarts en blijft thuis. De nieuwe  
lokale corona-infolijn komt er wel om alge-
mene vragen over corona en de praktische 
gevolgen die ze met zich meebrengt te be-
antwoorden. Iets wat nu te tijdsintensief is 
voor de Antwerpse huisartsen. Tegelijk wil 
de nieuwe lokale corona-infolijn het stede-
lijk contactcenter ontlasten dat al een tijdje 
veel extra vragen over corona te verwerken 
kreeg. De lokale infolijn wil zodoende een 
laagdrempelig aanspreekpunt bieden voor 
Antwerpenaren.

“Wij en onze partners merken dat er nog 
onduidelijkheden zijn bij veel Antwerpena-
ren en dat ze vaak met veel vragen zitten”, 
zegt schepen voor gezondheidszorg Fons 
Duchateau.“ Zo kennen veel mensen bij-

voorbeeld het verschil tussen quarantaine 
en isolatie niet. Of weten ze niet goed wat te 
doen als ze positief testen. Bovendien circu-
leert er veel fake news over corona op inter-
net. Daarom besloten we om onze krachten 
nog meer te bundelen en informatie verder 
samen te brengen in een laagdrempelig  
infokanaal.”

Naast algemene vragen zal de infolijn ook 
specifieke vragen over het testdorp Test- 
Covid op Spoor Oost beantwoorden. En 
biedt ze telefonische ondersteuning voor 
wie technisch vastloopt bij het maken van 
een online-afspraak op de website van het 
testdorp. Digitaalvaardige burgers die zich 
in het Antwerpse testdorp moeten laten  
testen, kunnen best eerst de veelgestelde  
vragen op de website www.testcovid.be  
raadplegen.

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

KALLO

TE KOOP

0473 49 53 43 - info.wodan@telenet.be
www.wodan-nv.be

NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN

2 EN 3 SLAAPK.

   

KALLO

TE KOOP

0473 49 53 43 - info.wodan@telenet.be
www.wodan-nv.be

NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN

2 EN 3 SLAAPK.

   

MELSELE

RESIDENTIE DE KADANS
17 NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

met 1, 2 en 3 slaapkamers 

KALLO

TE KOOP

0473 49 53 43 - info.wodan@telenet.be
www.wodan-nv.be

NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN

2 EN 3 SLAAPK.

   

ANTWERPEN
 - APPARTEMENT, 9e verdieping, August Vermeylenlaan 23; hal, living, 
keuken, badk., wc, 2 slpks, kelder, groot terras ● EPC 185 kWh/m2, 
Wg,Vg, Gvkr, Gvv

 - HANDELSAPP., GLV, Blancefloerlaan 41; winkelruimte (living), keuken, 
hal, ruimte voor badk. met wc, 1 slpk, kelder ● EPC 401 kWh/m2,  
Wg, Vg, Gvkr, Gvv

 - APPARTEMENT, 5e verdieping, Frederik van Eedenplein 6; hal, living, 
keuken, badk., wc, 2 slpks. Terras ● EPC 203 kWh/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
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0498 56 17 49

dsprojects@telenet.be

VERBOUWINGEN

BETEGELEN

RENOVATIE

BEZETTEN

GYPROC

POUTRELS

...
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ALFRED OST ALS INSPIRATIEBRON 
 
Alfred Ost is een wervelend artiest geboren in Zwijndrecht. Hij is beroemd om zijn boerenpaarden, 
maakte massa’s prentkaarten en behaalde als enige Belgische schilder 100 jaar geleden een bronzen 
medaille op de olympische spelen. Wegens de coronamaatregelen geen kunstenweek maar we 
bieden wel een digitaal alternatief.

Volg vanaf zaterdag 21/11 vijf weken lang een OSTCAST! Wim van de Velde en Kris  
Rijckaert nemen een duik in het werk en leven van Alfred Ost. Wim van de Velde kruipt in de rol van 
OST met livemuziek van Juicebox. Verschillende leden van theatergezelschappen Nyzalia en Leute 
verlenen hun stemmen aan dit fantastische kijk- en luisterspel.

En er is meer, ook Joke Van Canneyt en Kristo en Kristo maken een filmpje rond het kunstwerk dat 
ze speciaal voor de kunstenweek hebben gemaakt. Met Alfred Ost als inspiratiebron vertellen ze je hoe 
hun kunstwerk ontstond. Je vindt nieuws en filmpjes hierover terug op www.zwijndrecht.be,  
www.waaigat. en www.facebook.com/OCwaaigat.

MEER INFO 
www.waaigat.be 
03 250 49 90 - waaigat@zwijndrecht.be

BEPAAL MEE HOE ZWĲ NDRECHT ERUIT ZIET IN 2040!

De conceptnota voor het Gemeentelĳ k Beleidsplan Ruimte legt vast hoe Zwĳ ndrecht de komende 20 jaar 
gaat evolueren op vlak van de open en bebouwde ruimte in Zwĳ ndrecht. Hoe gaan we de komende 20 
jaar in Zwĳ ndrecht wonen, waar komen er nog extra groene zones, waar komt er nog extra bebouwing? 
Het is belangrĳ k om te weten hoe jĳ  daarover denkt. Wĳ  willen jouw mening weten!

De publieke raadpleging voor de conceptnota gaat van start op 1 november 2020 en loopt 
tot en met 30 december 2020. De conceptnota kun je vinden op www.zwĳ ndrecht.be.

Virtuele wandeling door Zwĳ ndrecht
We hadden graag een infomarkt georganiseerd maar door corona is dit helaas niet mogelĳ k. Op de 
website vind je daarom een digitale tentoonstelling over deze plannen. Via de tentoonstelling krĳ g je 
uitleg over de verschillende ambities en strategieën in de conceptnota. Schepen Steven Vervaet geeft in 
een aantal fi lmpjes een toelichting over de conceptnota ‘Zinderend Zwĳ ndrecht’, de uitdagingen waar 
we voor staan, en de 5 ambities. Je kunt reageren per brief (aangetekend, of per ontvangst aan 
gemeentehuis) of per mail: gbr@zwĳ ndrecht.be.

www.zwĳ ndrecht.be/reageer-op-de-conceptnota-zwĳ ndrecht-2040

OPHOKPLICHT PLUIMVEE DOOR VOGELGRIEP 
 

Heb jij thuis kippen of ander pluimvee zoals duiven of siervogels? Dan ben je vanaf 15 november 
verplicht om ze op te hokken of af te schermen met een net. Zo kunnen ze niet in contact kunnen 
komen met wilde vogels die het vogelgriepvirus verspreiden. Ook alle verzamelingen (tentoonstellingen, 
wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als 
particuliere houders.

Deze verplichtingen gelden vanaf zondag 15 november en zijn opgelegd door het FAVV  
(Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

MEER INFO 
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/
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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
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2020 - week 49

Ophaalkalender

DECEMBER

Sluitingsdagen: 25 & 26/12; 1 & 2/01; op 24 & 31/12 open tot 15u; 
tussen kerst en nieuw recyclagepark Verrebroek en Rupelmonde gesloten.

Bedeling ophaalkalender 2021: half december.

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

Beveren B

Kruibeke

Zwijndrecht
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2020 - week 50

Ophaalkalender

DECEMBER

Sluitingsdagen: 25 & 26/12; 1 & 2/01; op 24 & 31/12 open tot 15u; 
tussen kerst en nieuw recyclagepark Verrebroek en Rupelmonde gesloten.

Bedeling ophaalkalender 2021: half december, zie www.ibogem.be

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

half december, zie www.ibogem.be

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle! 

DAKWERKEN VERCAUTEREN
PLATTE DAKEN,  PANNEN, GOTEN-, 
GEVEL- en PVC-BEKLEDING
10 JAAR GARANTIE !
BROUWERSTRAAT 17 | 2070  BURCHT
TEL.  03 253 05 53 | GSM 0477 33 60 54
 eddy.vercauteren2@hotmail.com   |   eddy.vercauteren2@gmail.com

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

WIJ BESTAAN

55
JAAR

BOLLAERT ALBERT NV
H. CONSCIENCESTRAAT 47 - 9120 BEVEREN
✆ 03 775 04 02 - www.bollaert-a.be
info@bollaert-a.be               aan Bowling Dropshot

ROLLUIKEN
Voorzet / Inbouw / Opbouw / Vervangen bestaande rolluikbladen / 
Automatisatie - elektrische bediening

ZONWERING
Zonnetenten knikarm- en uitvalschermen - Screens - Arnafix - Windvast
Verandazonwering / Vervangen diverse zonweringsdoeken

GARAGEPOORTEN
Kantel- en sectionale poorten

RAMEN & DEUREN
PVC en aluminium
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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

Kijk op
www.nordicautomotive.be 
voor een uitgebreid aanbod 

nieuwe en bijna nieuwe Honda’s 
uit stock leverbaar!

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

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



30 Huis-aan-Huis 48 - 23/11/2020

DAKWERKEN
DAKS ERIK E.B.V.B.A 
ZWIJNDRECHT

Platte daken
Pannendaken

Velux
Goot- en gevelbekleding

Isolatiewerken
Tel. 0475 71 55 24

e-mail: daks.erik@skynet.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

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

Rouwcentrum Melis

Tel 03/775 19 90 

www.rouwcentrummelis.be

e-mail:info@rouwcentrummelis.be

 Rouwcentrum Beveren - Yzerhand 49

Funerarium - aula - koffiezaal - parking

Rouwcentrum Melsele- Grote Baan 234

Funerarium - aula - koffiezaal - parking & bureel

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen eventueel met inboedel, bouwgronden, ...

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
✆ 0487/286 430

VOLGENDE EDITIE HUIS AAN HUIS
  = WEEK 50 (7/12)

GEEN HUIS-AAN-HUIS-EDITIE IN WEEK 49

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

of mail info@huis-aan-huis.net
#samentegencorona #zorgvoore lkaar
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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 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

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

Rouwcentrum Van Bogaert, Zwijndrecht. 03 252 71 62  -  www.begrafenissenvanbogaert.be

Armand Cant,
Nicole De Groote,
Katrien Cant,
Sher Ali en Evelien Miakhel - Cant
danken familie, vrienden, kennissen en 
buren voor het medeleven betoond bij 
het heengaan van

mevrouw Madeleine De Caluwé
echtgenote van de heer Armand Cant

Correspondentieadres: In memoriam Madeleine De Caluwé,
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.

Rouwcentrum Van Bogaert, Zwijndrecht. 03 252 71 62  -  www.begrafenissenvanbogaert.be

Magda Seymoens,
Tim en Lara Steenssens - Vanoutrive,
Werner en Patty Kussé - Taeymans
en de kleinkinderen
danken familie, vrienden, kennissen en 
buren voor het medeleven betoond bij 
het heengaan van

de heer Robert Vanoutrive
levensgezel van mevrouw Magda Seymoens

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

Rouwcentrum Van Bogaert, Zwijndrecht. 03 252 71 62  -  www.begrafenissenvanbogaert.be

Marieke Van Eetvelde,
Bert en Sofie De Cock - De Schutter,
Chris en Marijke Vervaet - De Cock
en de kleinkinderen

danken familie, vrienden, kennissen 
en buren voor het medeleven betoond 
bij het overlijden van

de heer Staf De Cock
echtgenoot van mevrouw Marieke Van Eetvelde

Heilig Geesthoek 105, 2070 Zwijndrecht.

Correspondentieadres: Familie Robert Vanoutrive,
p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Katwilgweg 7, 2050 Antwerpen.
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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

48
REDACTIE/ VERKOOP

EINDVERANTWOORDELIJKE DTP: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: 

ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS

AL MEER 
DAN

60
JAAR

UW
RECLAME

BLAD
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48

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
ONS KANTOOR IS GESLOTEN (nieuwe coronamaatregelen). Bel of mail ons voor advertenties, zoekertjes, ...

   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.

Verbrandendijk 69 | Zwijndrecht | keukencenterpiot.be | Toonzaal: verkoop@piot.be | Tel. 03 252 72 78           

Wij zijn momenteel verplicht gesloten MAAR WE STAAN U  GRAAG TE WOORD PER TELEFOON OF E-MAIL !  

TOTAALCONCEPT
UITBREKEN 

SANITAIR & ELEKTRICITEIT AANPASSEN 
TEGEL- & VLOERWERKEN 

MEUBELS EN TOESTELLEN  I  VERWARMING
- AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN -

Wij realiseren uw 
DROOM interieur !

K E U K E N S
( I N L O O P ) D R E S S I N G S
WA N D K A S T E N
B A D K A M E R S  E N
B A D K A M E R M E U B E L E N
B L O K D E U R E N
E I K E N  TA F E L S
. . .

■  Maatwerk aan standaardprijzen, 
     eigen interieurspecialiste die 
     met raad en daad klaar staat.

■  Steeds een warm welkom, 
      de koffie staat klaar!

■  Een van de modernste en 
     nieuwste ateliers van België. 

■  Alle machines zijn CNC gestuurd, 
     en van de beste merken.

■  Steeds eigen plaatsingsdienst.

Onze troeven

NOG TOONZAALKEUKENS TE KOOP AAN SPOTPRIJS !




