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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 
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OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bv • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
0475 392 880  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS MAANDAG EN WOENSDAG OPEN NA AFSPRAAK • DINSDAG ZIJN WE OPEN VAN 9-12U

Jesso
by Tricorina

OPENDEURWEKEN
Kijk op blz. 3

GARAGE VERHULST 
Hoogstraat 44 - 9150 BAZEL (Kruibeke) -  03/774.13.85 

Onze nieuwe modellen zijn uitzonderlijk,
maar onze saloncondities steken er nog bovenuit.

Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be3,3 - 6,1 L/100 KM. 85 - 136 G CO2/KM.

Uitzonderlijke Saloncondities tot en met 31 januari.
Open op zondag 29 januari.

Adverteerder: Renault België Luxemburg N.V. - Pleinlaan 21, 1050 Brussel, RPR Brussel - BTW BE403.463.679 

1/3 H Renault verkiest 

5600171-11805_huis aan huis_290x215_v1.indd   1 3/01/17   16:56

Salonvoorwaarden gaan 
verder in februari ....

BIJ RENAULT 
VERHULST TE BAZEL

GARAGE VERHULST
Hoogstraat 44 - 9150 BAZEL 

(Kruibeke) - 03 774 13 85
       www.renault-verhulst.com

GRATIS
SCHATTING 
03 775 78 79

www.immoselekt.be

Beeldstraat 10   |   9100 Sint-Niklaas   
T 03 776 73 44

Meer info:  www.lahorse.be     
ELKE DAG OPEN

Beeldstraat 10   Beeldstraat 10   ||   9100 Sint-Niklaas      9100 Sint-Niklaas   

ALLE DAGEN VANAF 1 T.E.M. 28 FEBRUARI

Hapjes van de chef

Zalmcarpaccio met zeekraal, 
zure room en salade

Natje uit de winter

Snoekbaarsfi let in witte wijnsaus 
met warme groenten en aardappelpuree

OF
Kalfskroontje dijonaise 

met gebakken witloof en kroketjes

Bretoense appeltaart met winterfruit

Kreeftmenu  € 39/p.p. 
                               1 DAG OP VOORHAND RESERVEREN AUB

Hapjes
•

Gegratineerde oester (6 stuks) p.p.
OF

Kreeftensoep
•

1/2 kreeft Belle vue, lichte pikante rijstsalade 
OF

1 kreeft (+ 500 gr) + € 10
•

Huisbereide tiramisu 
OF

Kaasplank (5 soorten kaas) + € 5

ACTIE MENU 
TAKE AWAY 
1+1 GRATIS
1 DAG OP VOORHAND 
RESERVEREN AUB

Menu aan €49/p.p.

NU €49/per 2 personen



2 Huis-aan-Huis 07 - 15/02/2021

NIEUWE SPORTIEVE STAF VOOR KSVE BAZEL

NIEUWS UIT BAZELNIEUWS UIT BAZEL

KSVE Bazel heeft voor het seizoen 2021-2022 
Kristof Smet aangesteld als nieuwe trainer 
voor het eerste elftal. Hij zal hierin worden 
bijgestaan door Michel Van Damme. Zij 
volgen hiermee Jan Claessens en Stephan 
Schyns op die actief zullen blijven binnen de 
sportieve organisatie van de club. 
Reserventrainer Ivan Van Thillo en keeper-
strainer Erwin Pincket verlengden hun 
engagement.

Kristof Smet heeft zijn sporen verdiend 
als T1 bij Eendracht Zele in 1e provinciale. 
Michel Van Damme heeft 14 jaar ervaring als 

jeugdtrainer en werkte de afgelopen jaren 
ook als TVJO, Physical Coach en T1.

De ambitie van Kristof is duidelijk: “Samen 
met de sportieve cel en de bestuursleden 
gaan we de club in een positief daglicht 
zetten! Het project om de club uit te doen 
groeien naar een top 5 ploeg in 2de provin-
ciale met ervaren en jonge spelers sprak me 
enorm aan. Als ‘One Team’ zullen we probe-
ren dit te realiseren.”

SVE Bazel kijkt vol verwachting uit naar 
het volgend seizoen, aldus voorzitter Jef 

Thierens: “We willen graag zo hoog mogelijk 
eindigen met de kern die we hebben en en-
kele versterkingen. Een gezonde club in 2e 
provinciale zijn is voor mij het belangrijkste.”

Chiro De Spiraal uit Rupelmonde 

verkoopt ONTBIJTMANDEN
op zondag 28 februari 
Ontbijt per persoon: 15 euro

Lekker � esje cava bij uw ontbijt: + 10 euro
Deze worden aan huis geleverd. 

Verdere info en de link om een bestelling te plaatsen,
is terug te vinden op het facebook-evenement

‘Ontbijtmanden Chiro De Spiraal’ 
of stuur een mailtje naar 

despiraal.chiro@gmail.com

- Bestellen kan tot 20 februari -
Opgelet! We leveren enkel in: Rupelmonde, 

Bazel, Kruibeke, Steendorp en Temse.

Alvast heel erg bedankt om ons te steunen! 

mopje van de week
Drie mannen zitten in een café. Zegt de eerste man: 
“Mijn vrouwke heeft een tweeling gekregen nadat ze 
het boek ‘De twee zusters’ had gelezen.” Zegt de 
tweede man: ‘Dat is toevallig, mijn vrouw heeft 

een drieling gekregen nadat ze het boek ‘De drie 
musketiers’ had gelezen!” De derde man springt op en 
rent naar de deur. De eerste man roept: “Waarom ren 
je weg?” Zegt de derde man: “Mijn vrouw is van plan 

het boek de ‘101 dalmatiërs’ te lezen!”

Door de gevolgen van de aanhoudende 
coronapandemie zitten er nog niet onmiddel-
lijk versoepelingen aan te komen. Dat geldt 
ook voor sporters. Als echte sportgemeente
kreeg het gemeentebestuur van Beveren 
heel wat vragen over wat kan en niet kan en 
worden soms heel creatieve oplossingen ge-
zocht. Om duidelijkheid te scheppen heeft het 
gemeentebestuur daarom een communicatie 
gevoerd naar alle Beverse sportclubs. Daarin 
worden de geldende regels nog eens duidelijk 
uit de doeken gedaan. We lijsten ze hieronder 
ook voor u nog even op.

VOOR KINDEREN TOT 13 JAAR 
Outdoor en indoor
• Outdoor trainen met contact is toe-
gestaan, in een groep van maximum 10 
personen. Norm: maximaal 10 personen 
per kwart van een voetbalveld. Sport-
begeleiders worden niet meegerekend in dat 
maximum van 10 personen.

• Indoor trainen met contact is toegestaan 
met maximum 10 personen per indoor loca-
tie of gescheiden sporterrein. Sportbegelei-
ders worden niet meegerekend in dat maxi-
mum van 10 personen.

• De bubbels mogen niet met elkaar in con-
tact komen.

• Wedstrijden met deelnemers van verschil-
lende clubs, clubploegen onderling (tor-
nooien, competitie, interclub, bv: U9 tegen 
U 8 van dezelfde club ...) zijn niet toegestaan.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 

waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Geen gebruik van kleedkamers en 
douches.

• Geen toeschouwers of bezoekers.

• Mondmaskerplicht voor monitoren en
trainers.

VOOR JONGEREN VANAF 13 JAAR (°2007) 
TOT EN MET 18 JAAR (°2002) 
Indoor is niet toegestaan.
Outdoor
•Trainen met contact toegestaan, georgani-
seerd en met een begeleider, in een groep 
van maximum 10 personen. Sportbegelei-
ders worden niet meegerekend in dat maxi-
mum van 10 personen. Contact is toege-
staan voor zover dit noodzakelijk is door de 
aard van de sport.

• Maximum 10 deelnemers per half voetbal-
veld. Bubbels mogen niet met elkaar in con-
tact komen.

• Wedstrijden met deelnemers van verschil-
lende clubs, clubploegen onderling (tor-
nooien, competitie, interclub, bv: U9 tegen 
U 8 van de zelfde club ...) zijn niet toege-
staan.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 
waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Geen gebruik van kleedkamers en 
douches.

• Geen toeschouwers of bezoekers.

• Mondmaskerplicht voor monitoren en
 trainers.

VOOR PERSONEN VANAF 19 JAAR (°2001 
OF VROEGER) BLIJVEN DE RICHTLIJNEN 
ONGEWIJZIGD
• Niet georganiseerd outdoor trainen of 
outdoor sportlessen volgen met maximum 
vier personen (sportbegeleider inbegrepen) 
en met 1,5 m afstand is toegestaan.

• Het is niet toegestaan om gemeentelijke 
voetbalterreinen te betreden zonder toe-
stemming van de sportdienst of het club-
bestuur.

VAKANTIEPERIODES
• Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn 
enkel in de week van de krokusvakantie 
(13/2/2021 > 21/2/2021) groepen tot maxi-
mum 25 personen toegestaan.

• +13-jarigen enkel outdoor en georgani-
seerd sporten met begeleider met max 10 
personen, een half voetbalveld per bubbel 
en zonder contact tussen bubbels.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 
waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Overnachtingen zijn niet mogelijk.

Meer informatie
Marc Van de Vijver, Burgemeester
T 0485 50 36 36 
E marc.van.de.vijver@beveren.be

MAATREGELEN VOOR BEVERSE SPORTERS BLIJVEN GELDEN

NIEUWS UIT BEVERENNIEUWS UIT BEVEREN

MC

Smak
elijk!

WWW.BEVEREN.BE

Ken je Marie al? Zij werkt voor samenlevings-
opbouw en helpt mensen in de STEK. De STEK 
is een ontmoetingsplaats voor iedereen in 
Zwijndrecht. Heb je problemen en hulp nodig, 
of wil je gewoon een babbel. Je bent welkom in 
de STEK. Elke donderdag tussen 10 en 12 uur  in 
Herleving. Kom dus zeker eens langs.

DE STEK is een veilige en vertrouwde plek
Marie van Samenlevingsopbouw gaat 3 jaar 
lang in Zwijndrecht en Burcht als opbouwwer-
ker aan de slag om een veilige en vertrouwde 
ontmoetingsplaats op te richten waar inwo-
ners van Zwijndrecht elkaar kunt ontmoeten, 
de STEK. Binnen een STEK leer je in de eerste 
plaats anderen kennen. Je leert ook de sociaal 
werkers kennen en mensen uit organisaties die 
je verder kunnen helpen. De omgeving van 
een STEK moet je vertrouwen geven, in jezelf 
en in de samenleving.

Iedereen is welkom in de STEK
Iedereen kan langskomen. Wil je je mening 

kwijt, heb je een probleem en wil je hulp, of wil 
je gewoon eens babbelen met iemand. Marie is 
er voor jou. Samen met jou zoekt ze een oplos-
sing voor de problemen die je hebt. De STEK is 
een plek voor en door de mensen die er komen.

De STEK is meer dan een ontmoetingsplaats
Marie luistert naar je en leert je voor jezelf op-
komen. Maar ze helpt je ook op weg naar de 
juiste hulp- en dienstverlening.

In de STEK kun je ook leren. Je leert er vaardig-
heden en kennis die je verder kunnen helpen 
en je meer sociale bescherming geven. 

DE STEK dient ook om de problemen te krijgen 
tot bij de dienstverleners en het beleid. Samen 
met de STEK sta je sterker. Zij helpen je om 
actief mee te doen in de samenleving.

Waar vind je die STEK?
De STEK vind je in de oude Herleving (Dorps-
straat 61, Burcht). Marie is ook vaak aanwezig in 

de buurt, zodat je haar ook vrij kunt opzoeken. 
Met corona zijn de regels aangepast. Kom al-
leen op bezoek bij Marie op een corona-veilige 
manier in haar lokaal in Herleving. Je kunt ook 
buiten met haar afspreken en een wandeling 
maken, met maximum vier personen tegelijk. 

Heb je zin om eens langs te komen? 
Of heb je een vraag?
Je bent welkom elke donderdag tussen 10 en 
12 u. in Herleving of op een ander moment op 
afspraak. 
0485 16 68 06
marie.jacoby@samenlevingsopbouw.be

DE STEK: ONTMOETINGSPLAATS VOOR IEDEREEN

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

Tele-Dienst vzw Antwerpen zoekt vrijwilligers
Tele-Dienst vzw Antwerpen is een pluralistische, autonome vrijwilligers-organisatie 

waar mensen, telefonisch of ter plaatse terecht kunnen voor: 
een gesprek, een informatie, een budgetbegeleiding, voedselhulp.
Werk je graag met mensen? Heb je enkele uurtjes vrij in de week?

Wil je je inzetten voor anderen? Dan is Tele-Dienst vzw wellicht iets voor U. 
Ondersteuning, begeleiding en vorming worden U aangeboden.

InTeresse?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een verkennend gesprek:

 03 230 78 78 of 03 230 78 79, 
ma., woe., vrij. van 9.30-13.00 u.  -  di. & do. van 9.30-16.30 u.  

schermersstraat 7, 2000 Antwerpen Onze medewerkers geven U graag verdere informatie.

www.dakteam.be
DAKWERKEN DE CLERCK, 

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

daken met subsidies van Eandis
F2021

Hebt U drankproblemen ?          
Wij kunnen U helpen !

A.A. “HERLEVING” 
BURCHT

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

A.A. “DE CIRKEL”
LINKEROEVER

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

KALLO
Tel. 0495 253 002 (Luc)

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

KRUIBEKE
Tel. 0496 106 738 (Albert)

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

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)

 0476 570 764 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

F2021

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

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  

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

  F2020

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP 
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel 
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook 
pagina! (btw.BE0744.912.092)

F20200622072957

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

OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw 

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

Bele0474 325 213
P2020/03/01

PERSONEEL GEVRAAGD

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AAN ALLE ZORGVERLENERS
BEDANKT VOOR JULLIE

BELANGRIJK WERK

HUIS AAN HUIS is wegens 
de coronamaatregelen: 
Maandag en woensdag 

open na afspraak. 
Dinsdag open van 9-12.30 u. 

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

Zoekertje in Huis aan Huis ?  ➤
www.huis-aan-huis.net

Alle schilderwerken, binnen en 
buiten, pleisterwerken, tegels, 
gyproc, vloeren, sanitair,  ...  

tel. 0488 202 848
 P2021

Wij zijn op zoek naar GEMOTIVEER-
DE TUINMAN voor onderhoud van
tuin en dieren. Bij interesse?
Bel: 0471 45 50 32.

P20210121090259

BURCHT-ZWIJNDRECHT: Pastoor
Coplaan 190, 2e verd., Instapklaar
Appartement 90 m2 met optie
garage. Living, ing. keuk., 2 bergpl.,
badk.+ligbad, 2 slpks, aparte wc,
videofoon, elektr. verw.(slechts €95/
maand alles in!), terras 7m2. Vraag-
prijs: € 209.000. GSM 0474 64 83 21

P20210125040348

GEZOCHT ALLERLEI

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.

JR

Oude SPORTIEVE KLEDIJ - Gratis
en veilige ophaling. 0487 32 08 08

P2021

Wij zijn op zoek naar een LERAAR
DUITS voor paar uren per week. Bij
interesse graag contact opnemen op
het nummer 0471 57 78 36

P20210127084226

Hamme: gelijkvloers appartement
met groot terras. Recent gebouw
met volledig ingerichte keuken
en badkamer. Zeer ruime living
met zicht op terras. 1 slaapkamer
Huurprijs: € 750/maand. Mogelijkheid
tot huren van extra garage met fietsen-
berging (€ 70/maand). T 0495 30 19 50

F2021

Stekene: Zeer grote recreatie-
vijver (6.700 m2). volledig omheind

(voormalige visput). Mogelijkheid
tot plaatsen van chalet of gebouw

tijdelijk gebruik of staanplaats
caravan, 10 visplaatsen aanwezig.

€ 4.800/jaar. T 0495 30 19 50
F2021

Beveren: luxueus en groot
appartement. Luxueus inge-

richt appartement, 2 slaapkamers.
Volledig ingerichte keuken en bad-

kamer, terras vooraan én achteraan.
Zicht op Cortewalle, 4e verdieping,
lift is aanwezig. Garage inbegrepen.
Onmiddellijk beschikbaar. Huurprijs:
€ 890/maand - € 50 vaste kosten/

maand. T 0495 30 19 50
F2021

Stekene: BOUWGROND. U kan
bouwen naar uw wensen en uw
eigen architect en aannemer kiezen.
Mooi en rustig gelegen recreatie-
bouwgrond. Tot. opp. 857 m2 gelegen
in goedgekeurde verkaveling domici-
lie niet mogelijk. Kapvergunning en
woonst plan aanwezig. Hazenhoek
Prijs: €75.000. T 0495 30 19 50

F2021

TE KOOP VAKANTIE
Paliseul: VAKANTIEHUIS.

Volledig gerenoveerde vakantie-
woning. Volledig nieuwe keuken en

badkamer, 2 slaapkamers, extra
zolder. Tuin. Domicilie mogelijk.

Prijs: €122.500. T 0495 30 19 50
F2021

SANNY, kapster aan huis. - GSM
0476 90 57 83 • €5 korting nieuwe klant

P2020/6/10-01

Ondergrondse AFGESLOTEN 
GARAGEBOX voorzien van kan-
telpoort met sleutel en afstands-
bediening. Gelegen te 2050 
Antwerpen, H. Pernathlaan 22, 
gebouw Latitude Regatta. Prijs: 
115€/maand. Tel. 03 219 63 39

 P20210204035045

B-cars Sint-Niklaas AANKOOP
ALLE WAGENS, ALLE MERKEN
Auto opkoper, Top autobedrijf!
Opkoper auto’s met of zonder
schade !!  Tel. 0489 082 215

P20210208083808

WWW.LOODGIETERZWIJNDRECHT.BE
 0467 03 88 56 

ONDERHOUD CV - KEURING 
HERSTELLING

 F20210207051111

TE KOOP ALLERLEI
Eetkamer, dressoir, tafel en 6
stoelen, salontafel, tv meubel, 1
jaar oud, potk. Tel. 0470 670 614

P20210203032017

Opruimen inboedels, beste prijzen. 
Tot in detail en met duidelijke werk-
wijze. U ontvangt steeds een offer-
te na bezichtiging. 0485 852 066

F20210127042218

GLV APPARTEMENT met
TUIN, LIVING, HAL, BADKAMER,

SLAAPKAMER, INGERICHTE
KEUKEN. EPC598 - PRIJS: €680

03 774 55 46 - 0495 537 002
P20210209034930

2 PELSEN MANTELS,  één van
nerts en één van wilde kat. Prijs otk.

Voor info tel. 03 774 36 24
P2020/14/01-01

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP AUTO’S 100% 
BESTE PRIJS, ALLE MERKEN 
ongeacht km of defect 7/7 
24/24 OOK 4X4 en bestel-

wagens. TEL. 0485 79 32 96 
  P2021

Zoekertje in Huis aan Huis ?  ➤
www.huis-aan-huis.net

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.

SDR

#samentegencorona#zorgvoorelkaar#kooplokaal#adverteerlokaal
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Frederik Van Eedenplein 14  -  2050 Antwerpen-Linkeroever 
Tel. 03 219 14 54

Open van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 17u
Zaterdag van 10u tot 17u.   |   Indien liever op afspraak: 03 219 14 54

Jesso
by Tricorina

HELAAS IS ER GEEN MODESHOW 
WEGENS CORONAMAATREGELEN

Fashion for women
Jesso

by Tricorina

OPEN
DEUR
WEKEN
      TOT EIND FEBRUARI

10%*

KORTING 

*t.e.m. 13/03/2021

  

Lingerie Amaryllis
Beatrijslaan 2, bus 14
2050 Antwerpen
Tel 03/219 26 47

Open: 
di-do van 10u tot 18u
vr-za op afspraakvr-za op afspraak

lingerie-amaryllis.be

Amaryllis bestaat 30 jaar
en dat vieren we!

Tijdens uw aankopen 
in februari danken wij u 
met een flesje bubbels!*

*één flesje per klant

Grote keuze, grote maten
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NIEUWS UIT KRUIBEKE

DE BESTE BOSWACHTER WAS OOIT DE BESTE.......

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE

ROBERT JANSSENS

DE BESTE BOSWACHTER WAS OOIT DE BESTE.......
Op 7 februari 1958 werd in het vroegere 
moederhuis van Kruibeke een natuurmens 
geboren, hij kreeg de naam mee Marcel Van 
de Velde.
Marcel stond al geruime tijd op de lijst van 
“ Het oog van Kruibeke” voor een interview.

School
Marcel zijn thuis was op “den Doorn “ in Krui-
beke en hij ging daarom als kleuter naar de 
Puis X school in de Nieuwe Veldstraat.
Zijn lager doorliep hij toen in de nog niet ge-
mengde gemeenteschool in Kruibeke.
In Sint-Joris hield Marcel het 2 jaar vol in de 
beroepsafdeling , hij was schoolmoe en wil-
de gaan werken.

Werk
“Op mijn 14de begon ik aan een uurloon van 
27,50 frank/uur ( nu iets meer dan een halve 
euro) als bandwerker bij meubelfabriek Van 
Pelt in Burcht. Gedurende de jaren verhoog-
de mijn loon en op mijn 18e verdiende ik er 
138 frank/uur (iets meer dan 3 euro). Ik deed 
dat graag want er werkten veel jonge vrou-
wen aan de band.

Op mijn 18 de begon ik bij Ford Tractoren, 
mijn uurloon was een stuk hoger “ zegt Mar-
cel” namelijk 185 Fr/uur. Daar heb ik in de 
afdeling 86 draaien en freezen van onderde-
len gedaan en dit 38 jaar lang. Mijn laatste 
jaar was ik daar heftrukchauffeur.
Na 43 jaar gewerkt te hebben ben ik op pen-
sioen gegaan op de leeftijd van 57 jaar.”

Jeugd
“Op jeugdige leeftijd trokken de polders 
mij aan en ging ik samen met mijn vader en 
broer, wijlen Karel, vissen op de Kruibeekse 
kreek. Later zou ik aansluiten bij de vissers-
club “ Nooit vis “ van Wardje Eecklaert.

Van mijn 10de tot mijn 18e was ik lid van KLJ 
Kruibeke, een tijd waar ik met plezier aan te-
rug denk. Op mijn 14de droomde ik van een 
bromfiets maar deze moest ik zelf bekosti-
gen, daarom ging ik elke zaterdag mee hel-
pen brood uitvoeren bij Cesar Janssens van 
de Molenberg.

De jacht in de polders trok ook mijn aan-
dacht en ik werd stouwer op mijn 14e, ik ge-
noot van de natuur.”

Hoe heb je uw vrouw leren kennen Marcel ?
“Wij hadden de gewoonte om alle bals van 
de KLJ in de omtrek te bezoeken, maar dit 
ging eerst vooraf met enkele pinten te drin-
ken in café bij “ Cockskes “ op de Molenberg. 
Toen ik 21 jaar was gingen we zoals gewoon-
lijk naar een KLJ bal, deze keer in Sinaai en 
op de muziek van Will Tura “ Ik ben zo een-
zaam zonder jou “ was het koekenbak met 
mijn vrouw Jenny De Vylder uit Lokeren. De 
grote liefde was geboren. Een jaar en half la-
ter traden we in het huwelijk, maar dat bleef 
kinderloos.”

Boswachter
“Op mijn 22ste deed ik mee met een jacht 
examen van Wateren en Bossen en ik slaag-
de daarin en behaalde de A en B vergunning 
. Daarna heb ik de cursus van beëdigd bos-
wachter gevolgd waar ik ook in slaagde.
Ik ben 3 jaar boswachter geweest in Bornem 
en heb maar slechts één PV moeten opma-
ken voor een stroper.” “ Is deze stroper dan 
later een boswachter geworden ? “ vroeg 
“Het oog van Kruibeke” al lachend “dat weet 
ik niet” zegt Marcel. “In Kruibeke ben ik bos-
wachter voor het bovenste gedeelte van 
Kruibeke. Om de 5 jaar moet ik nog steeds 
een cursus volgen in de politieschool, oplei-
ding in Gent ( Mendonk)”

Hoe ziet u de toekomst Marcel ?
“Spijtig genoeg kunnen we de klok niet te-
rug draaien , zeker niet naar onze jeugdjaren 
waar een bal begon om 19u en eindigde om 
1uur en de frituren dan nog zo laat open wa-
ren voor een lekker pak friet.
Ja toekomst, ik heb alles, vooral dat we bei-
den gezond mogen blijven. Dat ik mijn jacht 
mag blijven uitvoeren, op tijd gaan vissen 
en gaan wandelen met de hond.”

“ Het oog van Kruibeke “ was tevreden een 
interview gehad te hebben met zo een le-
venslustige Marcel. Marcel je blijft een na-
tuurmens.

NIEUWE ALARMSIRENE UMICORE HOBOKEN
28 januari 2021
Om sneller te alarmeren wanneer er zich een 
noodsituatie voordoet bij Umicore in buur-
gemeente Hoboken, werd een nieuwe alarm-
sirene (Seveso-alarm) geïnstalleerd. Dit wordt 
regelmatig getest via een hoorbaar geluid.

Umicore in Hoboken grenst aan de Schelde 
ter hoogte van Kruibeke. Het bedrijf stelde 
actiepunten op om beter en sneller met de 
buurt te communiceren tijdens een crisis-
situatie. Eén van deze actiepunten was de in-
stallatie van een sirene. Die sirene werd eind 

januari 2021 geplaatst op het dak van Umicore
en heeft een bereik van ruim 500 meter.

Kwartaaltesten
De sirene wordt ieder kwartaal getest op 
de eerste donderdag van juni, augustus, 
november en februari, telkens om 12u00. Wie 
zich binnen een straal van 500 meter rond 
het bedrijf bevindt, zal op dat moment een 
belsignaal horen, gevolgd door een stem die 
zegt “Alarm Umicore. Dit is een test. Er is geen 
gevaar. Dit is een test. Er is geen gevaar”. Dit 
wordt gedurende anderhalve minuut afge-

speeld, gevolgd door een minuut stilte. Het 
geheel wordt 4 keer herhaald. 

Wat bij een reële noodsituatie
Wanneer er zich een echte crisissituatie voor-
doet, klinkt de sirene anders. Dan zal Umicore
gebruik maken van haar website en face-
bookpagina om updates te communiceren. 
Volg dan ook steeds de instructies van de 
overheid. Ook het gebruik van BE-Alert wordt 
ingezet vanuit Hoboken (Antwerpen) en in-
dien nodig ook vanuit buurgemeenten (oa 
Kruibeke). 

WWW.KRUIBEKE.BE

EEN GEEL ARMBANDJE AAN JE POLS ZOU FIJN ZIJN

ROBERT JANSSENS

EEN GEEL ARMBANDJE AAN JE POLS ZOU FIJN ZIJN
Het zou fi jn zijn als we in groot-Kruibeke en omstreken mensen zien met 
een geel armbandje rond hun pols, het is een teken dat U achter deze actie 
staat.

Serge loopt en duwt ondertussen een rolwagen met daarin Samuel, die de 
ziekte van “Ataxie van Friedreich“ heeft en gezien zijn huidige gezondheids-
toestand wordt afgelost door Fiene die haar rechterbeen verloor en “CRPS” 
heeft, een pijnsyndroom.

Deze twee jongen mensen en Serge zullen een afstand van 1056 km moe-
ten overbruggen plus op de 21e dag de “Mont Ventoux “ beklimmen.

Deze gele armbandjes kan je nu verkrijgen aan een prijs van 5 euro/stuk
Bij Ramses :  “Fietsgaraasj” Moldovitalaan 16, Kruibeke -  tel. 0476 25 45 70
Bij Robert :   “Het oog van Kruibeke“ Moortelstraat 47, Kruibeke -  

        tel. 0493 88 19 19
Een grote dank !
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Om de barre en boze wintertijd beter door te komen verkopen de scouts SOEP !

U kan kiezen tussen TOMATENROOMSOEP en/of KERVELSOEP
Hoe bestellen?

Ga naar onze website:

https://www.scoutsrupelmonde.be/bestel-soep/
(U ontvangt na het invullen van het bestelformulier een mailtje met ons rekeningnummer)

Dit aan €5 per liter, inclusief verpakking om het veilig te houden. 

Bestellen kan tot en met zaterdag 27 februari en de soep zal 
ten laatste zondag 7 maart worden geleverd. 

Alvast bedankt voor uw bestelling!

Steun de Scouts Rupelmonde

SOEPVERKOOP

Advertentie in Huis aan Huis ? Bel ons 0475 392 880 of mail info@huis-aan-huis.net

Advertentie in Huis aan Huis / FUSIE9150 ? 
Bel ons 0475 392 880 of mail info@huis-aan-huis.net
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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

thuishoudelektro

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

Statiestraat 100-104
2070 Zwijndrecht

www.schmidtelektro.be

part of the euronics group

03 252 76 32

Wist je dat? 
Om onze dienstverlening te optimaliseren, zullen we 

maandag enkel nog op afspraak open zijn. Van harte welkom!

Qled TV
QE55Q80T
3800 PQ !!!
55 inch

Qled TV
QE55Q70T
3500 PQI 
55 inch

Wasautomaat
WEF375WPS
Powerwash
8 kg
1.600 t/m

WINTERSALE
Geldig tot en met 28 februari 2021

❄
❄❄

Kookplaat
PKF645FN1E
Keramisch inox kader

Wasautomaat
WAN28297FG
7 kg 
1.400 t/m

€1.199
geleverd en 

geïnstalleerd

€1.399
geleverd en 

geïnstalleerd

€1.199
geleverd en 

geïnstalleerd

€649
incl. 5 jaar 
waarborg

€399

❄ ❄
❄

❄
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NIEUWE SPORTIEVE STAF VOOR KSVE BAZEL

NIEUWS UIT BAZELNIEUWS UIT BAZEL

KSVE Bazel heeft voor het seizoen 2021-2022 
Kristof Smet aangesteld als nieuwe trainer 
voor het eerste elftal. Hij zal hierin worden 
bijgestaan door Michel Van Damme. Zij 
volgen hiermee Jan Claessens en Stephan 
Schyns op die actief zullen blijven binnen de 
sportieve organisatie van de club. 
Reserventrainer Ivan Van Thillo en keeper-
strainer Erwin Pincket verlengden hun 
engagement.

Kristof Smet heeft zijn sporen verdiend 
als T1 bij Eendracht Zele in 1e provinciale. 
Michel Van Damme heeft 14 jaar ervaring als 

jeugdtrainer en werkte de afgelopen jaren 
ook als TVJO, Physical Coach en T1.

De ambitie van Kristof is duidelijk: “Samen 
met de sportieve cel en de bestuursleden 
gaan we de club in een positief daglicht 
zetten! Het project om de club uit te doen 
groeien naar een top 5 ploeg in 2de provin-
ciale met ervaren en jonge spelers sprak me 
enorm aan. Als ‘One Team’ zullen we probe-
ren dit te realiseren.”

SVE Bazel kijkt vol verwachting uit naar 
het volgend seizoen, aldus voorzitter Jef 

Thierens: “We willen graag zo hoog mogelijk 
eindigen met de kern die we hebben en en-
kele versterkingen. Een gezonde club in 2e 
provinciale zijn is voor mij het belangrijkste.”

Chiro De Spiraal uit Rupelmonde 

verkoopt ONTBIJTMANDEN
op zondag 28 februari 
Ontbijt per persoon: 15 euro

Lekker � esje cava bij uw ontbijt: + 10 euro
Deze worden aan huis geleverd. 

Verdere info en de link om een bestelling te plaatsen,
is terug te vinden op het facebook-evenement

‘Ontbijtmanden Chiro De Spiraal’ 
of stuur een mailtje naar 

despiraal.chiro@gmail.com

- Bestellen kan tot 20 februari -
Opgelet! We leveren enkel in: Rupelmonde, 

Bazel, Kruibeke, Steendorp en Temse.

Alvast heel erg bedankt om ons te steunen! 

mopje van de week
Drie mannen zitten in een café. Zegt de eerste man: 
“Mijn vrouwke heeft een tweeling gekregen nadat ze 
het boek ‘De twee zusters’ had gelezen.” Zegt de 
tweede man: ‘Dat is toevallig, mijn vrouw heeft 

een drieling gekregen nadat ze het boek ‘De drie 
musketiers’ had gelezen!” De derde man springt op en 
rent naar de deur. De eerste man roept: “Waarom ren 
je weg?” Zegt de derde man: “Mijn vrouw is van plan 

het boek de ‘101 dalmatiërs’ te lezen!”

Door de gevolgen van de aanhoudende 
coronapandemie zitten er nog niet onmiddel-
lijk versoepelingen aan te komen. Dat geldt 
ook voor sporters. Als echte sportgemeente
kreeg het gemeentebestuur van Beveren 
heel wat vragen over wat kan en niet kan en 
worden soms heel creatieve oplossingen ge-
zocht. Om duidelijkheid te scheppen heeft het 
gemeentebestuur daarom een communicatie 
gevoerd naar alle Beverse sportclubs. Daarin 
worden de geldende regels nog eens duidelijk 
uit de doeken gedaan. We lijsten ze hieronder 
ook voor u nog even op.

VOOR KINDEREN TOT 13 JAAR 
Outdoor en indoor
• Outdoor trainen met contact is toe-
gestaan, in een groep van maximum 10 
personen. Norm: maximaal 10 personen 
per kwart van een voetbalveld. Sport-
begeleiders worden niet meegerekend in dat 
maximum van 10 personen.

• Indoor trainen met contact is toegestaan 
met maximum 10 personen per indoor loca-
tie of gescheiden sporterrein. Sportbegelei-
ders worden niet meegerekend in dat maxi-
mum van 10 personen.

• De bubbels mogen niet met elkaar in con-
tact komen.

• Wedstrijden met deelnemers van verschil-
lende clubs, clubploegen onderling (tor-
nooien, competitie, interclub, bv: U9 tegen 
U 8 van dezelfde club ...) zijn niet toegestaan.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 

waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Geen gebruik van kleedkamers en 
douches.

• Geen toeschouwers of bezoekers.

• Mondmaskerplicht voor monitoren en
trainers.

VOOR JONGEREN VANAF 13 JAAR (°2007) 
TOT EN MET 18 JAAR (°2002) 
Indoor is niet toegestaan.
Outdoor
• Trainen met contact toegestaan, georgani-
seerd en met een begeleider, in een groep 
van maximum 10 personen. Sportbegelei-
ders worden niet meegerekend in dat maxi-
mum van 10 personen. Contact is toege-
staan voor zover dit noodzakelijk is door de 
aard van de sport.

• Maximum 10 deelnemers per half voetbal-
veld. Bubbels mogen niet met elkaar in con-
tact komen.

• Wedstrijden met deelnemers van verschil-
lende clubs, clubploegen onderling (tor-
nooien, competitie, interclub, bv: U9 tegen 
U 8 van de zelfde club ...) zijn niet toege-
staan.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 
waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Geen gebruik van kleedkamers en 
douches.

• Geen toeschouwers of bezoekers.

• Mondmaskerplicht voor monitoren en
 trainers.

VOOR PERSONEN VANAF 19 JAAR (°2001 
OF VROEGER) BLIJVEN DE RICHTLIJNEN 
ONGEWIJZIGD
• Niet georganiseerd outdoor trainen of 
outdoor sportlessen volgen met maximum 
vier personen (sportbegeleider inbegrepen) 
en met 1,5 m afstand is toegestaan.

• Het is niet toegestaan om gemeentelijke 
voetbalterreinen te betreden zonder toe-
stemming van de sportdienst of het club-
bestuur.

VAKANTIEPERIODES
• Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn 
enkel in de week van de krokusvakantie 
(13/2/2021 > 21/2/2021) groepen tot maxi-
mum 25 personen toegestaan.

• +13-jarigen enkel outdoor en georgani-
seerd sporten met begeleider met max 10 
personen, een half voetbalveld per bubbel 
en zonder contact tussen bubbels.

• Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit 
of hobby. Zo beperk je het aantal groepen 
waarin je samenkomt en verminder je het 
risico op verspreiding van COVID-19.

• Overnachtingen zijn niet mogelijk.

Meer informatie
Marc Van de Vijver, Burgemeester
T 0485 50 36 36 
E marc.van.de.vijver@beveren.be

MAATREGELEN VOOR BEVERSE SPORTERS BLIJVEN GELDEN

NIEUWS UIT BEVERENNIEUWS UIT BEVEREN

MC

Smak
elijk!

WWW.BEVEREN.BE

Ken je Marie al? Zij werkt voor samenlevings-
opbouw en helpt mensen in de STEK. De STEK 
is een ontmoetingsplaats voor iedereen in 
Zwijndrecht. Heb je problemen en hulp nodig, 
of wil je gewoon een babbel. Je bent welkom in 
de STEK. Elke donderdag tussen 10 en 12 uur  in 
Herleving. Kom dus zeker eens langs.

DE STEK is een veilige en vertrouwde plek
Marie van Samenlevingsopbouw gaat 3 jaar 
lang in Zwijndrecht en Burcht als opbouwwer-
ker aan de slag om een veilige en vertrouwde 
ontmoetingsplaats op te richten waar inwo-
ners van Zwijndrecht elkaar kunt ontmoeten, 
de STEK. Binnen een STEK leer je in de eerste 
plaats anderen kennen. Je leert ook de sociaal 
werkers kennen en mensen uit organisaties die 
je verder kunnen helpen. De omgeving van 
een STEK moet je vertrouwen geven, in jezelf 
en in de samenleving.

Iedereen is welkom in de STEK
Iedereen kan langskomen. Wil je je mening 

kwijt, heb je een probleem en wil je hulp, of wil 
je gewoon eens babbelen met iemand. Marie is 
er voor jou. Samen met jou zoekt ze een oplos-
sing voor de problemen die je hebt. De STEK is 
een plek voor en door de mensen die er komen.

De STEK is meer dan een ontmoetingsplaats
Marie luistert naar je en leert je voor jezelf op-
komen. Maar ze helpt je ook op weg naar de 
juiste hulp- en dienstverlening.

In de STEK kun je ook leren. Je leert er vaardig-
heden en kennis die je verder kunnen helpen 
en je meer sociale bescherming geven. 

DE STEK dient ook om de problemen te krijgen 
tot bij de dienstverleners en het beleid. Samen 
met de STEK sta je sterker. Zij helpen je om 
actief mee te doen in de samenleving.

Waar vind je die STEK?
De STEK vind je in de oude Herleving (Dorps-
straat 61, Burcht). Marie is ook vaak aanwezig in 

de buurt, zodat je haar ook vrij kunt opzoeken. 
Met corona zijn de regels aangepast. Kom al-
leen op bezoek bij Marie op een corona-veilige 
manier in haar lokaal in Herleving. Je kunt ook 
buiten met haar afspreken en een wandeling 
maken, met maximum vier personen tegelijk. 

Heb je zin om eens langs te komen? 
Of heb je een vraag?
Je bent welkom elke donderdag tussen 10 en 
12 u. in Herleving of op een ander moment op 
afspraak. 
0485 16 68 06
marie.jacoby@samenlevingsopbouw.be

DE STEK: ONTMOETINGSPLAATS VOOR IEDEREEN

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT
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De Munck elektro, koken & tafelen

De Munck
elektro, koken & tafelen VAKMAN INBEGREPEN 

      

www.demunck.be

Nu of nooit: 
enkel op 10 oktober 

tal van kortingen, 
demonstraties 
en proevertjes, 

speciaal voor jou.

OPENDEURDAG 
zaterdag 10 oktober 2015 

van 9 tot 18 uur 

���

De Munck elektro, koken & tafelen

De Munck
elektro, koken & tafelen VAKMAN INBEGREPEN 

      

www.demunck.be

Nu of nooit: 
enkel op 10 oktober 

tal van kortingen, 
demonstraties 
en proevertjes, 

speciaal voor jou.

OPENDEURDAG 
zaterdag 10 oktober 2015 

van 9 tot 18 uur 

���

YZERHAND 28 - BEVEREN  - T. 03 775 88 07  
info@demunck.be       
Open: 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur 

www.demunck.be

Klantenparking
naast de winkel

makkelijk bereikbaar

800 m2

elektro- & 
kookplezier

Eigen hersteldienst 

We komen aan huis:
LEVEREN
PLAATSEN

HERSTELLEN

BOSCH 
KOOKFORNUIS
HKL050020 

€ 449,99

BOSCH 
KOELKAST
KCE40AR40
A+++

Laatste 
stuk aan 
STUNTPRIJS

€ 1.499

CALOR 
STOOMGENERATOR 
GV7811C0 
2400W
6bar stoomdruk

BOSCH 
STAAFMIXER
MSM66110 

€ 39,99

SMEG
BROODROOSTER 
of WATERKOKER 

mat champagne 

Vanaf € 199

Dyson 
PURE HUMIDIFY
+COOL 
Nu met 
GRATIS 
extra fi lter

€ 699 PROMO !

€ 179,99

BOSCH 
WASAUTOMAAT 
WAN280V8FG
8kg inhoud, 
1.400tr/min.
A+++

PROMO !
€ 499,99

LIEBHERR  
WIJNBEWAARKAST 

WKR4211

€ 1.199

FEBRUARI

ACTIE
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VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 55
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

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

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

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

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

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

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

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

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

Kom langs in onze winkel om alle mogelijkheden te 
ontdekken! 

 

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

moors-vercammenHUIS
RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

BVBA

HUISmoors-vercammenBV
B

A

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

HUISmoors-vercammen
BVBA

HU IS
moors  vercammen
RAAMGARNIERING -  VERF -  BEHANG

B
V

B
A

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  |  PelletkachelsPannen 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:

GEVRAAGD: 
· CHAUFFEUR (deeltijds)

rijbewijs B - BE - C - CE

· KANTOORHULP (deeltijds)

Bellen tijdens kantooruren: tel. 03 711 06 71 (voormiddag)

· POETSVROUW (voor enkele dagen per week) 
regio Temse/Sint-Niklaas

Tel. 03 710 98 80 (voormiddag)

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



9Huis-aan-Huis 07 - 15/02/2021

CAMEE bv  -  Spaanskwartier 68 - 9170 De Klinge

T 03 770 52 33 - info@camee.be

www.camee.be
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TA
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VATIE

Openingsuren op afspraak: 
di. tot vr. van 9-12 uur en 13-17 uur
zaterdag van 10-16 uur
Gesloten op zondag en maandag

GARAGE BAUWELINCK bvba
SMESSTRAAT 195 - 9140 TEMSE - 03 771 52 58 - MITSUBISHI@GARAGEBAUWELINCK.BE - WWW.AUTOLINCK.BE
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Kies voor een gezonde f amiliebank 
Overstappen naar Argenta is kinderspel. Dankzij de bankoverstapdienst. 

ARGENTA LINKEROEVER
Frederik van Eedenplein 8/6
2050 Antwerpen
ON 0852.002.270
T 03 219 12 61
Argenta.linkeroever@argenta.be 

Sparen en betalen I 
Beleggen I Verzekeren I 
Lenen 

Op afspraak maandag tem vrijdag 
tussen 09.00u. en 20.00u.

Open zonder afspraak 
Maandag : 15.00u. - 18.30u. 
Dinsdag : 09.30u. - 12.30u. 
Woensdag : 09.30u. - 13.00u. 
Donderdag : 15.00u. - 18.30u. 
Vrijdag : 13.30u. - 16.00u.

Geldautomaat: beschikbaar, 
ook voor klanten van 
andere banken

Rekeninguittrekselprinter:
tijdens de openingsuren 
van het kantoor

Uw appeltje voor de dorst • argenta.be 

Kies voor een gezonde f amiliebank 
Overstappen naar Argenta is kinderspel. Dankzij de bankoverstapdienst.

ARGENTA LINKEROEVER
Frederik van Eedenplein 8/6
2050 Antwerpen
ON 0852.002.270
T 03 219 12 61
Argenta.linkeroever@argenta.be

Sparen en betalen I 
Beleggen I Verzekeren I 
Lenen 

Op afspraak maandag tem vrijdag 
tussen 09.00u. en 20.00u.

Open zonder afspraak
Maandag : 15.00u. - 18.30u. 
Dinsdag : 09.30u. - 12.30u. 
Woensdag : 09.30u. - 13.00u.
Donderdag : 15.00u. - 18.30u. 
Vrijdag : 13.30u. - 16.00u.

Geldautomaat: beschikbaar,
ook voor klanten van
andere banken

Rekeninguittrekselprinter:
tijdens de openingsuren
van het kantoor

Uw appeltje voor de dorst • argenta.be

Op zoek naar HOGER rendement 
in 2021 ?
Pensioensparen of Fiscaal Langetermijnsparen
En geniet van 30% fi scaal voordeel 
via uw belastingbrief.
Bel of mail voor info !

DS
P
R
O
J
E
C
T
S

P
R
O
J
E
C
T
S

0498 56 17 49

dsprojects@telenet.be

VERBOUWINGEN

BETEGELEN

RENOVATIE

BEZETTEN

GYPROC

POUTRELS

...

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 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

TUINTIP FEBRUARI
Is er te veel mos in uw gazon?  Dan mag er in februari al kalk 

gestrooid worden. Zo zorgt u ervoor dat de bodem minder zuur is.
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4,8 -7,3 L /100 KM  •  126 -164 G / KM CO2 (WLTP)

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT? ZIJN SPORTIEVE L O O K M A A K T H E M

O N W E E R S TA A N B A A R C O O L , Z I J N C A R R O S S E R I E K L E U R  ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN VELGEN,

EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

NIEUWE 500X
LAAT UVERLEIDENDOOR

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

fiat.be
Geniet nu tot € 6.300 voordeel (2)

(1) Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden).
Aanbod geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens.
(2) Aanbod BTWI geldig van 01/02/ 2021 t.e.m. 28/02/ 2021 bij aankoop van een Fiat 500X op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar 
gedurende deze periode en ingeschreven voor 28/02/ 2021. Aanbod geldig in het deelnemend netwerk U vindt het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be.

V.U.: Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium N.V., Da Vinci Laan 3-7, 1930 Zaventem.
RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be.

VERLENGDE

Kapelanielaan 2c | 9140 Temse
03 771 47 53 | www.waaslandmotor.com
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SNOWBOARDEN
De overgebleven letters vormen een uitdrukking

Wegens de coronamaatregelen geven we voorlopig geen winnende prijzen. 

PUZZEL
07/2021

www.dakteam.be
DAKWERKEN DE CLERCK, 

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

daken met subsidies van Eandis
   F2021

Hebt U drankproblemen ?          
Wij kunnen U helpen !

A.A. “HERLEVING” 
BURCHT

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

A.A. “DE CIRKEL”  
LINKEROEVER

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

KALLO
Tel. 0495 253 002 (Luc)

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

KRUIBEKE
Tel. 0496 106 738 (Albert)

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

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)

 0476 570 764 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

                      F2021

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

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  

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

    F2020

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP 
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel 
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook 
pagina! (btw.BE0744.912.092)
                       F20200622072957

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

OPRUIMING VAN INBOEDELS 
met gratis taxatie voor uw 

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

Bele0474 325 213
                            P2020/03/01

PERSONEEL GEVRAAGD

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AAN ALLE ZORGVERLENERS
BEDANKT VOOR JULLIE 

BELANGRIJK WERK 

HUIS AAN HUIS is wegens 
de coronamaatregelen: 
Maandag en woensdag 

open na afspraak. 
Dinsdag open van 9-12.30 u. 

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

Zoekertje in Huis aan Huis ?  ➤
www.huis-aan-huis.net

Alle schilderwerken, binnen en 
buiten, pleisterwerken, tegels, 
gyproc, vloeren, sanitair,  ...  

tel. 0488 202 848
   P2021

Wij zijn op zoek naar GEMOTIVEER-
DE TUINMAN voor onderhoud van 
tuin en dieren. Bij interesse?  
Bel: 0471 45 50 32.
  P20210121090259

BURCHT-ZWIJNDRECHT: Pastoor 
Coplaan 190, 2e verd., Instapklaar 
Appartement 90 m2 met optie 
garage. Living, ing. keuk., 2 bergpl.,
badk.+ligbad, 2 slpks, aparte wc, 
videofoon, elektr. verw.(slechts €95/
maand alles in!), terras 7m2. Vraag-
prijs: € 209.000. GSM 0474 64 83 21
  P20210125040348

GEZOCHT ALLERLEI

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.

JR

Oude SPORTIEVE KLEDIJ - Gratis 
en veilige ophaling. 0487 32 08 08
  P2021

Wij zijn op zoek naar een LERAAR 
DUITS voor paar uren per week. Bij 
interesse graag contact opnemen op 
het nummer 0471 57 78 36
  P20210127084226

Hamme: gelijkvloers appartement
met groot terras. Recent gebouw 
met volledig ingerichte keuken 
en badkamer. Zeer ruime living 
met zicht op terras. 1 slaapkamer
Huurprijs: € 750/maand. Mogelijkheid 
tot huren van extra garage met fietsen-
berging (€ 70/maand). T 0495 30 19 50
  F2021

Stekene: Zeer grote recreatie-
vijver (6.700 m2). volledig omheind 

(voormalige visput). Mogelijkheid 
tot plaatsen van chalet of gebouw 

tijdelijk gebruik of staanplaats 
caravan, 10 visplaatsen aanwezig. 

€ 4.800/jaar. T 0495 30 19 50
        F2021

Beveren: luxueus en groot 
appartement. Luxueus inge-

richt appartement, 2 slaapkamers. 
Volledig ingerichte keuken en bad-

kamer, terras vooraan én achteraan. 
Zicht op Cortewalle, 4e verdieping, 
lift is aanwezig. Garage inbegrepen. 
Onmiddellijk beschikbaar. Huurprijs: 
€ 890/maand - € 50 vaste kosten/

maand. T 0495 30 19 50
        F2021

Stekene: BOUWGROND. U kan 
bouwen naar uw wensen en uw 
eigen architect en aannemer kiezen.
Mooi en rustig gelegen recreatie-
bouwgrond. Tot. opp. 857 m2 gelegen 
in goedgekeurde verkaveling domici-
lie niet mogelijk. Kapvergunning en 
woonst plan aanwezig. Hazenhoek
Prijs: €75.000. T 0495 30 19 50
  F2021

TE KOOP VAKANTIE
Paliseul: VAKANTIEHUIS.

Volledig gerenoveerde vakantie-
woning. Volledig nieuwe keuken en 

badkamer, 2 slaapkamers, extra 
zolder. Tuin. Domicilie mogelijk. 

Prijs: €122.500. T 0495 30 19 50
  F2021

SANNY, kapster aan huis. - GSM
0476 90 57 83 • €5 korting nieuwe klant
   P2020/6/10-01

Ondergrondse AFGESLOTEN 
GARAGEBOX voorzien van kan-
telpoort met sleutel en afstands-
bediening. Gelegen te 2050 
Antwerpen, H. Pernathlaan 22, 
gebouw Latitude Regatta. Prijs: 
115€/maand. Tel. 03 219 63 39
  P20210204035045

B-cars Sint-Niklaas AANKOOP 
ALLE WAGENS, ALLE MERKEN 
Auto opkoper, Top autobedrijf! 
Opkoper auto’s met of zonder 
schade !!  Tel. 0489 082 215

                     P20210208083808

WWW.LOODGIETERZWIJNDRECHT.BE
 0467 03 88 56 

ONDERHOUD CV - KEURING 
HERSTELLING

                    F20210207051111

TE KOOP ALLERLEI
Eetkamer, dressoir, tafel en 6 
stoelen, salontafel, tv meubel, 1 
jaar oud, potk. Tel. 0470 670 614
  P20210203032017

Opruimen inboedels, beste prijzen. 
Tot in detail en met duidelijke werk-
wijze. U ontvangt steeds een offer-
te na bezichtiging. 0485 852 066
  F20210127042218

GLV APPARTEMENT met 
TUIN, LIVING, HAL, BADKAMER, 

SLAAPKAMER, INGERICHTE 
KEUKEN. EPC598 - PRIJS: €680 

03 774 55 46 - 0495 537 002
  P20210209034930

2 PELSEN MANTELS,  één van 
nerts en één van wilde kat. Prijs otk. 

Voor info tel. 03 774 36 24
                         P2020/14/01-01

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP AUTO’S 100% 
BESTE PRIJS, ALLE MERKEN 
ongeacht km of defect 7/7 
24/24 OOK 4X4 en bestel-

wagens. TEL. 0485 79 32 96 
     P2021

Zoekertje in Huis aan Huis ?  ➤
www.huis-aan-huis.net

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.

SDR

Onze skatelessen vorig jaar waren een 
groot succes.  En nu gaan we skateboarden.  
We vliegen er in elke zaterdag vanaf 6 maart 
voor maar liefst 10 weken! 
De lessen zijn per leeftijdsgroep en gaan steeds buiten 
door bij het skatepark aan de ingang van de sporthal in 
Zwijndrecht.  Wacht niet te lang om in te schrijven!

Prijs? leden: 30 EUR • niet-leden: 45 EUR
Waar?  buiten aan sporthal den Draver, Zwijndrecht
Wanneer? elke zaterdag vanaf 6 maart t.e.m. 15 mei
09-10u  voor 1ste en 2de leerjaar
10-11u  voor 3de en 4de leerjaar
11-12u  voor 5de en 6de leerjaar
Inschrijven?  beerens.ines@gmail.com
Deelname is pas in orde na overschrijving op rekening 
BE10 8508 8890 8604 met vermelding van skateboarden, 
naam en leeftijd.

NIEUW !! Fietsherstelling met korting
Vanaf nu kan je alle soorten fi etsen van je 
gezin laten herstellen bij Davekevelo én tegelijk 
korting sparen op je lidkaart. 
Maar liefst 5% korting bij elke herstelling.  

Eén adres: DAVEKEVELO, Laarstraat 79 
(aan de viaduct naar Burcht) in Zwijndrecht 
www.davekevelo.be  - tel. 0485 35 46 20   

Tijdens de 
krokusvakantie 
met je familie 
naar het museum!

   WE GAAN SKATEBOARDEN!

ZWĲ NDRECHT
BURCHT
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VERKOOP VAN TWEE BOUWGRONDEN,  
hoek MELSELEDIJK-BRIELSTRAAT te Melsele

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/bouwgronden-hoek-melseledijk-en-brielstraat 

KANDIDATUREN
UITERSTE DATUM INDIENEN KANDIDATUREN:

2 april 2021 om 16u

Namens het college van burgemeester en schepenen
de wnd. algemeen directeur                           de burgemeester
Iris Raemdonck                   Marc Van de Vijver

Beschrijving van
de percelen

Kadastrale gegevens: 
9de afdeling, sectie B 

nummer 793X en deel van 
nummers 793W en 796K

- Lot 1: opp. 376,47 m2 voor 
een minimumprijs van 

110 000,00 EUR
- Lot 2: opp. 302,41 m2 voor 

een minimumprijs van 
100 000,00 EUR

Telkens te vermeerderen met 12,5% 
voor de administratieve kosten 

van de verkoop

P
M
D

P
M
D

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

22 23 24 25 26 2728

FEBRUARI

2021 - week 8

Ophaalkalender

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

www.dakteam.be
DAKWERKEN DE CLERCK, 

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

daken met subsidies van Eandis
F2021

Hebt U drankproblemen ?          
Wij kunnen U helpen !

A.A. “HERLEVING” 
BURCHT

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

A.A. “DE CIRKEL”
LINKEROEVER

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

KALLO
Tel. 0495 253 002 (Luc)

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

KRUIBEKE
Tel. 0496 106 738 (Albert)

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

RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)

 0476 570 764 (Willy)

ALLERLEI

SCHILDERWERKEN CONINCKX 
ALLE BINNEN- EN BUITEN-

SCHILDERWERKEN
TEL. 0477 341 705

F2021

TE KOOP: huizen, 
appartementen, ...

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  

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM  0495 28 71 01

F2020

“KAPSTER AAN HUIS” STOOP
YANNICK Regio Kruibeke, Bazel
Rupelmonde 0471 583 804 / Facebook
pagina! (btw.BE0744.912.092)

             F20200622072957

INKOOP AUTO’S en BESTELWAGENS 
tot €1500 voor EXPORT. 0477 319 522

P2020/28/07-01

OPRUIMING VAN INBOEDELS
met gratis taxatie voor uw

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

Bele0474 325 213
P2020/03/01

PERSONEEL GEVRAAGD

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AAN ALLE ZORGVERLENERS
BEDANKT VOOR JULLIE 

BELANGRIJK WERK 

HUIS AAN HUIS is wegens 
de coronamaatregelen: 
Maandag en woensdag 

open na afspraak. 
Dinsdag open van 9-12.30 u. 

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

Zoekertje in Huis aan Huis ?  ➤
www.huis-aan-huis.net

Alle schilderwerken, binnen en
buiten, pleisterwerken, tegels,
gyproc, vloeren, sanitair,  ...

tel. 0488 202 848
P2021

Wij zijn op zoek naar GEMOTIVEER-
DE TUINMAN voor onderhoud van 
tuin en dieren. Bij interesse?  
Bel: 0471 45 50 32.

P20210121090259

BURCHT-ZWIJNDRECHT: Pastoor 
Coplaan 190, 2e verd., Instapklaar 
Appartement 90 m2 met optie 
garage. Living, ing. keuk., 2 bergpl.,
badk.+ligbad, 2 slpks, aparte wc, 
videofoon, elektr. verw.(slechts €95/
maand alles in!), terras 7m2. Vraag-
prijs: € 209.000. GSM 0474 64 83 21

P20210125040348

GEZOCHT ALLERLEI

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.

JR

Oude SPORTIEVE KLEDIJ - Gratis
en veilige ophaling. 0487 32 08 08

P2021

Wij zijn op zoek naar een LERAAR 
DUITS voor paar uren per week. Bij 
interesse graag contact opnemen op 
het nummer 0471 57 78 36

P20210127084226

Hamme: gelijkvloers appartement
met groot terras. Recent gebouw
met volledig ingerichte keuken
en badkamer. Zeer ruime living
met zicht op terras. 1 slaapkamer
Huurprijs: € 750/maand. Mogelijkheid
tot huren van extra garage met fietsen-
berging (€ 70/maand). T 0495 30 19 50

F2021

Stekene: Zeer grote recreatie-
vijver (6.700 m2). volledig omheind

(voormalige visput). Mogelijkheid
tot plaatsen van chalet of gebouw

tijdelijk gebruik of staanplaats
caravan, 10 visplaatsen aanwezig.

€ 4.800/jaar. T 0495 30 19 50
F2021

Beveren: luxueus en groot
appartement. Luxueus inge-

richt appartement, 2 slaapkamers.
Volledig ingerichte keuken en bad-

kamer, terras vooraan én achteraan.
Zicht op Cortewalle, 4e verdieping,
lift is aanwezig. Garage inbegrepen.
Onmiddellijk beschikbaar. Huurprijs:
€ 890/maand - € 50 vaste kosten/

maand. T 0495 30 19 50
F2021

Stekene: BOUWGROND. U kan 
bouwen naar uw wensen en uw 
eigen architect en aannemer kiezen.
Mooi en rustig gelegen recreatie-
bouwgrond. Tot. opp. 857 m2 gelegen 
in goedgekeurde verkaveling domici-
lie niet mogelijk. Kapvergunning en 
woonst plan aanwezig. Hazenhoek
Prijs: €75.000. T 0495 30 19 50

F2021

TE KOOP VAKANTIE
Paliseul: VAKANTIEHUIS.

Volledig gerenoveerde vakantie-
woning. Volledig nieuwe keuken en 

badkamer, 2 slaapkamers, extra 
zolder. Tuin. Domicilie mogelijk. 

Prijs: €122.500. T 0495 30 19 50
F2021

SANNY, kapster aan huis. - GSM
0476 90 57 83 • €5 korting nieuwe klant

P2020/6/10-01

Ondergrondse AFGESLOTEN 
GARAGEBOX voorzien van kan-
telpoort met sleutel en afstands-
bediening. Gelegen te 2050 
Antwerpen, H. Pernathlaan 22, 
gebouw Latitude Regatta. Prijs: 
115€/maand. Tel. 03 219 63 39

 P20210204035045

B-cars Sint-Niklaas AANKOOP 
ALLE WAGENS, ALLE MERKEN 
Auto opkoper, Top autobedrijf! 
Opkoper auto’s met of zonder 
schade !!  Tel. 0489 082 215

                     P20210208083808

WWW.LOODGIETERZWIJNDRECHT.BE
 0467 03 88 56 

ONDERHOUD CV - KEURING 
HERSTELLING

 F20210207051111

TE KOOP ALLERLEI
Eetkamer, dressoir, tafel en 6
stoelen, salontafel, tv meubel, 1
jaar oud, potk. Tel. 0470 670 614

P20210203032017

Opruimen inboedels, beste prijzen.
Tot in detail en met duidelijke werk-
wijze. U ontvangt steeds een offer-
te na bezichtiging. 0485 852 066
  F20210127042218

GLV APPARTEMENT met
TUIN, LIVING, HAL, BADKAMER,

SLAAPKAMER, INGERICHTE
KEUKEN. EPC598 - PRIJS: €680

03 774 55 46 - 0495 537 002
P20210209034930

2 PELSEN MANTELS,  één van
nerts en één van wilde kat. Prijs otk.

Voor info tel. 03 774 36 24
P2020/14/01-01

TE HUUR: huizen, 
appartementen, ...

AANKOOP AUTO’S 100% 
BESTE PRIJS, ALLE MERKEN 
ongeacht km of defect 7/7 
24/24 OOK 4X4 en bestel-

wagens. TEL. 0485 79 32 96 
P2021

STEUN DE HORECA
take away !

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.

SDR

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 
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Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele
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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 
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www.uitvaartzorg-vanraemdonck.be

Een woord, een gebaar of een kaartje doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.

Eduard Van Esbroeck
° 12 juli 1928 - † 25 januari 2021

echtgenoot van Agnes Heyndrickx
weduwnaar van Anita Cool

Wij willen graag onze dank betuigen voor de blijken van medeleven.

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

De families Van Esbroeck en Heyndrickx.

Rouwadres: familie Eduard Van Esbroeck,
p/a Uitvaartzorg Van Raemdonck, Albert Panisstraat 79, 9120 Beveren

 03 755 12 92

www.uitvaartzorgscheldeland.be      03 830 62 66

° Bazel, 7 december 1936
x Bornem, 22 januari 2021

Rouwadres: Kruibekestraat 115 bus 3 - 9150 Bazel

De afscheidsplechtigheid vond plaats op woensdag 27 januari 2021 
in de Sint-Petruskerk te Bazel, gevolgd door de teraardebestelling
in het familiegraf op de begraafplaats te Bazel.

echtgenoot van mevrouw Maria Huyghe

Onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven
die wij ontvingen na het overlijden van

de heer

Achiel Oste

www.uitvaartzorgscheldeland.be      03 830 62 66

° Lokeren, 6 februari 1951
x Edegem, 20 januari 2021

Rouwadres: Gelaagstraat 33 C - 9150 Rupelmonde

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 29 januari 2021
in de Sint-Laurentiuskerk te Lokeren, gevolgd door de teraardebestelling
in het familiegraf op de begraafplaats aldaar.

Voor elk gebaar van vriendschap en troost, voor uw meeleven,
danken wij jullie van harte. Degenen die geen kennisgeving mochten
ontvangen, hopen wij toch te bereiken via deze weg.

levenspartner van mevrouw Frieda Verbocht

Het verdriet om je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je verder leven.

de heer

Michel Baeyens

www.uitvaartzorgscheldeland.be      03 830 62 66
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AAnnemer zoekt
appartementsgebouwen, oude woningen eventueel met inboedel, bouwgronden, ...

Beste prijs, snelle AfhAndeling!
✆ 0487/286 430

Kruibekestraat 3 + Kerkstraat 92, 9150 Bazel

www.uitvaartzorgscheldeland.be
online condoleren via:

Dag en nacht
bereikbaar op

03 830 62 66

Kruibekestraat 3 + Kerkstraat 92, 9150 Bazel

www.uitvaartzorgscheldeland.be
online condoleren via:

Dag en nacht
bereikbaar op

03 830 62 66

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

of mail info@huis-aan-huis.net

ADVERTENTIE IN FUSIE 9150, WEEK 8? 
BEL OF MAIL ONS

0475 392 880 - info@huis-aan-huis.net 
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 ROUWCENTRUM VAN BOGAERT 
BEGRAFENISSEN - CREMATIES - KOFFIETAFELS - AULA 

 

 

 
 

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

www.begrafenissenvanbogaert.be - info@begrafenissenvanbogaert.be 

Statiestraat 15 
2070 Zwijndrecht       

Katwilgweg 7 - Waterwilgweg 3 - Antwerpen L.O. 
 

TEL. 03/252.71.62 of 03/219.04.04 

Waterhoenlaan 22 
2050 Antwerpen 

Dorpstraat 64 
2070 Burcht 

Blancefloerlaan 48/A2 
2050 Antwerpen 

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

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

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

WACHTDIENSTEN
DOKTERS VAN DIENST

APOTHEKERS VAN DIENST

TANDARTSEN VAN DIENST
CENTRAAL OPROEPNUMMER   � 0903 39 969

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

■ Dringende politiehulp: 101
■ Anti-gifcentrum: 070/245.245

■ Rode Kruis: 105
■ Child Focus: 116000
■ De druglijn: 078/15.10.20
■ Meldpunt geweld: 1712
■ Zelfmoordlijn: 1813
■ Brandwonden Centra: 02/268 62 00
■ Wachtdienst 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

Peter en Agnes 
Van Bogaert - Onghena

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

mevrouw Georgette Heyndrickx
weduwe van de heer Victor Onghena

Grote Baan 166, 9120 Melsele.

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

Roos De Smedt

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

de heer François Eyskens
echtgenoot van mevrouw Roos De Smedt

Kamillelaan 9, 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

Gerrit De Boeye,
Wilfried en Marianne Rombaut - De Boeye,
de klein- en achterkleinkinderen
danken familie, vrienden, 
kennissen en buren
voor het medeleven betoond   
bij het heengaan van

de heer Carolus “Charel” De Boeye
weduwnaar van mevrouw Yvonne Tilleman

Sint-Annaboomstraat 75, 2070 Zwijndrecht.
Sint-Annaboomstraat 77, 2070 Zwijndrecht.
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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

07
REDACTIE/ VERKOOP

EINDVERANTWOORDELIJKE DTP: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: 

ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS

AL MEER
DAN

60
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GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bv • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
0475 392 880  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS MAANDAG EN WOENSDAG OPEN NA AFSPRAAK • DINSDAG ZIJN WE OPEN VAN 9-12U
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BEDELINGSGEBIED
HUIS AAN HUIS

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR ONZE ACTIES !

VERKOOP/ADMINISTRATIE: MARTINE DE ROECK

RE
DA

CT
IE/

DT
P/

VE
RK

OO
P: 

NA
TH

AL
IE

 G
OR

RE
BE

EC
K

ADVERTEREN
IN HUIS AAN HUIS/

FUSIE 9150?

BEL ONS
0475 392 88033.500 EX.




