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

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150”
KAN JE BEKOMEN
BINNEN IN HET KANTOOR VAN:Aperitief-Zomer-Concert
een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
Aperitief-Zomer-Concert
JAAR
UW
Anja
Heyrman
bvba
➤ Mail naar:
Brassband
Strijd
naarnaar
’t Recht
RECLAME
Brassband
Strijd
’t Recht
Rupelmonde
B L A D Rupelmondestraat 109 9150 Kruibeke (Bazel)
geert.magerman@telenet.be
• anja.heyrman1@telenet.be
Rupelmonde
of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE
o.l.v. Henri De Roeck
o.l.v. Henri De Roeck
Aperitief-Zomer-Concert
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Zondag
26 juni
2022
- 10u30
Reserveer
Zondag
26’t
juni
2022
- 10u30
Brassband
Strijd
naar
Recht
C. Hamendtzaal - Hellingstraat

nu
C. Hamendtzaal
- Hellingstraat
voor
week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)
Rupelmonde
Rupelmonde
Rupelmonde

10:26

GROOT-KRUIBEKE

o.l.v. Henri De Roeck
Tickets: 10 € inclusief 1 consumptie
Tickets:
10 € inclusief 1 consumptie
0497221957

u een aankondiging van uw zaak,
Zondag 26 juni 2022Wil
- 0497221957
10u30

evenement,
BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

C. Hamendtzaal - Hellingstraat
Rupelmonde

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

Tickets: 10 € inclusief 1 consumptie
0497221957

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,
van uw club/vereniging, ...) ➤ Mail naar:
KIJK SNELeen
opleuk
blz.verhaal
15

KIJK OP BLZ. 11 TOT 14

voor het vastgoedaanbod
van Immo Selekt!
geert.magerman@telenet.be
•

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

03 775 58 00

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

10:26

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

BEVEREN

BEVEREN

Anja Heyrman bvba
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)

Winnaars Wie Wat Waar - editie 25
• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL
•

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

Jouw punt voor vastgoed

VERKOCHT

BEBUILD.BE

MELSELE

RUPELMONDE

VERKOCHT

anja.heyrman1@telenet.be

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

ONDERGRONDSE PARKEERPLAATS

te koop € 15.000

te koop € 315.000

SINT-NIKLAAS

VRASENE

PARKEERPLAATS / CARPORT

VERKOCHT

VERKOCHT

te koop vanaf € 5.000

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP BEBUILD.BE
Verkoop. Verhuur. Beheer. Nieuwbouw.

BEVEREN

ELVERSELE

MELSELE

VERREBROEK
FUSIE 9150

BEMEUBELD APPARTEMENT

te huur € 810

+€80 auto+€50 ak

te huur € 575

+€50 ak

BIVNR 201071 – Verplichte gegevens uit DRO ten inzage op kantoor en op de website

te huur € 760 +€50 auto+€50 ak

te huur € 775

+€350 nuts.
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Ben je OP ZOEK naar een afwisselende job
als operator in dagdienst?
Dan is dit de job voor jou!
Als operator sta je in voor;
• het bedienen van een state-of-the-art machine
• kwaliteitscontrole
• basis mechanisch onderhoud en het oplossen
van kleine technische defecten
Spreekt dit takenpakket jou aan, heb je ervaring
als machine operator en technische feeling?
Stuur dan jouw CV met foto naar
gert@europochette.be
Over ons:
Europochette is marktleider op vlak van productie
en verkoop van bestekzakjes. Als Belgisch bedrijf
met productie in Polen, Spanje en België groeien
we al jaren en focussen we op topkwaliteit,
betrouwbare levertijden en uitstekende service.
Jouw taken:
• Bediening machine en stapelen pallets
• Bijhouden productie in Navision
• Kwaliteitscontrole
• Basis (preventief) onderhoud
Onze verwachtingen:
• 1-3 jaar ervaring in een productie omgeving
als machine operator
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Je hebt basis vaardigheden met computer
• Een eerste ervaring in een productie omgeving,
als machine operator
• Basis technische opleiding
(technisch secundair of hoger)
• Je hebt goesting om je productie continu te
optimaliseren en de machine optimaal te laten
functioneren
Ons aanbod:
• Voltijds bediendencontract
met representatieve verloning
• Dagproductie
(werkuren te bespreken - start om 7u of 8u)
• 38u werkweek
• 24 vakantiedagen
• Douchegelegenheid
• No-nonsens bedrijf met optimale en collegiale
sfeer, in een gloednieuw en leuk ingericht
bedrijfsgebouw
• Goede opleiding & mogelijkheden om jezelf
te ontplooien

Uitbaters gezocht

voor cafetaria sporthal De Dulpop
Het AGB Kruibeke is op zoek naar een nieuwe concessionaris
voor de uitbating van de cafetaria van Sporthal De Dulpop.
Kandidaturen kunnen tot uiterlijk woensdag 29 juni ‘22
ingediend worden.
De cafetaria bevindt zich in het sportcomplex De Dulpop (Beekdam
2, 9150 Kruibeke), gelegen aan één van de toegangspoorten naar
de Polders van Kruibeke, met haar 600 hectare één van de grootste
natuurgebieden van Vlaanderen. De mooie fiets- en wandelroutes
trekken nu al heel wat toeristen aan en de nabijgelegen veerdiensten
en de halte van de Waterbus maken het gebied ook heel toegankelijk
voor bezoekers die van wat verder komen. De polders maken deel
uit van Rivierpark Scheldevallei, grote kanshebber om midden 2023
erkend te worden als één van de eerste vier nationale parken van
Vlaanderen. De promotie hierbij zal zorgen voor een nog grotere
toeristische aantrekkingskracht. Ook de heropening van kasteel
Wissekerke begin 2023 zal hier zijn aandeel in hebben. Het kasteel
maakt deel uit van het hefboomproject ‘Kastelen van de Schelde’
en zal vanaf 2023 internationaal gepromoot worden door Toerisme
Vlaanderen. De beleving in en rond het kasteel wordt momenteel
uitgewerkt door een gerenommeerd ontwerpbureau en zal kunnen
tippen aan de beste musea en attracties van ons land. In het kasteel
zelf wordt geen horeca ondergebracht.
De cafetaria is gelegen op het gelijkvloers van de sporthal. In de
concessie zijn begrepen: de cafetaria, de keuken, de verbruikszaal, de
berging en het terras. De toegang van de cafetaria wordt verleend via
de inkomhal van de sporthal. Vanuit de cafetaria is er rechtstreekse inkijk in de sporthal. Het terras staat in rechtstreekse verbinding met de
cafetaria. Het terras geeft uitzicht op de parking. De inboedel van de
cafetaria, waaronder stoelen, tafels, toog zijn eigendom van het AGB.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 29 juni ‘22
schriftelijk inschrijven. De kandidaat-uitbaters kunnen het ontwerp van concessieovereenkomst samen met een inschrijvingsformulier aanvragen bij de Technische Dienst van Kruibeke
(verantwoordelijke AGB) via 03 740 02 36 of td@kruibeke.be. Ook
voor een plaatsbezoek kan je via deze weg een afspraak maken.
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Ben je op zoek
naar een nieuwe
fiets, dan ben
je bij ons op
het juiste adres!

Kom vrijblijvend
een kijkje nemen
naar onze
(elektrische)
fietsen.
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Ook
fietsleasing is
een mogelijkheid.

HERSTELLINGEN
ONDERHOUD
VERKOOP
GESPECIALISEERD
IN E-BIKES

FIETSEN MICHRI
GAANDERIJ DE BEVER

Vrasenestraat 47-49
9120 Beveren
www.fietsenmichri.be

van 17/06 t.e.m. 30/06

Sleeplife® Sint-Niklaas
Heidebaan 13
T. 03 778 23 20
Openingsuren:
ma - za: 10u - 18u • zo: 14u - 18u
di: gesloten • open op afspraak
Elke zondag open van 14u tot 18u

Nu al kortingen op zalig slaapcomfort

BON

Ontdek alle deals in de winkel en op sleeplife.be

Tot 30% korting op zomerse dekbedovertrekken

-10%
op je eerste
overtrek

huisàhuisSummer22.indd 1

-20%

op je tweede
overtrek

-30%
op je derde
overtrek

sleeplife.be
Enkel geldig op de seizoenscollectie dekbedovertrekken.
Maximum 1 kortingsbon per klant. Geldig t.e.m. 30 juni 2022.
De hoogste korting wordt verrekend op het goedkoopste dekbedovertrek,
de laagste korting op het duurste. Niet cumuleerbaar met andere acties.
Niet geldig in de webshop. Ontdek alle voorwaarden in de winkel.

0000000120283

2/06/2022 10:13
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AD Delhaize Kruibeke, Bazelstraat 209, ZOEKT:

BAKKER (M/V) Fulltime

WINKELMEDEWERKER-KASSIER(STER)
(M/V) (Deeltijds/voltijds/flexi)

Bij interesse gelieve contact op te nemen
op volgend nummer: 03 774 00 16

VACATURE:
Highly qualified
watertransport all over Europe

BOEKHOUDING - ADMINISTRATIE
(part-time)

Ter versterking van de afdeling Finance zijn we op zoek naar een part-time boekhouder/administratief bediende.
Zeer ruim & uitgebreid takenpakket o.a.: aankoopfacturen inboeken ∙ leveranciersboekhouding ∙ opvolging binnenkomende mails ∙ ondersteuning facility management ∙ verwerken bankafschriften ∙ ad hoc administratieve
ondersteuning ∙ reguliere verkoopfacturen opstellen en opvolgen ∙ wagenparkbeheer
Ben jij de persoon die wij zoeken?
> Ervaring op financiële afdeling
> NL moedertaal
> Kennis Word, Excel, Outlook
> Sociaalvaardig
> Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
> Stressbestendig
> Nauwkeurig werken
Wij bieden:
> Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving met leuke collega’s
> De nodige opleidingen en ondersteuning
> Uitstekend verloningspakket en extralegale voordelen
> Goede bereikbaarheid omgeving Noorderlaan Antwerpen
Contacteer ons voor meer informatie & grijp deze mogelijkheid.
We leren je graag kennen via: jessy@victrol.be · www.victrol.be

Huis-aan-Huis 24 - 13/06/2022
VOLG ONS
OP

KEUKENS | (INLOOP)DRESSINGS | WANDKASTEN | BADKAMERS

EN

BADKAMERMEUBELEN | BLOKDEUREN | EIKEN TAFELS | ...

I N T E R I E U R P I O T, W A A R D E K L A N T A LT I J D O P D E E E R S T E P L A A T S K O M T.

Keuken, badkamer of kasten,
s a m e n r e a l i s e r e n w e u w d r o o m i n t e r i e u r.
rief
Ferm ge

r
r driekleu
e
e
m
f
e
e
g
terieur
aan je in

onze troeven
Maatwerk aan standaardprijzen.
Eigen interieurspecialistes die
met raad en daad klaar staan.
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.
E i g e n p a r k i n g a c h t e r h e t g e b o u w.

totaalconcept
UITBREKEN
S A N I TA I R & E L E K T R I C I T E I T A A N P A S S E N
TEGEL- & VLOERWERKEN
MEUBELS EN TOESTELLEN
VERWARMING

NU
KOM IALE
SPEC
ONZE AARDEN
W
VOOR EKKEN
ONTD

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

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat
is op zoek naar een

VERPLEEGKUNDIGE

(op zelfstandige basis • hoofd- of bijberoep)

Uw profiel: verantwoordelijkheidszin flexibel en dynamisch - respect voor elke thuissituatie - diploma en wagen
wij bieden: verpleegmateriaal - administratie - ondersteuning
variabel werkschema
reacties: CV mailen naar thuisverpleging.beveren@gmail.com
Meer info: op onderstaand telefoonnummer (Karine cools), tussen 14u en 18u

www.thuisverpleging-beveren.be • GSM 0497 10 54 34

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN - DEUREN - ...
Gratis offerte
Vrijblijvend plaatsbezoek

CONTACTEER ONS
0475 46 70 60
WWW.AIR-CONCEPT.BE
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Heemkundige Kring
Zwijndrecht Burcht

100 jaar Tuinwijk in Burcht
Het idee om tuinwijken en zelfs tuinsteden aan te leggen
ontstond op het einde van de 19de eeuw in Engeland. Aan de rand
van steden moesten tuinwijken worden aangelegd die de overgang
tussen de stad en het platteland kon vastleggen. Via de aanleg moesten de bewoners de voeling met de natuur behouden, daarom het
belang van voor- en achtertuinen in een groene omgeving. Het was
bovendien een goedkope manier van bouwen omdat alle woningen
een gelijkaardig grondplan hadden en werden gebouwd in dezelfde
materialen. Architecten en urbanisten gingen hier creatief mee aan
de slag. Er werd vaak een eenheid in verscheidenheid gerealiseerd
door bepaalde woontypes te schakelen. Kort na Wereldoorlog I werd
deze urbanisatie opgenomen door Belgische architecten en beleidsinstanties. Men had als soldaat of als vluchteling deze tuinwijken gezien. De Tuinwijk werd gebouwd onder impuls van René Verheggen,
de toenmalige directeur van de ‘vetfabriek’ in Burcht. Hij was tevens
fabrieksdirecteur in Hoboken. Klaarblijkelijk had hij als soldaat deze
tuinwijken gezien tijdens verloven in Engeland.
De vetfabriek
Het Burchtse college van burgemeester en schepenen besprak op
19 oktober 1921 de aanvraag van een Antwerpse bouwfirma om 28
werkmanswoningen op te richten. Het college ging akkoord indien
men de provinciale toelating kreeg om waterloop 16 die door de
woonzone liep gedeeltelijk in te buizen. De bouwfirma handelde in
opdracht van de Sociéte pour l’exportation des huiles de graisage,
eveneens in Antwerpen gevestigd. Klaarblijkelijk werden de werkzaamheden snel aangevangen, want reeds in 1922 waren de woningen voltooid. Enkele cartouches in woningen op het middengedeelte
dragen het jaartal 1922.
In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht was het niet Gulf Oil
(Belgium) die de werkmanswoningen liet optrekken. De toestemming
wordt in 1922 verleend aan de bovengenoemde firma. Op basis van
allerlei gegevens kunnen we afleiden dat dit de opvolger is van een
olieraffinaderij, elders ook ‘gesticht voor de vervaardiging van fijne
smeerolie’ genoemd. In de volksmond gewoon ‘vetfabriek’ genoemd.
Deze zag het levenslicht in 1886 en werd gesticht door Ernest Meyer
uit Antwerpen. Kort daarna (1893) komt de fabriek in handen van
Kuhn & Martens. De firma verandert opnieuw van naam en wordt
‘Société Anonyme Belge d’huiles et vaselines’ (1912). Tien jaar later
duikt dan de naam op van de bouwaanvrager. Pas in 1933 werd de
firma NV Gulf Oil (Belgium) opgericht. Het is dan de firma ‘Société
Anonyme d’Armement d’ Industrie et de Commerce’ die de fabriek en
de werkmanswoningen inbrengt in deze vennootschap.
Opbouw
De Tuinwijk bestaat uit 28 werkmanswoningen. In concreto gaat het
om 6 woningen in de Antwerpsesteenweg (175-185): 2 blokjes van 3.
Evenveel woningen worden opgericht in de Oude Gentweg (91-101):
eveneens 2 blokjes van 3. Rond een open plein worden 3 zijden
bebouwd (Tuinwijk 7-22): de twee korte zijden met telkens 4 woningen
en de lange zijde met 7 woningen. In realiteit wordt op de Oude
Gentweg nog een 29ste woning gebouwd, maar het is onduidelijk of
deze uit dezelfde periode dateert.
Het is een afwisseling van kleine en grote woningen volgens een
bepaalde ritmiek waardoor het karakter van de Tuinwijk mede wordt
bepaald. Alle huizen zijn even breed, namelijk 5,5 meter. Maar de
grote huizen tellen 2 verdiepingen, de kleine huizen beschikken enkel
over een gelijkvloers met kamers op een zolderverdiep met uitbouw.
Elk huisje had een klein voorhofje en een achtertuin. Alle percelen
waren ongeveer even groot, maar de hoekpercelen waren aanzienlijk
groter.
Het huidige uitzicht van de woningen is grotendeels identiek aan de
originele bouw. Her en der werden garages bijgebouwd en ook in de
achtertuinen verschenen vaak veranda’s of andere uitbouwen. Ook
de kleureenheid is verloren gegaan. Toch vertonen de woningen rond
het plein nog steeds een grote samenhang.
Evolutie
Deze vraag om arbeiderswoningen te bouwen kwam niet ongelegen voor het Burchtse gemeentebestuur. Na Wereldoorlog I was de
financiële toestand helemaal niet rooskleurig te noemen. Bovendien
kampte de gemeente met een grote woningnood. Vele arbeiderswoningen waren in minder goede staat en beschikten over weinig
of geen comfort. Sommige van deze woningen waren in het bezit
van de fabrieken, maar deze wensten uit te breiden en vroegen om
de afbraak van deze woningen. Daarnaast groeide de bevolking nog

sterk aan. Pas in 1925 kon de gemeente overgaan
tot de bouw van bijkomende woningen.
De 28 werkmanshuizen worden gebouwd voor de werknemers van
de ‘vetfabriek’ in de Kerkstraat. Ze kunnen de woningen huren aan
een aanvaardbare prijs. Klaarblijkelijk worden ook werknemers van
andere vestigingen van Gulf Oil als huurder toegelaten. Deze situatie
blijft aanhouden tot in 1963. Op zaterdag 13 maart 1963 houdt Gulf
Oil een voorlichtingsavond in de fabriek. De verkoop van de 28
woningen wordt er aangekondigd. Er wordt een waarde bepaald voor
de grond per m2 en een waarde voor de woning. De bewoners van
een huurwoning krijgen de kans om zo een eigendom te kopen. Op
dat moment staan vier huurwoningen leeg. Werknemers die zulke
woning wensten, kunnen zich voor het berekende bedrag kandidaat
stellen. Er dagen meerdere kandidaten op. Hun woning wordt toegewezen via loting.
Wellicht worden eind 1963 de meeste huizen verkocht in het kantoor van notaris Jozef Wauters. De kersverse eigenaars mogen het
verkoopbedrag in maandelijkse afbetalingen afkorten van minstens
1500 frank per maand. Op deze lening wordt een interest van 3%
betaald.
Aanpassingen
Klaarblijkelijk doet korte tijd nadien zich een probleem voor omtrent
de voorhofjes. Mogelijk heeft dit te maken met feit dat omstreeks
1965 voor de eerste maal sprake was van het aanleggen van een weg
rond het middenplein. Er is daar spontaan een weg ontstaan die door
de inwoners wordt aangelegd met kolenasse. Die discussie wordt
in der minne geregeld omdat Gulf Oil de grond van het middenplein
(1614 m2) kosteloos wou overdragen aan de gemeente.
Toch zou het nog 10 jaar duren vooraleer er een weg rondom het
middenplein wordt aangelegd. Deze middenweg met bijhorende
rioleringswerken wordt aanbesteed op 13 mei 1975. De werken
vangen aan in januari 1977 en worden voorlopig opgeleverd op 30
april 1976. Twee jaar later worden de werken definitief opgeleverd.
Om deze weg te realiseren moest de toegang naar de Antwerpsesteenweg en de voetweg naar de Oude Gentweg worden verbreed.
De Burchtse Tuinwijk is een klein maar typisch voorbeeld van een
tuinwijk zoals er meerdere werden gebouwd kort na de Eerste Wereldoorlog. Ondanks enkele aanpassingen bleef het originele uitzicht van
deze wijk behoorlijk bewaard en de waterpomp op het middenplein
symboliseert nog steeds een deel van de originele gedachte om een
gemeenschapsgevoel op te bouwen in een woonwijk.
Op 5 juni ll. werd het honderdjarig bestaan gevierd met een officieel
deel waarop het ontstaan werd geschetst en de uitslag van de poëziewedstrijd werd bekend gemaakt. Lokale kunstenaars verleenden hun
medewerking en het jonge volkje werd ook niet vergeten. De organisatie van deze ludieke viering was in handen van Davidsfonds Burcht.
Dirk Verelst

‘Info of reacties zijn welkom op info@heemkundezb.be
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Pannen en leien
Kunststoffolies
Gevelbekleding
Dakgootbekleding
en de pa tro on !
Gr ati s off ert e. Me ew erk
Nieuwbouw en renovatie
Koper-, lood- en zinkwerken
VOOR MEER INFO:
Isoleren van zolders
www.dakwerkenclaes.be
Velux-ramen
info@dakwerkenclaes.be

Profiteer nu nog van
or zolderisolatie!
aanwezige premies vo

Kleine Beekmolenstraat 2
Tel. 03 281 77 66
Fax 03 281 77 67

Bel ons gratis nummer

www.m3makelaars.be
NIEUWE PRIJS TE KOOP

0800 29 303
NIEUW TE KOOP

9120 Beveren
GSM 0475 91 89 39

Relaxhome

Care and Beauty in Melsele
WELKOM BIJ RELAXHOME, WAAR KWALITEIT NIET DUUR HOEFT TE ZIJN!
* TANDEN WITTEN OP EEN VEILIGE MANIER
* BRAZILIAN VAJACIAL WAXING EN ANDERE
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Kantoor ZWIJNDRECHT
Dorp West 13
Kantoor BORNEM
Branstsedreef 12 b007
Kantoor ANTWERPEN
Van Arteveldestraat 5
Kantoor BRASSCHAAT
Bredabaan 859

* MANICURE EHBO
* BB LIPS (KLEUR) OF (VOLUME)

Ook nog steeds pedicure (extra) - spa pedicure - en verschillende massages.

ZWIJNDRECHT 248.000 €

ZWIJNDRECHT  420.000 €

Statiestraat 96:
HANDELSHUIS + te renov. APP. EPC: label F
(Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv)

Neerbroek 80:
Ruime HALF OPEN WONING met zuidgerichte tuin,
3 slpks, bdk, garage. EPC: 379 kWh/m2 jaar

NIEUWE PRIJS TE KOOP

TE HUUR

* Enkel op afspraak - pedicure mogelijks AAN HUIS, MITS VOORWAARDEN.
CHECK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: www.relaxhome.be

* Fabeck Nathalie *

Brielstraat 76 - 9120 Melsele - 0473 45 76 99
BE 0415.219.881
relaxhome_by_nathalie / relaxhome

VRASENE  415.000 €

ZWIJNDRECHT  750 €

Grote Kouterstraat 115:
Gerenoveerde OPEN BEBOUWING, dub. garage
EPC: 581kWh/m2 jaar (Vg, WG, Gmo, Gvv, Gvkr)

Dorp West 13:
2 slpks APPARTEMENT, in het centrum,
living, veranda, terras, EPC: 284 kWh/m2 jaar.

NIEUW TE HUUR

MELSELE
KALLO

KALLO

NOG
SL
1A
PP. ECHTS
TE K
BTW
-tarie
OOP
f 6%
m

WIL JE
VERKOPEN
ZONDER
ZORGEN?
BEL 03 369 70 33

BELSELE  1.150 €
Christine D’Haenstraat 15:
Ruime NIEUWBOUWWONING met 3 slpks, tuin,
carport. EPC: 73 kWh/m2 jaar, E36

ogeli

jk

BV

ROLLUIKEN

voorzet / inbouw / opbouw / elektrische bediening

TE KOOP
TE KOOP

NIEUWBOUW
RESIDENTIE
DE KADANS
NIEUWBOUW

APPARTEMENTEN
17 NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
APPARTEMENTEN
met 2 en
EN 33 slaapkamers
SLAAPK.
2 EN 3 SLAAPK.

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

ZONWERING

Solidscreen / knikarm-uitvalscherm / verandazonwering

BUITENLEVEN

lamellendaken / pergolazonwering
Bezoek onze showroom

ma - vr: 08u - 12u & 13u - 17u
za: 09u - 14u doorlopend
ook op afspraak

Borozo bv - Schaarbeekstraat 19 Unit 7-8 – 9120 Melsele
info@borozo.be

advertentie Borozo BV H a H 2021.indd 1

TEL 03 369 68 00

www.borozo.be

5/05/2021 10:20:34
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Kantoor van Notaris DIRK STOOP

ALLERLEI

Blancefloerlaan 101, 2050 Antwerpen-L.O.
Tel. 03 210 91 70 • Fax 03 210 91 78

Stylist Legrand K.
KAPSTER AAN HUIS !
Afspraak: 0477 70 49 53

Hebt U drankproblemen ?
Wij kunnen U helpen !

ANTWERPEN

A.A. “HERLEVING”
BURCHT
Tel. 0494 114 956 (Jean-P.)
- 0473 215 698 (Joery)

- AUTOSTAANPLAATS te Edmond De Coussemakerstraat 1,
ondergronds.
- APP. 3e verdieping, Gloriantlaan 57, 2 slpkmrs, 2 terrassen,
badk., hal, living, wc, keuken, EPC 149 kWh/m² (B)

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)

VOOR MEER INFO ZIE WWW.NOTARISSTOOP.BE
Uw advertentie in Huis aan Huis week 26 of 27? Bel 0475 392 880

Van
Bogaert
G.G.
Van
Bogaert
b.v.b.a.

Fortstraat 10 | 9120 Melsele (Beveren)
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93
Fortstraat 10 | 9120 Melsele
(Beveren)
info@bvbavanbogaert.be
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93
www.bvbavanbogaert.be

zoon
Van
Bogaert
zoon
G.G.
Van
Bogaert
zoon
zoon
b.v.b.a.

b.v.b.a.

info@bvbavanbogaert.be

Fortstraat
10 | 9120 Melsele (Beveren)
www.bvbavanbogaert.be
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93
Fortstraat 10 | 9120 Melsele (Beveren)
info@bvbavanbogaert.be
T. 03 775 92 07 | F. 03 755 32 93
www.bvbavanbogaert.be
info@bvbavanbogaert.be

GESPECIALISEERDE VOETZORG
ONCOLOGIE - REUMA - DIABETICI PODOLOGISCHE TECHNIEKEN

Sierschouwen | Haarden op gas & hout
| Pelletkachels
Natuursteen algemeen
www.bvbavanbogaert.be

SCHOLLAERT GERDA
Bazelstraat 262 - Kruibeke
GSM 0472 27 45 99
P20220510084959

TUINMAN NODIG? BEL NA
18.00u. - Gsm 0479 716 090
F2022

Week 25 verschijnt er
geen Huis aan Huis !

Sierschouwen
| Inzethaarden
| Natuursteen
algemeen
| Keukengraniet
Sierschouwen
| Inzethaarden
| Natuursteen
algemeen
| Keukengraniet

Sierschouwen
| Inzethaarden
| Natuursteen
algemeen
| Keukengraniet
Sierschouwen
| Inzethaarden
| Natuursteen
algemeen
| Keukengraniet

RUIMDIENST RINGOOT
LEDIGEN EN REINIGEN VAN BEERPUTTEN
Ook sterf-, bezink-, water- en vetputten.
Alle ontstoppingswerken, camera-inspectie.
Uitkuisen van vijvers.

Graag uw viergeslacht
in huis aan huis?
Stuur uw foto en tekstje
gratis op naar
Uw info@huis-aan-huis.net
zoekertje als

particulier of handelaar
in Huis aan Huis?
www.huis-aan-huis.net

Registratienr. OVAM: 9144

DOORNPARK 56A - 9120 BEVEREN - TEL. 03 283 65 64 opvulling:
Ook sterf-, bezink-,
GSM 0477 41 99 46 - INFO@RUIMDIENSTRINGOOT.BE
water- en vetputten.
13-013

F20220503090113

F2022

UIT DE HAND TE KOOP

b.v.b.a.

BELASTINGBRIEF INVULLEN !!!
30 jaar ervaring. Specialist komt
bij u thuis. Bespreking, fiscale tips,
berekening. Tel. 0486 38 22 28

Alle ontstoppingswerken,
camera-inspectie.
Uitkuisen van vijvers.
Registratienr. OVAM: 9144

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
F2022

SCHILDERWERKEN ANDREW’S
ALGEMENE SCHILDERWERKEN
TEL. 0484 766 855
WWW.ANDREWSDECO.BE
F2022

KARIN, KAPSTER AAN HUIS.
GSM 0495 28 71 01
F2022

IK KOOP fonoplaten, LP’s, singles, cd’s,
strips, pickups, ... Tel. 0475 37 64 96
P2022

PERSONEEL GEVRAAGD
DRINGEND GEVRAAGD:
- BUSCHAUFFEUR rijbewijs D
- CHAUFFEUR rijbewijs B
Mag ook gepensioneerd zijn.
ZWIJNDRECHT CARS
0475 93 55 68
F2022
GEVRAAGD:
- CHAUFFEUR rijbewijs B (M/V)
- CHAUFFEUR rijbewijs C (M/V)
Flexibele werkuren.
Zich aanbieden: Blue express
B-2070 Zwijndrecht
Tel. 03 744 14 14
F20220525120148

Noveen St.-Clara

Belangrijk ...
“Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen
het Weesgegroet bij
een brandende kaars,
ook als U er geen zin in
heeft. Vraag 2 dingen
die bijna onmogelijk lijken verhoord te
worden en iets wat U heel erg ter harte
gaat. Laat de 9e dag die kaarts geheel
opbranden en publiceer dit bericht. U
krijgt wat U vroeg ... Bedankt St.-Clara”

WAARDEBON
Korting geldig bij contante betaling.

€5
KORTING

Uw zoekertje
in Huis aan Huis?
Ga naar onze website

CAMEE

Huis-aan-Huis 24 - 13/06/2022

BADKAMERRENOVATIES

You imagine

You imagine

✔ EEN PERFECT AFGEWERKTE
BADKAMER
✔ 35 JAAR VAKMANSCHAP
✔ PROFESSIONELE
TECHNIEKERS
✔ EEN GEZELLIG
FAMILIEBEDRIJF

•

EEN PERFECT AFGEWERKTE
BADKAMER

•

35 JAAR VAKMANSCHAP

•

PROFESSIONELE TECHNIEKERS

•

EEN GEZELLIG FAMILIEBEDRIJF

We create

We create

✔ EEN VRIJBLIJVEND
HUISBEZOEK
✔ GRATIS 3D ONTWERP EN
OFFERTE
✔ UW DROOMBADKAMER IN
10 WERKDAGEN
✔ 1 AANSPREEKPUNT

•

EEN VRIJBLIJVEND HUISBEZOEK

•

GRATIS 3D ONTWERP EN OFFERTE

•

UW DROOMBADKAMER
IN 10 WERKDAGEN

•

1 AANSPREEKPUNT

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

www.camee.be

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

OP ZOEK NAAR EEN WONING IN LINKEROEVER?
BEKIJK HIER ONS AANBOD IN NIEUWBOUWWIJK OP REGATTA

Antwerpen, Lepelaarstraat 3
Luxueus gelijkvloers appartement met ruim terras

Dit energiezuinig en luxueus appartement is gelegen op de gelijkvloerse
verdieping van Residentie Zenith IV en omvat: inkomhal met
ingemaakte bureauhoek; een bergruimte/technische ruimte; prachtig
ingerichte open keuken met werkblad in Carrara marmer, Miele inbouwtoestellen en ingebouwde Liebherr wijnkoeler! De woonkamer
op parketvloer heeft zeer veel natuurlijk lichtinval door de grote
raampartijen! Verder heeft dit appartement 3 slaapkamers waarvan de
3de slaapkamer momenteel dienst doet als babykamer maar perfect
kan gebruikt worden als hobbykamer of bureauruimte; een badkamer
met lavabomeubel, inloopdouche en een aparte dressingruimte!
Een prachtig Zuidgericht terras van 36 m² met zicht op het park.
EPC: 88 kWh/m²
(Wg - Vg - Gvkr - Gdv - Gvv) Prijs: € 549.000

Walls Vastgoedmakelaars

Antwerpen, Optimiststraat 1
Ruim half-open woonhuis met zij-ingang naar de
aangename tuin in nieuwbouwwijk ‘Regatta’

Antwerpen, Kielzoglaan 22
Ruime woning met aangename tuin en inpandige
garage in nieuwbouwwijk ‘Regatta’

Indeling: glv: inkomhal met vestiairekast en aparte toilet; leefruimte
op tegelvloer met een open ingerichte keuken met alle toestellen;
twee bergingen; Aansluitend aan de leefruimte is een gezellige tuin
die ook toegankelijk is via de zijpoort. Op de Tussenverdieping is de
badkamer die voorzien is van een inloopdouche, dubbel lavabomeubel
en toilet. Verder vinden we hier ook een slaapkamer (13m²) die
voorzien is van ingemaakte kasten. Op de eerste verdieping zijn twee
slaapkamers op parketvloer (16m²- 9m²). Mogelijkheid tot aankopen
van een garagebox die aan het Belgicaplein gelegen is aan 42.000€.

De woning is gelegen op een centrale ligging met openbaar vervoer
en winkels nabij. De woning beschikt op het gelijkvloers over een
ruime leef- en eetruimte op tegelvloer met aanpalend een gezellige
binnenkoer en keuken. Deze is voorzien van het nodige keukenapparatuur (combi-oven, spoelbak, elektrisch vuur, dampkap en
afwasmachine). Vanuit de keuken kan u verder naar de berging waar
zich ook een toilet bevindt en aansluitingen voor wasmachine en
droogkast. Op de eerste verdieping vinden we naast een slaapkamer
ook de badkamer die voorzien is van een douche, ligbad, lavabomeubel
en toilet. Op de tweede verdieping bevinden er zich twee slaapkamers.

EPC: 117 kWh/m² E-peil: E56
(Wg - Vg -Gvkr - Gvv – Gmo) Prijs: € 419.000

EPC: 81 kWh/m² E-peil: E44
(Wg - Vg - Gvkr - Gvv – Gmo) Prijs: € 475.000

Frederik van Eedenplein 8 I 2050 Antwerpen I www.walls.be I info@walls.be
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VOLWASSENENONDERWIJS LAAT MEER JONGEREN AFSTUDEREN MET EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
Provincie ondersteunt met CVO Vitant volop jongeren om hun
diploma Secundair onderwijs te behalen
CVO Vitant is het provinciaal volwassenenonderwijs met 5 campussen
in Antwerpen. Jaarlijks volgen meer dan 5500 cursisten dag- of
avondonderwijs. CVO Vitant biedt zowel doorstroom- als op de
arbeidsmarktgerichte opleidingen aan met een diploma secundair onderwijs. Het onderwijsaanbod van CVO Vitant biedt een volwaardig alternatief voor jongeren die vastlopen in het klassieke
schoolsysteem. “CVO Vitant biedt hierbij 40 jaar expertise binnen
het tweedekansonderwijs aan”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens,
bevoegd voor het Provinciaal Onderwijs Antwerpen. “ We maken voor
jongeren vanaf 18 jaar het verschil met aangepaste leertrajecten,
coaching en arbeidsmarktgeoriënteerde opleidingen.”
CVO Vitant is het provinciaal volwassenenonderwijs met 5 campussen
in Antwerpen. Jaarlijks volgen meer dan 5500 cursisten dag- of avondonderwijs. CVO Vitant biedt vijftien opleidingen aan met een diploma
secundair onderwijs die zowel uitzicht geven op verdere studies als op
werkgelegenheid. Het gaat over een brede waaier aan opleidingen,
van voedingsrichtingen zoals kok/kelner/sommelier/slager/bakker tot
administratieve richtingen als administratief medewerker / medisch
administratief assistent / transport- en logistiek medewerker tot elektromecanicien en mode.
Dat je naast een diplomagerichte beroepsopleidingen ook een ASOdiploma kan halen in het volwassenenonderwijs is vaak minder bekend.
“Op onze campus Maalboot in Hoboken bieden we ook opleidingen aan
om een ASO-diploma te behalen. Je kan er ASO Humane wetenschappen of
ASO Wetenschappen-Wiskunde volgen. Voor wie geen getuigschrift tweede
graad heeft behaald, is er tevens een voortraject ASO. Daarnaast is er het
OPSTAP-traject dat de Nederlandse taalbeheersing versterkt. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de talrijke oud-cursisten op hogescholen en universiteiten. Zo schopte Alice Roothooft het via CVO Vitant van poetsvrouw tot
magistraat. Hopelijk inspireren deze succesverhalen anderen om hun
diploma alsnog te behalen via het volwassenenonderwijs. Indien de wil
er is, bieden wij graag de tweede kans”, verduidelijkt gedeputeerde Luk
Lemmens.

Op-maat-trajecten en coaching
CVO Vitant zet in op trajecten-op-maat en leertrajectbegeleiders. De
cursisten kiezen bijvoorbeeld op welk tempo zij modules volgen. Wie de
nodige kennis kan voorleggen, kan ook vrijstellingen bekomen. Naast
het aanbieden van kwalitatieve opleidingen investeert CVO Vitant ook
in coaching. Op campus Maalboot versterken 1,5 FTE psychologen de
mentale veerkracht van de cursisten, wat een merkbare impact heeft op
de slaagkansen.
Waardevolle aanvulling op klassiek schoolsysteem
Uit de recentste gegevens* blijkt dat 9,4% van de jongeren in
Vlaanderen de schoolbanken vroegtijdig verlaat. Binnen de provincie
tekent deze tendens zich sterker af binnen de centrumsteden zoals
Antwerpen (17,6%), Turnhout en Sint-Niklaas (13,1%), Mechelen (12,1%)
en verstedelijkte gemeenten zoals Willebroek (15,1%), Zwijndrecht
(11,1%), Beveren (8,6%) en Kruibeke (8,2%).

INFOMOMENTEN
CVO Vitant campus Maalboot organiseert infomomenten rond de
diplomagerichte opleidingen. Hoe behaal je als volwassene je diploma
secundair onderwijs? Hoeveel korting krijg ik op het inschrijvingsgeld?
Hoe vraag ik vrijstellingen aan? Wat is het verschil tussen de ASOopleidingen en de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)?
Op deze en veel andere vragen krijgen geïnteresseerden een antwoord
op een van onze infomomenten. Als je vooraf inschrijft via de website
www.cvovitant.be, kan je ook een link ontvangen om digitaal te volgen. Een persoonlijke afspraak kan telefonisch 03 825 78 78 of per mail
info@cvovitant.be.
Wanneer? 1 juli 2022 om 14u & 29 augustus 2022 om 10u
Waar: CVO Vitant, Campus Maalboot, Maalbootstraat 19, 2660 Hoboken
Meer info: Op de website www.cvovitant.be vind je een overzicht van
alle diplomagerichte opleidingen.

Enthousiaste cursisten tijdens het lentefeest begin april copyright provincie Antwerpen

PUZZEL
24/2022

BORDUREN

De overgebleven letters vormen een woord.

Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)

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

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

Meer dan 3 miljoen Belgen
beleggen al.*
FUSIE zet
9150
Wanneer
jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per maand.

Meer
dan 3 miljoen
Belgen
Kom gerust
eens langs
bij
beleggen
al.*
Argenta Kruibeke.
Wanneer zet jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per maand.

Ik beleg voor hen.
En jij?

Wij sparen
niet voor
Ik
spaar
niet
voor
onze kinderen.
VU: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

BTW BE
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Ik spaar niet voor
mijn kleinkinderen.

DE8001173-ONT004-CB021

VU: Argenta
nv, kredietinstelling
naar 49-53,
Belgisch
recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
VU: Argenta
SpaarbankSpaarbank
nv, kredietinstelling
naar Belgisch recht , Belgiëlei
2018 Antwerpen
BTW BE
0404453
453 574,
RPR
Antwerpen,
afdeling Antwerpen
03 285 51 11, info@argenta.be,
0404
574,
RPR
Antwerpen,
afdeling- Antwerpen
- 03 285 51argenta.be
11, info@argenta.be, argenta.be

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

mijn kleinkinderen.

Wij beleggen voor hen.
Ik beleg voor hen.
En jij? Zo simpel kan het zijn.

Meer dan 3 miljoen Belgen
Kom al.*
gerust
beleggen
eens zet
langs
Wanneer
jij de stap?
bij
Argenta
Het kan al vanaf €25 per
Kruibeke.
maand.
ANJA HEYRMAN BV
Meer dan
3 miljoen
Belgen
Kom
gerust eens langs
Rupelmondestraat
109
beleggen
9150 al.*
Kruibeke (Bazel)
Argenta
Kruibeke.
T 03 744
Wanneer
zet08jij00de stap?
Kruibeke@argenta.be
Het kan
al vanaf €25 per maand.
BE 0676.772.958
Kjenti
Anja
Kris

Kom gerust eens langs bij
ANJA
HEYRMAN BV
Argenta
Kruibeke.
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)
T 03 744 08 00
*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’,
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958 RPR Dendermonde

Adviesgesprekken op afspraak

Mogelijk vanANJA
maandagHEYRMAN
t.e.m.
zaterdag (tussen 08.00 u en 21.00 u)

Rupelmondestraat 109

Onthaal en
verrichtingen
9150
Kruibeke (Bazel)

16.00u
tem 19.00u
ANJAMaandag:
HEYRMAN
T 03BV
744
08 00

Dinsdag:
08.00u tem 13.00u
Rupelmondestraat
Kruibeke@argenta.be
Woensdag: 109
12.00u
tem 15.00u
Donderdag:
16.00u tem 19.00u
9150 Kruibeke
(Bazel)
BE
0676.772.958
09.30u tem 13.00u
T 03 744Vrijdag:
08 00
Zaterdag:
10.00u tem 12.00u
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958

Geldautomaat
7 dagen op 7
(24u op 24u)

Zo simpel kan het zijn.
Zo simpel kan het zijn.

*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’,
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’,
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

Sparen en betalen | Beleggen | Verzekeren | Lenen
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Redactie : Heemkundige kring Wissekerke - juni 2022

Naailes in 1933
De firma Singer zorgde voor
gratis naailessen in Bazel met
een cursus van twee weken. Natuurlijk was hun bedoeling om
naaimachines te verkopen. En,
gezien het grote aantal oude
naaimachines die nu nog te
vinden zijn, moet dat ook wel
gelukt zijn. Zo te zien werden
er mooie stukken gemaakt.

Waar de lessen precies doorgingen weten we niet. Was
dat in de bovenzaal van de
Eenhoorn, of misschien in de
kapel aan de overkant?
Op de onderste rij, tweede van
rechts, zit Maria Brijs, de moeder van Freddy Otten die ons
de foto bezorgde.

Kermis in 1900
Deze foto werd ons bezorgd
door Frans Verbruggen maar
was in erg slechte staat. Gaston
Maervoet heeft de foto terug
een beetje leesbaar gemaakt.
Ongelooflijk wat er dan tevoorschijn komt. Het geeft een
beeld van de kermis op het
dorpsplein van Bazel rond het

jaar 1900. Je kijkt hier vanop het centrale kruispunt de
Kerkstraat in. Kermis zag er
toen wel een beetje anders uit
dan nu. (Binnenkort meer over
deze foto in ons tijdschrift).
Maar wel met kramen en een
molen.

werpse graveur-beeldhouwer
Alfons Mauquoy (1880-1954).
Dit is ‘statie 13’: Jésus détaché
de la croix’, ‘Jesus van het
kruis afgenomen’.
Het verhaal gaat dat ze in de
kluis lagen opgeborgen bij
de verkoop van het kasteel in
1989 maar dat Jean Vilain

XIIII de kluis niet meer open
kreeg en ze dus moest laten liggen. Achteraf heeft de toenmalige pastoor van Rupelmonde
– die blijkbaar goed met sloten
overweg kon – ze toch kunnen
bevrijden en zo zijn ze gelukkig bewaard voor het kasteel.

Kruisweg
Omdat kasteel Wissekerke gesloten is, brengen we
hier regelmatig iets om
ons warm te houden voor
ons kasteel.

Voor wie het niet meer weet:
een kruisweg is de afbeelding
van het lijden van Christus in
14 ‘statiën’. Dat zijn de verschillende momenten vanaf
zijn terdoodveroordeling tot
hij in het graf gelegd wordt.
Die 14 zal bij de Vilain XIIII’en
wel een beetje speciaal geweest
zijn. In elk geval is de huiskapel van het kasteel voorzien
van een uitzonderlijk mooie en
kostbare kruisweg
Het zijn stuk voor stuk bronzen meesterwerkjes van de Ant-

Word lid van de Heemkundige Kring via www.wissekerke.be
Courant_HAH_Juni2022.indd 1
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moors-vercammen
RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

Fusie9150
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BVBA

HUIS
moors-vercammen

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

BRASS

Bij Huis Moors-Vercammen geniet je van
professioneel
kleuradvies aan huis. Samen
met - BEHANG
RAAMGARNIERING
- VERF
jou kiezen we de juiste kleuren, behangen &
raamgarniering. Bovendien is ons kleuradvies
volledig
gratis als je nadien
bij ons Rupelmonde
| 9150
Oeverstraat
20je verf
aankoopt!
BVBA

moors-vercammen
HUIS
T. 03 774 13 54 | huismoors@telenet.be

Kom langs in onze winkel om alle mogelijkheden te
Openingsuren:
ontdekken!

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

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

Aperitief-Zomer-Concert

BVBA

Oeverstraat 20

9150 Rupelmonde
WIJ HEBBEN
Tel: 03 774 13 54OOR
huismoors@telenet.be
VOOR UWE-Mail:GEHOOR!

HUIS

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

Meer dan 37 jaar ervaring met het aanpassen
van hoortoestellen en gehoorbescherming.
Gratis op proef mits
voorschrift
R Aeen
AM
GA R N I van
ERING - VERF - BEHANG
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

Brassband Strijd naar ’t Recht
Rupelmonde

o.l.v. Henri De Roeck

Zondag 26 juni 2022 - 10u30
C. Hamendtzaal - Hellingstraat
Rupelmonde
Tickets: 10 € inclusief 1 consumptie
0497221957

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

Proficiat met jullie dubbel viergeslacht !

uit Kruibeke

Onze trotse overgrootmoeder Lea De Kerf (27/02/33)
grootmoeder Kristine Maes (30/05/63)
mama van de meisjes, Marjan Van Osselaer (27/11/84)
de meisjes zelf: LINKS Fiebe Van Havere (09/07/15) en
RECHTS Diete Van Havere (03/08/2017)

Kies voor
Kies voor®
PowerView
PowerView
Automation,®
nuAutomation,
met € 60,nu met €op
60,korting
korting op
dedemotor.
motor.

Creëerprivacy
privacymet
met
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mooi
Creëer
een
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diffuuslicht.
licht.
diffuus

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

NIEUW!
NIEUW!
LuxaflexLightLine
LightLine
® ®
Luxaflex
Rolgordijnen
Rolgordijnen
Kijk
op luxaflex.be
Kijkvoor
voordedeactievoorwaarden
actievoorwaarden
op luxaflex.be
De
1616
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30 juni
2022.2022.
Deactie
actieloopt
looptvan
van
mei
t.e.m.
30 juni

of Window
Styling
TheThe
Art Art
of Window
Styling

luxaflex.be
luxaflex.be

Zonwering I Vliegenwering
Poorten I Automatisatie
Rolluiken I Velux-accessoires
Terrasoverkapping I Raamdecoratie

RUPELMONDESTRAAT 80 · 9150 BAZEL · 03 774 23 83 · WWW.STEFANVBO.BE
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HAAR HANDWERK BEREIKT AUSTRALIË EN JAPAN

Het oog van Kruibeke ...

Zeofwerd
in Rupelmonde
geboren
als schippersdochter
op dinsdag
bij OPTIEK
FOUBERT,
O.-L.-VROUWPLEIN
15, KRUIBEKE
23 mei 1931. Haar naam werd geregistreerd bij de burgerlijke stand
als Josephine De Souter.
Het was een gebuur uit de Parkwijk in Bazel die “Het oog van
Kruibeke“ tipte voor een interview met Josephine, beter gekend als
José, die inwonend is bij haar zoon en daar alle zorgen krijgt.
Pensionaat
José haar ouders waren schippers zoals zo vele inwoners van
Rupelmonde. Kolen was hun meest vervoerde vracht, hun vaart was
in het binnenland, Nederland en in Duitsland op de Rijn. Het duurde
soms weken lang eer ze eens aanmeerden in Rupelmonde. Daarom
zat José op pensionaat in de Onze Lieve Vrouw Visitatie Rupelmonde.
Zij werd grootgebracht door haar grootouders. Het pensionaat was
tijdens de oorlog gesloten en op 12-jarige leeftijd was ze dan te
vinden op het schip van haar ouders.
José is tijdens haar jeugd in geen enkele jeugdbeweging geweest.
José was een vroege vogel
“Mijn nichtje mocht niet alléén uitgaan van haar ouders maar ze waren wel akkoord als ik er bij was. Zo leerde ik op vroege leeftijd mijn
toekomstige man Julien Caluwé kennen, hij was 6 jaar ouder dan mij.
Hij was de zoon van “Franske Schoeters“, zo was dat vroeger met die
bijnamen. Julien was bakker en werkte toen bij zijn ouders.
Op 19-jarige leeftijd huwden wij op woensdag 8 februari 1950 (niet
van te moeten) en kregen 2 jongens Franky en Luc. Luc is spijtig genoeg al overleden op 59-jarige leeftijd. Ik ben fier op mijn kleinkind
en apetrots op mijn 3 achterkleinkinderen.”
Bakkerij
“Het begon in de Bazelstraat in Rupelmonde, naast café “De liggende
wip“, waar ik een bijhuis opende van de bakkerij Roma in de Broekstraat, de bakkerij van Julien zijn ouders. Julien was een zeer goede
bakker en had ook de opleiding gekregen van patissier.
In 1960 hebben we de bakkerij “Roma“ overgenomen in de Broekstraat waar we heel mooie momenten hebben gehad. Zo kregen wij
eens Italianen in de winkel die dachten dat, met de naam “Roma“, wij
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“Vanuit mijn luie zetel
zie ik heel de wereld.
Maar de mooiste plek is
toch mijn thuis”

ANTWERPEN-LO

ANTWERPEN-LO

€65.000
HANDELSPAND MET
TOPLIGGING
Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC label D- UC 2597354

BAZEL

€199.000
MOOI APPARTEMENT
MET 1 SLPK
Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

Bel ons

03 775 78 79

Wg-Vg-Gdv-Vkr-Gvv

EPC 378- UC 2279765

BURCHT

voor een
gratis schatting
van uw eigendom!
ZWIJNDRECHT

Dorp West 4 ■ 2070 Zwijndrecht
03/775 78 79

Wg-Gv-Gdv-Gvkr-Gvv

Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC 271- UC 2409233

SINT-NIKLAAS

EPC 307- UC 2429691

BURCHT

Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

Wg-Vg-Gdv-Vkr-Gvv

EPC 136-136- UC 25206552550605

STEENDORP

€285.000
RUIM EN INSTAPKLAAR
APPARTEMENT
MET 3 SLPKS

EPC 188- UC 2510350

BEVEREN-WAAS

Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

Wg-Gvg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC 549- UC 2593199

MELSELE

€117.000
GOED GELEGEN
PERCEEL BOUWGROND
VAN CA. 302M2
Wg-Gv-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC nvt- UC nvt

SINAAI-WAAS

€325.000
HOB MET 3 SLPKS,
TUIN EN GARAGE,
TE MODERNISEREN
Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC 211- UC 2559894

BURCHT

€365.000
RUIME HOB MET GARAGE,
CARPORT EN MOGELIJK
5 SLPKS

€635.000
OPBRENGSTEIGENDOM IN
HET CENTRUM
VAN BURCHT

ANTWERPEN-LO
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OP DE 15DE V
MET 2 SLPKS

€289.000
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MET 2 SLPKS
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MET 2 SPLKS
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EPC 612- UC 2581242

STEENDORP
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RUIME HOEKWONING,
VOLLEDIG
TE RENOVEREN
Wg-Gvg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC 1 493- UC 2159618

TEMSE

SINT-NIKLAAS

Grote Markt 36/A ■ 9100 Sint-Niklaas
03/776 78 79

BAZEL

Kruibekestraat 150 ■ 9150 Bazel
03/775 78 79

MELSELE

Dambrugstraat 7 ■ 9120 Melsele
03/775 78 79
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INSTAPKLARE DUPLEX
MET 3 SLAAPKAMERS
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€145.000
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ZWIJNDRECHT
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MET PRACHTIG DUPLEX
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EPC 165- UC 2584675

€299.000
ZEER RUIM APPARTEMENT
MET 3SLPS,
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Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Vv

ZWIJNDRECHT

€273.000
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MET 4 SLPKS
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Wg-Gvg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC 322- UC 2506002
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Wg-Vg-Gvkr-Gdv-Vv

ZWIJNDRECHT
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Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv
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“SWYNDRECHT”

EPC 401- UC 25939971

EPC 96- UC 2546016

€499.000
RECENTE HOB
MET GARAGE, TUIN
EN MOGELIJK 4 SLPKS
WgLk-Vg-Gvv-Gvkr-Gdv

EPC 202- UC 2604834

EEN UNIEKE
WOONBELEVING
Dit energiezuinig project
biedt u 16 sfeervolle
luxe-appartementen,
3 penthouses en 6 woningen
met alle hedendaags comfort en
afwerking.

Gelegen in het centrum van de
bruisende gemeente Zwijndrecht
met alle mogelijke werk-, sport- en
ontspanningsactiviteiten binnen
handbereik en op wandelafstand.

Bekijk ons volledige aanbod op www.immoselekt.be - www.immoscoop.be
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NIEUWS UIT KRUIBEKE
JAARMARKT KRUIBEKE 22 JUNI 2022: TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Op woensdag 22 juni 2022 wordt opnieuw jaarmarkt georganiseerd in
Kruibeke. We hopen je te mogen verwelkomen als bezoeker of standhouder. Hou wel rekening met de nieuwe locatie én aangepaste verkeersmaatregelen.
In coronatijden werd dit eenmalig in het weekend georganiseerd, maar
nu wordt de woensdagse traditie verdergezet.
Wat wél anders is dit jaar, is de locatie. Omwille van de wegeniswerken
in de Polderstraat, is het niet mogelijk om via die weg een omleiding
richting Zwijndrecht te voorzien. Daarom verplaatsen de jaarmarkt en
kermis zich dit jaar uitzonderlijk naar de Gasthuisstraat, Kattestraat en het
O.L.Vrouwplein, zodat de gewestweg N419 open kan blijven.
We bieden jou graag een overzicht van de betrokken straten:
• De kermis wordt opgesteld vanaf woensdag 15 juni na de wekelijkse
markt op het O.L.Vrouwplein.
• De paardenkarren zullen zich op woensdag 22 juni vanaf 6 uur
opstellen in de Edmond Gorrebeeckstraat.
• De paarden worden gekeurd (loopzone) in de Gasthuisstraat.
• De dierenkarren voor de andere dieren worden opgesteld op het

grasplein Altena (Gasthuisstraat).
• De marktkramen van de wekelijkse markt en standhouders worden
opgesteld in de Kattestraat.
In die straten geldt een parkeerverbod en rijverbod, aangegeven via de
nodige verkeersborden.
De aanrijroute voor de diereneigenaars verloopt als volgt:
• Deelnemers komende uit richting Temse of Burcht: Bazelstraat - Camille
Huysmansstraat - Filip de Pillecynstraat - Edmond Gorrebeeckstraat
• Deelnemers komende uit richting Beveren: Kattestraat - Moldovitalaan
- Anne Frankstraat - Anton van Wilderodestraat -Filip de Pillecynstraat Edmond Gorrebeeckstraat
Daarom zal ook in enkele van die straten aangepaste verkeersmaatregelen worden genomen, zoals het opheffen van het eenrichtingsverkeer in
de Filip De Pillecynstraat op 22 juni 2022 van 6.00u tot 17.00u. Hou rekening met de verkeersborden.
We rekenen op jouw begrip voor deze maatregelen en hopen van harte je
te mogen verwelkomen!
WWW.KRUIBEKE.BE

NIEUWS UIT ANT WERPEN STAD
ANTWERPEN TELT AF NAAR THE TALL SHIPS RACES EN STELT ANTWERP CREW VOOR
Van vrijdag 22 tot maandag 25 juli meren 43
van de
prachtigste
ROBERT
JANSSENS
zeilschepen ter wereld aan in Antwerpen voor The Tall Ships Races,
een organisatie van stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges
in samenwerking met Balthazar Events en tal van sponsors en
partners. De voorbereidingen voor deze spectaculaire zeil-wedstrijd,
waarvan de 2de etappe dit keer vanuit Antwerpen naar Aalborg in
Denemarken gaat, zijn volop aan de gang. Ook heel wat Belgische
trainees, verenigd in de Antwerp Crew, zijn vol ongeduld aan het aftellen
naar de komst van de Tall Ships.
Aan de Scheldekaaien, het Kattendijkdok en de dokken rond het MAS
meren van 22 tot en met 25 juli 43 Tall Ships aan. Het is al de zevende keer dat de stad deze indrukwekkende schepen mag verwelkomen.
The Tall Ships Races bestaan uit 2 races, een eerste race van Esbjerg in
Denemarken naar Harlingen in Nederland, waarna ze van Harlingen
doorvaren naar Antwerpen. De tweede race vertrekt op 25 juli in
Antwerpen en zet koers naar Aalborg in Denemarken.
Burgemeester Bart De Wever: „The Tall Ships Races brengt de kathedralen van de zee naar Antwerpen en zorgt voor een unieke ontmoeting
tussen geschiedenis en heden in het hart van onze stad. Samen met velen kijk
ik dan ook enorm uit naar dit prachtige evenement waarbij we bovendien
Antwerpen eindelijk nog eens extra kunnen doen schitteren met een groots
vuurwerk.”
De laatste editie die Antwerpen aandeed, in 2016, lokte meer dan 500 000
bezoekers naar de stad. Die cijfers hoopt de organisatie nu te evenaren.
Schepen voor toerisme Koen Kennis: „De ‘Tall Ships’ groeien telkens ze onze
stad aandoen uit tot een volksfeest, 1 van de grootste in Vlaanderen. Tegelijk vinden in de rand ervan tal van events plaats die zorgen voor een laagje
glamour en standing, eigen aan de zeilwereld. Antwerpen en The Tall Ships
Races zijn een goed huwelijk, zoveel is duidelijk.”
Kathedralen van de zee
Deelnemende schepen worden opgedeeld in klasse, aangeduid met een
letter van A-D, waarbij A-schepen de grootste zijn. 16 van die klasse Aschepen zullen te bewonderen zijn tijdens de stop in Antwerpen, naast nog
een heleboel B, C en D-schepen.
Opleidingsschip Dar Mlodziezy, een klasse A-schip, gaf op 22 april al een
voorproefje toen het aanmeerde bij de cruiseterminal langs het Steen. Het
Poolse schip kwam er 100 kadetten van de Antwerp Maritime Academy
(de vroegere Hogere Zeevaartschool) afzetten die vier weken lang mee de
open zee op mochten.
Antwerp Crew
Met een uitvoerige rekruteringscampagne wist de stad en haven een honderdtal Belgische jongeren aan te trekken. Er werd inclusief geselecteerd,
ook jongeren met een mentale of fysieke beperking en jongeren uit kansarmoede maken deel uit van deze crew. Zij varen mee als trainee tijdens
The Tall Ships Races. De Races draaien net om die jongeren, die tijdens de
wedstrijd een ongelofelijke ervaring kunnen opdoen. Ze leren alles over
het reilen en zeilen op een schip en steken zelf de handen uit de mouwen.
Bovendien krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en competenties aan
te scherpen die ze in het dagelijkse leven, op school en later in hun job

kunnen gebruiken. Zo leren ze onder meer samenwerken in teamverband,
uitdagingen probleemoplossend aanpakken en verantwoordelijkheid
opnemen.
De trainees zullen meevaren tijdens één van de twee etappes,
van Harlingen naar Antwerpen of van Antwerpen naar Aalborg.
Schepen voor de haven Annick De Ridder: “We kijken met z’n allen uit naar
de komst van de prachtigste zeilschepen ter wereld die van 22 tot 25 juli hier in
Antwerpen te bewonderen zullen zijn. Maar wie het hardst uitkijken naar deze
Tall Ships Races zijn toch wel de 100 jongeren van de Antwerp Crew. Deze jongeren van 15 tot 25 jaar krijgen immers de kans als trainee het reilen en zeilen van
zo’n prachtig schip te leren kennen. Naast deze scheepservaring leert deze heel
divers samengestelde groep belangrijke vaardigheden die later in het beroepsleven goed van pas zullen komen. En vooral, eeuwige vriendschap! Stiekem
hoop ik dan ook dat ze zin krijgen om later een van de vele prachtjobs in onze
haven te ambiëren.”
Deze jongeren hebben een uitvoerig traject van fondswerving achter de
rug. Ze konden daarbij rekenen op deskundige ondersteuning van vaste
coaches die hen gedurende het hele traject zullen begeleiden. Naast de
financiële ondersteuning door stad Antwerpen, Port of Antwerp-Bruges en
de verschillende sponsors, moesten ze door verschillende activiteiten te
organiseren zelf geld inzamelen om hun ‘package deal’ te betalen. Daarin
zit de reis op een Tall Ship maar ook de ruime omkadering en de trip terug
naar huis.
Duurzaam, verbindend en inclusief
The Tall Ships Races draagt dit jaar het thema duurzaamheid hoog in het
vaandel. Zo zal de organisatie zorgen voor het planten van bomen in
Vlaanderen, om op die manier de CO2-uitstoot die dit evenement met zich
meebrengt te compenseren.
Elektriciteit zal voorzien worden door windenergie via een samenwerking
met Vleemo. Als die windenergie niet beschikbaar is zal de organisatie zich
wenden tot andere wind- of zonneparken.
De organisatie steunt ook River Cleanup, een organisatie die wereldwijd via
vrijwilligers inzet op het opruimen van afval in en rond rivieren en ook in
België, waaronder in Antwerpen, actief is. Verder zal het evenement werken
met herbruikbare bekers om zo weinig mogelijk afval te produceren. Een
deel van de bijdrage die sponsors leveren in het kader van een partnership
wordt door de organisator geïnvesteerd in deze duurzame initiatieven.
Naast die duurzaamheid werkt de organisatie ook aan inclusiviteit, door
een tiental jongeren met een beperking de kans te geven mee te draaien
als trainee.
Tot slot zet dit evenement in op verbinding, enerzijds is dit een mooie samenwerking tussen de stad en de Port of Antwerp-Bruges, anderzijds werken
jongeren van over de hele wereld samen als team tijdens de Races.
Meer info over The Tall Ships Races 2022:
https://tallships.antwerpen.be/

Marita Wuyts,
marita.wuyts@skynet.be
0497 25 21 67
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OPENDEUR bij DYNAMICS en OLYMPIA
ZATERDAG 25 JUNI VAN 10 U TOT 18 U
namics

center@

telenet.

be

OLYMPIA
ZALENCOMPLEX
Zalen van 50m² tot 300m²
Verenigingen – Scholen/Bedrijven - Particulieren
Wekelijkse activiteit – Sportdagen – Teambuilding
Kinderfeestjes, communie- & lentefeesten, babyborrel, e.a.

Voor info en reservering : 0475 599 805
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OKRA BESTAAT 65 JAAR
OKRA is een vereniging voor ALLE
55-plussers, mensen die nog van het
leven willen genieten.
Daarom nodigt OKRA Linkeroever U uit om kennis
te maken met ons trefpunt. Wij tonen U al onze
activiteiten ter plaatsen en geven uitleg over alles
wat je over ons wil te weten komen.
NIEUWS UIT BEVEREN
ZONE 30 IN BEVERENMELSELEHAASDONK |
ZONE 50 MAXIMAAL INGEVOERD OP LANDELIJKE WEGEN
Zone 30 wordt ingevoerd in Haasdonk, Melsele-Zuid en de wijk Bosbeek in Beveren. Sinds 2021 geldt zone
30 ook al in grote delen van Beveren en Melsele-Zuid. Gelijklopend met de invoering van de zone 30 in
Haasdonk en Melsele zal de snelheid van 70km/u op landelijke wegen buiten de bebouwde kom in beide
deelgemeenten maximaal verlaagd worden naar 50 km/u om de verkeersveiligheid te verhogen.
Inwoners van Haasdonk en Melsele-Zuid ontvingen hierover een bewonersbrief. In sommige straten liep
de bedeling fout en ontvingen mensen van Melsele de brief voor Haasdonk en omgekeerd. Onze excuses
hiervoor.
Op onze website kunt u de bewonersbrieven terugvinden:
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/mobiliteit/duurzame-mobiliteit/zone-30-beveren-melselehaasdonk-zone-50-maximaal
WWW.BEVEREN.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT
TERUGBLIK OP DE BEWONERSVERGADERING VAN 3M
Chemiebedrijf 3M organiseerde op woensdag 2 juni een eerste bewonersvergadering over de sanering van de “oranje zone” (zwaarder
verontreinigd) en de “gele zone” (lichter verontreinigd). Dit zijn de zones waarvoor de OVAM recent een saneringsplicht heeft vastgelegd.
Eigenaars van een perceel in deze zones hebben van de OVAM
(Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een bodemattest met
gebruiksbeperkingen gekregen. Gebieden buiten de ingekleurde
zones moeten nog worden onderzocht tegen 1 december.
Zowel de namiddag- als de avondsessie waren onmiddellijk volgeboekt. Bovendien bleken sommige inwoners geen uitnodiging te
hebben ontvangen. 3M heeft beloofd om tegen 2 juni een opname van
de bewonersvergadering online te plaatsen op samenwerkenpfas.be.
De opname is vandaag nog niet beschikbaar.
Verloop van de bewonersvergadering
3M en studiebureau ERM presenteerden de grote lijnen hoe het
bedrijf de beslissing van de OVAM denkt te zullen uitvoeren: verontreinigde bodem wordt weggenomen en vervangen door propere grond.
Bomen blijven behouden, ander waardevol groen wordt bewaard
waar mogelijk. Constructies, baden en leidingen worden beschermd.
Afsluitingen worden eventueel verwijderd en teruggeplaatst. Op basis
van een schattingsverslag door een expert wordt de waarde van een
tuin bepaald en vergoed. 3M stelt voor om efficiënt en systematisch te
werken, en niet “op individuele afroep”.
Het gaat om een concept. 3M en ERM moeten dit concept verder
uitwerken en tegen 1 juli dienen bij de OVAM. Daarna volgt een openbaar onderzoek, waaraan ook de getroffen inwoners kunnen deelnemen.
Naast 3M namen ook de gemeente, de OVAM en het Agentschap Zorg
en Gezondheid (AZG) het woord. Het AZG stond stil bij de gezondheidsrisico’s die sanering noodzakelijk maken. De OVAM gaf toelichting
over de bodemattesten en de volgende stappen.
De gemeente benadrukte de bekommernissen van de inwoners en

vraagt een aanpak op mensenmaat. Het bestuur zal niet aanvaarden
dat inwoners gegijzeld worden door jarenlang wachten indien zij eerder tot sanering willen overgaan (bijvoorbeeld bij een verbouwing en
herinrichting van de tuin), en vraagt met aandrang om bij de fasering
een redelijke afweging te maken tussen logistieke efficiëntie en individueel belang. De gemeente blijft het traject van nabij opvolgen in het
belang van de Zwijndrechtenaren.
Uit de toelichting van de OVAM onthouden wij het volgende
> Indiening bodemsaneringsproject oranje zone tegen 1 juli 2022
> Beoordeling volledigheid en ontvankelijkheid
> Kennisgeving aan betrokken eigenaars en gebruikers
> Brief via post aan eigenaars
> Rondgedragen brieven voor gebruikers
> 30 dagen voor overmaken opmerkingen en bezwaren
> Zomerperiode (midden juli – midden augustus): digitale procedure
> Adviesvragen aan betrokken overheden
> Openbaar onderzoek door de gemeente
> als het bodemsaneringsproject vergunningsplichtige
activiteiten omvat
> Beslissing over bodemsaneringsproject binnen de 90 dagen: eind
september 2022
> Concrete uitvoering: overeenkomsten tussen eigenaars/gebruikers
en 3M!
Dezelfde stappen worden gevolgd voor de gele zone (indiening
bodemsaneringsproject tegen 1 december) en vervolgens voor de
zones daarbuiten.
De gemeente zal voor de overeenkomsten tussen eigenaars/
gebruikers en 3M een bemiddelaar aanstellen op kosten van 3M.
Meer info
Over de PFAS-problematiek: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
Informatie die verschijnt op www.samenwerkenpfas.be is voor
rekening van 3M en wordt niet noodzakelijk door de gemeente onderschreven.
WWW.ZWIJNDRECHT.BE
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Tentoonstelling en presentatie definitieve plannen
heraanleg Binnenplein

Het gemeentebestuur wil het gebied rond het gemeentehuis en het sportcentrum aantrekkelijker maken met meer
vrije ruimte voor voetgangers en fietsers, sport- en speelterreinen, een groene ruimte en een woonzone.
Het masterplan voor het Binnenplein werd tijdens de gemeenteraad van juni 2020 goedgekeurd, en de eerste schetsontwerpen van het landschapspark werden tijdens twee participatiemomenten in 2020 en 2021 voorgelegd aan de
inwoners. Er komt een landschapspark met speel en ontmoetingsplekken, een nieuw skatepark en het Binnenplein
wordt toegankelijker voor fietsers en voetgangers vanuit verschillende toegangspoorten.
Ontwerpbureau aAD werkte in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht het plan voor het deel landschapspark
verder in detail af en stelt graag het definitief ontwerp voor, dat op korte termijn zal worden uitgevoerd.
Tentoonstelling en infomoment
Je kan de plannen bekijken in de bibliotheek van Zwijndrecht van 20 juni tot en met 2 juli. Vanaf 20 juni vind je
een presentatie van de plannen op www.zwijndrecht.be/binnenplein.
Op 28 juni, tussen 18 en 20 u., ben je welkom op het infomoment in de bibliotheek van Zwijndrecht.
Het ontwerpbureau is ter plaatse aanwezig om het ontwerp voor het landschapspark persoonlijk toe te lichten.
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SPECIALISATIE IN
PLATTE DAKEN
Hoge Heerweg 49a
9100 Sint-Niklaas
skydak@telenet.be

0476 93 36 44
03 296 77 02

ROOFING - EPDM
PANNEN
DAKGOTEN
LOOD- EN
ZINKWERKEN
DAKRAMEN en
LICHTKOEPELS
HERSTELLINGEN
RENOVATIE EN
NIEUWBOUW

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

even weken 04+06+08+10+
De vergunning
kan worden
ingekeken tijdens
de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604)
BEKENDMAKING
BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING

NIPPON GASES BELGIUM NV heeft een aanvraag ingediend voor
exploitatie van een ingedeelde inrichting met referentie
OMV_2022000676. Kort omschreven gaat het over Hervergunning
en wijzigingen.

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de
dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).
De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket
(omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be)

De aanvraag heeft als adres: Scheldedijk 58 te 2070 Zwijndrecht
en als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel
voor afspraak:
afspraak: 03
03 771
771 02
02 95
95
174K.

BEROEPSPROCEDURE
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze
beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt
van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Meer informatie via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/
beroep-indienen-procedure.

HOUTBRIEL
HOUTBRIEL 12/14,
12/14, 9140
9140TEMSE
TEMSE

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 25/05/2022 het
volgende beslist: Vergunning.
De beslissing ligt van 11/06/2022 tot en met 10/07/2022 ter
inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres:
Binnenplein 1.

oneven weken 05+07+09+11+

LUC geeft
geeft reeds
reeds 20
20 jaar
jaar de
de beste
beste prijs
prijs
LUC
voor
de
VOLLEDIGE
OPRUIMING
voor de VOLLEDIGE OPRUIMING
van
van kelder
kelder tot
tot zolder
zolder van
van uw
uw eigendom.
eigendom.
Snelle afhandeling,
afhandeling, contante
contante betaling!
betaling!
Snelle

0487 28 64 30
AANNEMER ZOEKT

Meubelherstofferingen BAERT
• Gratis prijsofferte aan huis
• Enkel op afspraak

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

2022 - week 25

Ophaalkalender

JUNI

Zwijndr. B Zwijndr. A Kruibeke Beveren B Beveren A

20

JUNI
D

21

W

22
P-K
GLAS

D

V

23

Z Z

M

24 25 26

27

REST

Zwijndr. B Zwijndr. A Kruibeke Beveren B Beveren A

M

2022 - week 26

PMD
GFT
PMD
GFT

REST

REST

D

28

W

29

D

V

30

Z Z

1 2 3

PMD
GFT

REST
GLAS

REST

GFT

PMD

P-K
GLAS

PMD
GFT

P-K
GLAS

Kijk in de stratenlijst van je ophaalkalender of op www.ibogem.be om
te weten tot welke ronde je behoort.

Kijk in de stratenlijst van je ophaalkalender of op www.ibogem.be om
te weten tot welke ronde je behoort.

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle!

Ophaalkalender op je smartphone? Download de app Recycle!

Lange Meersstraat 22A
9170 MEERDONK
Christoph: 0476 91 19 84
info@rvm-cleaning.be
www.rvm-cleaning.be

BON

RVM Cleaning bv

Ruimen septische, regenen vetputten
Ontstoppingswerken
Camera-inspectie
Herstellen van afvoerleidingen
Plaatsen van septische
en regenputten
Industriële en openbare werken
Rioolreiniging
erte aan !
ff
o
w
u
d
n
e
jv
li
jb
ri
Vraag v

-€5 korting
ENKEL GELDIG BIJ CONTANTE BETALING.

✁

GSM 0495 28 71 01
A.A. “HERLEVING”
F2022
BURCHT
Tel. 0494 114 956 (Jean-P.)
- 0473 215 698 (Joery)
TE KOOP GEVRAAGD
22 Huis-aan-Huis
24 - 13/06/2022
A.A.
“DE CIRKEL”
IK ZOEK OUDE KOERSFIETSEN
BELASTINGBRIEF
INVULLEN
!!!
LINKEROEVER
met
stalen kader. Alsook
onderdelen
ALLERLEI
30 jaar ervaring.
Specialist
komten
Tel. 0474 472 051 (Rudi)
Campagnolo
voor oude
koersfiets
Stylist Legrand K.
bij u koerskledij.
thuis. Bespreking,
fiscale
tips,
oude
Neem gerust
contact
A.A. “SAMEN BOUWEN”
berekening.
Tel. 0486
38 22 28
KAPSTER AAN HUIS !
0486.61.52.41
/
0487.14.75.56
op
tel.
Afspraak:KALLO
0477 70 49 53
F20220503090113
P20220308102803
Tel. 0495 253 002 (Luc)
F2022
0476 695 670 (Eric)
www.dakteam.be
Hebt U drankproblemen ?
A.A. “NUCHTER LEVEN”
ALLERLEI
DAKWERKENTE
DE KOOP
CLERCK,
Wij kunnen
U helpen !
KRUIBEKE
Verschillende
legpuzzels
Ravensburger,
ZWIJNDRECHT
03 253
00 33.
Tel. A.A.
0496“HERLEVING”
106 738 (Albert)
1.000
stuks. POTK. kunststof
Info: T 03RESITRIX,
296 90 73
Alle roofingwerken,
0476 BURCHT
608 188 (Ann)
bekleden van gotenP2022
en isoleren platte
Tel.
114 956 (Jean-P.)
A.A.0494
“OCHTENDGLOREN”
metdressoir,
subsidies grote
van Eandis
Lichtdaken
eiken
spiegel,
- 0473 215 698 (Joery)
RUPELMONDE
F2022 Prijs overtv-kast en rechthoek tafel.
“DE
CIRKEL”
Tel. A.A.
0494
527
529 (Leen)
een te komen. Tel. 03 296 06 15. Gsm
LINKEROEVER
SCHILDERWERKEN ANDREW’S
0476
570 764 (Willy)
0497 24 88 29
Tel. 0474 472 051 (Rudi)
ALGEMENE SCHILDERWERKEN
P20220314071339
TEL. 0484 766 855
A.A. “SAMEN
OPRUIMING
VANBOUWEN”
INBOEDELS
WWW.ANDREWSDECO.BE
met gratisKALLO
taxatie voor uw
PERSONEEL
GEVRAAGD
F2022
waardevolle
spullen,
van kelder
Tel. 0495
253 002
(Luc) tot
zolder,
van695
garage
tuinhuis.
0476
670tot(Eric)
Gevraagd:
CHAUFFEUR
KARIN,
KAPSTER
AAN HUIS.
Bele0474 325 LEVEN”
213
A.A. “NUCHTER
KRUIBEKEP2020/03/01
Tel. 0496 106 738 (Albert)
Kapster
0476
608 aan
188 huis
(Ann)
0489 58 81 88
A.A. “OCHTENDGLOREN”
F2022031205451
RUPELMONDE
Tel. 0494 527 529 (Leen)
0476 570 764 (Willy)

GESPECIALISEERDE VOETZORG
ONCOLOGIE - REUMA - DIABETICI HeiligTECHNIEKEN
Hart
PODOLOGISCHE

BelangrijkGERDA
...
SCHOLLAERT
Dat 262
het -Heilig
Hart van
Bazelstraat
Kruibeke
Jezus aanbeden,
GSM 0472
27 45 99gezegend

P20220510084959
en geheiligd
wordt, door
heel de wereld in de eeu-

TUINMAN NODIG? BEL NA
wen der0479
eeuwen716
AMEN.
Zeg
18.00u. - Gsm
090

dit gebed zesmaal per dag gedurende
9 daF2022
gen en uw gebeden zullen verhoord worden,
zelfs indien dat onmogelijk lijkt. Vergeet niet
Week
25
verschijnt
er
het
Heilig Hart
te bedanken
met de belofte
opgeen
dit berichtHuis
te reageren
en mensen
aan
Huisaan!te
moedigen het gebedje ook te bidden.
SJ

rijbewijs0495
C - M/V,
GSM
28 flexibele
71 01

F2022
werkuren, zich aanbieden.
Blue Express
IK KOOP fonoplaten,
LP’s, singles, cd’s,
2070 pickups,
Zwijndrecht
- T. 03
7443714641496
... Tel.
0475
strips,

F20220210063151
P2022

PERSONEEL GEVRAAGD
DRINGEND GEVRAAGD:
- BUSCHAUFFEUR rijbewijs D
Uw zoekertje
- CHAUFFEUR
rijbewijs B
Mag
gepensioneerd
in ook
Huis
aan Huis?zijn.
ZWIJNDRECHT CARS
Ga naar
0475onze
93 55website
68
F2022
www.huis-aan-huis.net
GEVRAAGD:
➜
zoekertjes
- CHAUFFEUR rijbewijs B (M/V)
- CHAUFFEUR
Meerrijbewijs
info: C (M/V)
Flexibele werkuren.
0475
392
880
Zich aanbieden: Blue
express
B-2070 Zwijndrecht
Tel. 03 744 14 14
F20220525120148

MARMER | GRANIET
| COMPOSIET
ARDUIN
Noveen
St.-Clara
DORPELS
Belangrijk| ...TABLETTEN
Stuur uw foto en tekstje
| TAFELS
TRAPPEN
“Vraag alleen
positieve
gratis op naar
dingen.
Bid
9 dagen
KEUKENAANRECHTBLADEN
Uw info@huis-aan-huis.net
zoekertje als
het Weesgegroet bij
BADKAMERINRICHTING
articulier of handelaar
een brandende kaars,
GRAFZERKEN
zoekertje
in Huis aan Huis? www.huis-aan-huis.net
inUw
Huis
aan Huis?
ook als U er geen zin in
heeft. Vraag 2 dingen
www.huis-aan-huis.net
die bijna onmogelijk lijken verhoord te
worden en iets wat U heel erg ter harte
gaat. Laat de 9e dag die kaarts geheel
opbranden en publiceer dit bericht. U
opvulling:
krijgt wat U vroeg ... Bedankt St.-Clara”

Graag uw viergeslacht
in huis aan huis?

Uw zoekertje in Huis aan Huis?
www.huis-aan-huis.net

Uw zoekertje
in Huis aan Huis?

Ruime living en hal. Zonnig privétuin achteraan, terras vooraan.
Prijs € 716,13/mnd. Index 112,74
Bel 0495 456 507 voor afspraak
tot
bezichtiging
en
info.

8m/100m met garage, werkplaats
75 m² stal: 3 paarden, stroruimte,zadelkamer, hof 1ste verd: living,
2 slaapkamers, keuken, badkamer, terras, zolder verwarming:
gas. Inlichtingen: 0475 62 45 31

P20220211030750
TE HUUR:
huizen,

appartementen,
GARAGE
te ZWIJNDRECHT,...
Jozef
Cardijnstraat 50.
Info: 03 252 71112,
46
Zwijndrecht:
St.-Annaboomstr.
APP. 1ste verd., 2 P20220314011638
slpks, liv., open
keuken, badk. douche+bad, berging,
garage, kelder,Heilig
terras,Hart
lift. 905 eur/
Belangrijk
... 60 94 11
maand + kosten.
Info 0476
het Heilig Hart van
Geen rokers ofDat
huisdieren.
Jezus aanbeden,
gezegend
P20220601104147

ZWIJNDRECHT:
J. Cardijnstraat,
en geheiligd
wordt, door
GARAGE heel
- tel.de03wereld
252 in
71de46eeu-

P2022
wen der
eeuwen AMEN. Zeg

Appartement
huur
dit gebed zesmaalteper
dagBlancefloerlaan
gedurende 9 da22/2, 2050 Antwerpen. Living, keugen en uw gebeden zullen verhoord worden,
ken, 2 slaapkamers, badkamer met
zelfs indien
dat 2onmogelijk
lijkt. en
Vergeet
niet
ligbad,
hal,
terrassen
kelder.
het Heilig
te bedanken
metende onkosbelofte
EPC:
190.Hart
Huurprijs
700€
op dit
bericht
te reageren
mensen aan te
ten
100€
per
maand.enContacteren:
moedigen hetrichard.degraef@telenet.be
gebedje ook te bidden.
Huurder:
SJ
IMMO: tel. 03 233 63 66 - Verhuurder:
tel. 03 440 57 38
P20220607101540
Uw zoekertje in Huis
aan Huis?
TE HUUR: OPSLAGPLAATS te
www.huis-aan-huis.net
KRUIBEKE BAZELSTRAAT 250-F,

+/- 56 m2 aan 195 eur/maand +
vaste kosten. Info 0498 91 66 54
P20220607085443

Heilig Hart

TE KOOP:P20220221041309
huizen,
appartementen, ...

APPARTEMENT:
2 slpks, 2 terrassen,
TE KOOP GEVRAAGD
garage. Moretusstraat, Beveren.
AANKOOP
WAGENS
en
280.000
euro. ALLE
Tel. 0478
58 47 70
mobiel homes, bestelwagens,
P20220607044437
camions, 4x4. Altijd de beste prijs!
Kom aan huis. Bel 0473 31 85 58

TE KOOP GEVRAAGD
P2022

INKOOP ALLE
WAGENS
ook export
INKOOP
AUTO’S
Bel 0487 264X4
27 ZONDER
07
BESTELWAGENS
KEURING OF AFGEKEURD
MET
P2022
OF ZONDER
SCHADE
INKOOP
AUTO’SMETEEN
AFGEHAALD Tel. 4X4
0477ZONDER
319 522
BESTELWAGENS
P2022 MET
KEURING OF AFGEKEURD
OF
ZONDERALLE
SCHADE
METEEN
AANKOOP
WAGENS
en
AFGEHAALD
Tel.bestelwagens,
0477 319 522
mobiel homes,
P2022
camions, 4x4. Altijd de
beste prijs!
Kom aan huis. Bel 0473 31 85 58

CONTACTEN

P2022

Verzorgde
weduwnaar,
77er
zoekt
een
INKOOP ALLE
WAGENS
ook
export
vrouw. Niet-rookster,
geen
Bel 0487 26
27cafe
07 vrouw,
voor relatie en samen
wonen. Bezit
P2022
wagen. T. 0492 42 13 86, alleen bellen

VAKANTIE P20220314081455
TE HUUR

HEIST: DAK-DUPEX-APPARTEMENT
Serenata – LAST MINUTE. Luxues
ingericht appartement. Grote living,
groot zonnig terras, 5de verd. Zicht
Zeebrugge – 2 slpks met TV en airco
en wifi. Geen rokers of huisdieren.
Vrij 1/15 juli. 1.600€ • 1/15 - 16/30
september 800€. Kosten en garage
inbegrepen. Tel. 0496 55 44 99
Foto’s op www.heropal.be

Belangrijk ...
Dat het Heilig Hart van
Jezus aanbeden, gezegend
en geheiligd wordt, door
heel de wereld in de eeuwen der eeuwen AMEN.
Huis?
F2022
Zeg dit gebed zesmaal per dag gedurende 9Uw zoekertje in Huis aan
dagen en uw gebeden zullen verhoord wor-www.huis-aan-huis.net
den, zelfs indien dat onmogelijk lijkt. VerCONTACTEN
RELATIES
geet niet het Heilig Hart te bedanken met de
Ontmoet singles uit uw regio.
belofte op dit bericht te reageren en mensen
Info: www.contactzoekertjes.com
aan te moedigen het gebedje ook te bidden.
F20220523111958
MR
Uw zoekertje
in Huis aan Huis?
Ga naar onze website
www.huis-aan-huis.net
➜ zoekertjes

Meer info: 0475 392 880

Rouwcentrum Melis
TE KOOP ALLERLEI

Tel 03/775 19 90
Zoekertje in Huis aan Huis?
www.rouwcentrummelis.be
www.huis-aan-huis.net
e-mail:info@rouwcentrummelis.be

Uw zoekertje in Huis aan Huis?

TE KOOP: huizen,
Rouwcentrum Beveren
- Yzerhand
49 aan Huis?
Uw zoekertje
in Huis

www.huis-aan-huis.net
=>
zoekertjes
appartementen,Funerarium
... - aula - koffiezaal
parking onze website
Ga - naar

www.huis-aan-huis.net

KLEERMAKER ELENA
Retouches, alle herstellingen.
Bazelstraat 67 te Kruibeke
Tel. 0473 132 980

NATUURSTEEN
Uw zoekertje
Bobaan
& Co
in Huis
Huis?

P2022

RELATIES

Man (74jaar)
wil kennismaken
Uw zoekertje
in - Huis
aan&Huis?
Funerarium
- aula
koffiezaal
- parking
bureel
met sportieve dame ts. 65 en
www.huis-aan-huis.net

Rouwcentrum Melsele- Grote Baan 234
75 jaar. Tel. 0484 063 401
na 18.00 uur

P2022
Uw
advertentie als
handelaar,
vereniging,
Uw advertentie in Huis
aan Huis?
politieke partij,
bel ons 0475
392
880
school, ...
of mail info@huis-aan-huis.net
in Huis aan Huis?

Pareinpark
65,
Op Ga
zoeknaar
naar
een
relatie?
InfoBeveren
onze
website
Tel. talrijke
03 776leden,
24 12
0496 722 737,
www.huis-aan-huis.net
succesvolle
relaties, ook enig
info@bobenco.be
niveau! www.succescontact.be
➜ zoekertjes
www.bobenco.be
P2021
Meer info:

Mail of bel ons vrijblijvend:
info@huis-aan-huis.net

0475 392 880

Vul in op onze website:

Heilig Hart

www.huis-aan-huis.net

AAnnemer
AANNEMERzoekt
ZOEKT

Belangrijk ...
Dat het Heilig Hart van
Meer info: 0475 392 880
Jezus aanbeden, gezegend
en geheiligd...
wordt,
appartementsgebouwen,
oudeoude
woningen
eventueel
metmet
inboedel,
bouwgronden,
appartementsgebouwen,
woningen
eventueel
inboedel,
bouwgronden,
...
door heel de wereld in de
eeuwen der eeuwen AMEN.
Zeg dit gebed zesmaal per dag gedurende 9
dagen en uw gebeden zullen verhoord worUw zoekertje in Huis aan Huis?
den, zelfs indien dat onmogelijk lijkt. Verwww.huis-aan-huis.net
geet niet het Heilig Hart te bedanken met de
belofte op dit bericht te reageren en mensen
aan te moedigen het gebedje ook te bidden.

BESTE
PRIJS,
SNELLE
AFHANDELING!
Beste
prijs,
snelle
AfhAndeling!

0487/286
430
✆✆0487/286
430

0475 392 880
Uw zoekertje
Ga naar onze website
www.huis-aan-huis.net
Kapster aan huis
0489 58 81 88

F2022031205451
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ROUWCENTRUM VAN BOGAERT
BEGRAFENISSEN - CREMATIES - KOFFIETAFELS - AULA
Dorpstraat 64
2070 Burcht

Statiestraat 15
2070 Zwijndrecht

Katwilgweg 7 - Waterwilgweg 3 - Antwerpen L.O.

Waterhoenlaan 22
2050 Antwerpen

Blancefloerlaan 48/A2
2050 Antwerpen

TEL. 03/252.71.62 of 03/219.04.04
Zwijndrecht - Burcht - Antwerpen - Linkeroever - ‘t Waasland
wij verzorgen uitvaarten in elke stad of gemeente!

www.begrafenissenvanbogaert.be - info@begrafenissenvanbogaert.be

WACHTDIENSTEN

GEBIT GEBROKEN ?
TANDTECHNISCH
LABO

DOKTERS VAN DIENST
BURCHT/ZWIJNDRECHT: Tijdens de weekdagen overdag:
telefoneert u naar uw huisartsenpraktijk.
Tussen 19 en 8 uur
is er een week en weekendwacht

✃

maandag t.e.m. zaterdag

BOSBESSENLAAN 3 - MELSELE

ZELFDE DAG HERSTELD

GSM 0475/44 95 93

LINKEROEVER: Tijdens de weekdagen overdag:
telefoneert u naar uw huisartsenpraktijk.
Tussen 19 en 8 uur
is er een week en weekendwacht

renovaties

Voor al uw werken groot en klein

gyprocwerken, badkamerrenovaties,
sanitair en herstellingen
www.caslo-renovaties.be

0495 36 61 89

✆

03 828 09 09

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

✆ 03

Caslo

✆ 0900 10 512

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.

APOTHEKERS VAN DIENST
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.

TANDARTSEN VAN DIENST
CENTRAAL OPROEPNUMMER

✆

0903 39 969

NOODNUMMERS

0478 28 30 92
VMTechniek@gmail.com
Onderhoud en depannage
van gastoestellen
Plaatsen - herstellingen
van centrale verwarming
& sanitair

Medische spoedgevallen en brandweer:
100 (enkel in België) of 112 (heel Europa)
■ Dringende politiehulp: 101
■ Anti-gifcentrum: 070 245 245
■

INFO-/HULPLIJNEN

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Rode Kruis: 105
Awel: 102
Child Focus: 116000
De druglijn: 078 15 10 20
Meldpunt geweld: 1712
Zelfmoordlijn: 1813
Brandwonden Centra: 02 268 62 00
Wachtdienst kleine huisdieren: 03 771 44 22
Card Stop: 078 170 170

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

REDACTIE/ VERKOOP / DTP
EINDVERANTWOORDELIJKE HAH:
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:
MARTINE DE ROECK
correspondenten:
ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS

#SAMEN TEGEN CORONA #KOOP LOKAAL #ADVERTEER LOKAAL
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.

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

GEWAARBORGDE
OPLAGE VAN
33.500 EX.

24 HUIS
x

Er verschijnt
geen Huis aan Huis
week 25 (editie 20/06)
AL MEER
DAN

60
JAAR

UW
RECLAME
BLAD

aan
HUIS

UITGAVE VAN 13/06/2022
COLOFON ZIE BLZ. 24

24

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

Nog 2 edities voor
onze zomervakantie
week 26 en 27 !

BEHANG • VASTTAPIJT • VINYL • VERVEN • GORDIJNEN • ZONNEWERING

BLANCEFLOERLAAN 1 - 2050 ANTWERPEN-L.O. - TEL. 03 219 05 56

W
BEST IJ
AAN
AL
MEE
R
60 J DAN
AAR
!

GRATIS OPMETEN &
GRATIS PLAATSEN VAN
Bestellingen voor 30.06.2022

GRATIS STIKKEN
GORDIJNEN &
OVER GORDIJNEN

VERDELER VAN

ALLE BEHANG - & SCHILDERWERKEN. BESTEL TIJDIG !

G R AT I S O F F E R T E !

Verdeler
LUXAFLEX
LOUVERDRAPE
STORFLEX

OPEN: VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 9U-12U EN 14U-18U - ZATERDAG VAN 9U-12U EN 14U-15U30 - ZONDAG GESLOTEN

