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Herstellingen in 1 uur
7 dagen op 7

Ook ophaling aan huis
Alle tandtechnische opdrachten

Van Troyen, Nieuwstraat 36 Bornem, 03 889 69 36
alle dagen vanaf 9 uur, enkel na tel. afspraak

Ruim- & Ontstoppingsdienst
Bart Moens

LEDIGEN van aal- en septische putten

LEDIGEN en REINIGEN van regenputten

ONTSTOPPEN van alle afvoerleidingen

CAMERA-INSPECTIE van afvoerleidingen

GEURDETECTIE (voor stankhinder)

BON- €2,50SNELLE EN VERZORGDE
SERVICE 1 bon per beurt

Gsm: 0477 53 37 99
info@bartmoens.be
www.bartmoens.be

006

        Recyclagepark voor
ZELFSTANDIGE & KMO-bedrijven

Fok 22a - Sint-Amands
Openingsuren:

ma-di-do-vrij: 13.30-18u - woe -za: gesloten 

ÙW WITTE RUIMDIENST!
Het beste adres voor:

Ruiming (septische put) - Ontstopping - Reiniging
Camera inspectie - Put herstelling

T 0485 12 00 00 - www.witteruimdienst.be

Groenstraat 91 - 2870 Breendonk

BEST DEAL BON - €10
Knip uit én bewaar... Bij contante betaling directe korting - €10! 1 bon per klant

(Bel ons voor een gratis prijsofferte)

Knaptandstraat 4
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 776 77 02
Fax: 03 766 17 30

www. immocen te r vangoe them .be

35 jaar ervaring • 4000 realisaties

Uw droom wordt werkelijkheidimmocenter.vangoethem@skynet.be
✂

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

Straat:  .......................................................................................................

Postcode:  ..................   Plaats:   ...........................................................

Tel.:  ............................................................................................................

 . . . .

Bezit bouwgrond: 

ja O        neen O

VOOR IDEEËNBOEK
BON

 Residentie Miverva - Dorpshart, Puurs

Guns Johan bvba
Centrale verwarming

onderhoud & herstellingen

0479 029 800
www.gunsverwarming.be

Gespecialiseerd in:
                               Gas-/mazoutbranders

Renovatie, onderhoud & depannage

Nieuw: Plaatsing Airco

INKOOP OUD GOUD
(ook munten & fijn goud)

ALTIJD DE HOOGSTE PRIJS! 
DIRECT BETAALD!

JUWELIER RICHARD
Overwinningsstraat 16

2830 Willebroek 

Donderdag & zondag  gesloten

Open 9.30-12.30u en 13.30-17.30u

Zondag 17 juni, uitzonderlijk open vanaf 09:30 uur!

OPENDEUR
15, 16 & 17 juni 2018

25%
GRATIS

* Actie enkel geldig tijdens de opendeur.
Voorwaarden verkrijgbaar in de toonzaal.

Adrem Keukens
Kloosterstraat 1 - 2880 Bornem
03 825 18 95 
sarah@adremkeukensbornem.be
www.adremkeukens.be

maandag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
dinsdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
woensdag  gesloten
donderdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
vrijdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00

zaterdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
zondag  13:30 tot 18:00

KEUKENS
Adrem

Speciaal vo
or jou!

Zondag 17 juni, uitzonderlijk open vanaf 09:30 uur!

OPENDEUR
15, 16 & 17 juni 2018

25%
GRATIS

* Actie enkel geldig tijdens de opendeur.
Voorwaarden verkrijgbaar in de toonzaal.

Adrem Keukens
Kloosterstraat 1 - 2880 Bornem
03 825 18 95 
sarah@adremkeukensbornem.be
www.adremkeukens.be

maandag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
dinsdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
woensdag  gesloten
donderdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
vrijdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00

zaterdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
zondag  13:30 tot 18:00

25%
KORTING

ZOMER ACTIE
ACTIEDAGEN

van 9.30 tot 18 uur

VRIJDAG

23
AUGUSTUS

van 9.30 tot 18 uur

ZATERDAG

24
AUGUSTUS

van 13 tot 18 uur

ZONDAG

25
AUGUSTUS

DONDERDAG

22
AUGUSTUS
van 9.30 tot 18 uur

OPEN OPZONDAG

* Actie enkel geldig tijdens de actiedagen.
Voorwaarden verkrijgbaar in de toonzaal.

advertentie PubliNieuws 260x380mm.indd   1 5/08/19   08:24

ZOMERACTIE!

zie pag. 11

Stationsstraat 42A - 2870 Puurs
t 03 889 00 51

www.baetedrukwerkenreclame.be

PASFOTO’S
Minder mobiel? 

Geen probleem, wij komen bij u langs  
(mits meerprijs) binnen een straal van  

5 km rond Puurs

met o.a. bijzondere voorkeurmateries en/of specialisatie: 
•  MEDISCH RECHT
•  VERKEERSRECHT 
 overtredingen en ongevallen 
•  AANSPRAKELIJKHEID 
  - bouwaansprakelijkheid, 
  - medische aansprakelijkheid, 
  - burgerlijke, contractuele en 
  - strafrechtelijke aansprakelijkheid 
•  SCHULDBEMIDDELING 
•  BURGERLIJK RECHT 
 o.a. echtscheidingen, huur
•  JEUGDRECHT 
• ALGEMEEN HANDELSRECHT 
•  TRANSPORTRECHT

Inge  Faes  advocaat
Vio lets t raat  33  I  2870  Puurs 
B i j k a n t o o r   vanaf 1 juli:
Schoolstraat 25B I 9255 Buggenhout

CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK 
Tel nr 03 298 08 99 – GSM 0473 31 43 23

www.advocatenkantoorpuurs.be 

ADVOCATENKANTOOR FAES BVBA
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Verhuizingen 
va. €295

incl. 2 man, 50 kms, 3 u., 
verzek., wagen en BTW.

Inlichtingen:
03 899 39 04

BORNEM

Ruim- en ontstoppingsdienst
MOERNAUT GEERTbvba

Altijd bereikbaar voor dringende interventies!
BORNEM

Tel. 03 889 18 37
GSM 0477 47 29 45
geert.moernaut1@telenet.be
www.moernautgeert.be 

• Ruimen van aalput - septische put -beerput - regenput
• Ontstoppen van alle afvoerleidingen. 
• Camera-inspectie

Schilder- en 
behangwerken
Vloerbekleding
 
   • Correcte afspraken
   • Mooie afwerking
   • Niet ver - niet duur
GRATIS PRIJSOFFERTE

Dirk Segers
Tel./Fax 052 30 46 65

gsm 0477 237 471

SCHILDER- & BEHANGWERKEN
WOONDEKOR PEETERS

Altijd bereikbaar op 0476 34 90 03

Herstelling van uw KUNSTGEBIT

DENTAALTECHNISCH BEDRIJF DE BORGER
HOOGSTRAAT 77 - 2870 PUURS

0473 44 43 15
alle dagen na afspraak!

Herstelling van uw  

KUNSTGEBIT 
- herstelling klaar in 1 uur 

- tandtechnisch advies 

DENTAALTECHNISCH BEDRIJF DE BORGER 
HOOGSTRAAT 77 - 2870 PUURS 

0473 44 43 15 
alle dagen na afspraak! 

 
 

 

- herstelling klaar in 1 uur
- tandtechnisch adviestel.: 052 22 56 43 • 052 22 53 81

www.vdstraeten.be

BRANDHOUT & HOUTPELLETS
VANDERSTRAETEN JOHAN

Bestel tijdig
Dan is uw hout droog 

tegen de komende winter.
Aan de beste prijzen.

Handgestapelde m3 
2m3 = 3 losse stères. 

Eik en beuk alle maten. 
Houtpellets eik en beuk
Plospan pellets EN+, DIN+

gratis thuislevering vanaf 1 pallet.

Vandriessche
Gevelrenovatie 
isolatie en bepleistering - crepie

Algemene schilderwerken 
binnen & buiten en behangen

Algemene gyprocwerken 
Tuinhuisrenovatie

0477 05 60 43

Schilderwerken
(binnen en buiten)
en behangwerken

Davy Segers
ook plaatsing
laminaatvloeren
Koningin Astridlaan 109A

2880 Hingene
Tel. 0497 34 74 88
info@davysegers.be

Lees meer in PubliNieuws

        LEDIGEN SEPTISCHE PUTTEN  |  ONTSTOPPINGEN  |  
NEUTRALISEREN MAZOUTTANKS  |  CAMERA ONDERZOEK …

Colofon
PubliNieuws is het publiciteits- en informatieweekblad van: 

• bvba Uitgeverij Baeté 
Stationsstraat 42 - 2870 Puurs 
t 03 889 00 51 - info@publinieuws.be 
www.publinieuws.be

Verantwoordelijke uitgever:
• Wim Cools

U kan bij ons terecht van: 
• maandag tot vrijdag van 8u tot 18.30u 
• zaterdag van 9u tot 17u 
• of na afspraak

Publiciteit 
Verantwoordelijke:

• Wim Cools
Commerciële medewerkers:

• Maria Robberecht  
• Chrisje Van Zeveren  

Reservaties:
• Uiterlijk op woensdag

Aanleveren materiaal:
• Uiterlijk op donderdagmiddag

Deadlines: 
• zie www.publinieuws.be

Informatie
Verantwoordelijke: 

• Wim Cools
Activiteiten voor Feestbookpagina:

• enkel via bon
• uiterlijk woensdag 18 uur

Aanvragen reporter:
• voor woensdag 18 uur
• ria@publinieuws.be
• De redactie behoudt zich het recht voor zelf te beslissen op 

welke activiteiten een reporter aanwezig zal zijn.

Verspreiding 
PubliNieuws wordt wekelijks op 46 963 ex  
gratis huis-aan-huis verspreid in:

• Groot Puurs
• Groot Bornem
• Groot Sint-Amands
• Groot Willebroek
• Groot Kapelle-o/d-Bos
• Groot Londerzeel
• Groot Buggenhout

door bvba Uitgeverij Baeté - Stationsstraat 42 - 2870 Puurs. 

Wij bedelen ook al uw folders. 
Meer info over alle bedelingsmogelijkheden: 
t 03 889 00 51, info@publinieuws.be of www.publinieuws.be

Nadruk of overname uit deze uitgave, geheel of gedeeltelijk, is 
verboden. De uitgever noch de adverteerder zijn verantwoordelijk 
voor eventuele zetfouten. De adverteerders zijn verantwoordelijk 
voor hun teksten en materiaal.

Deze week
SPORT .....................................................................................................10

ROUWBEDANKINGEN ....................................................16-19

KALENDER ..........................................................................................20

PERSONEEL .............................................................................26-27

AUTOGIDS ...........................................................................................19

ZOEKERS ..............................................................................................25

BOUWEN & VERBOUWEN ........................................22-23

NOTARIEEL ............................................................................................ /

IMMO...............................................................................................29-31

Lees PublNieuws ook online op 
www.publinieuws.be

Zoek en vind meer! vervolg pagina 25

TUINHUIZEN  I  COTTAGES  I  GARAGES  I  CARPORTS  I  PERGOLA’S  

Rijksweg 65  I  2870 Puurs-Sint-Amands  I  T 03 889 97 22  I  info@tuinhuizendecock.be

openingsuren showroom van 9u tot 18u  I  zaterdag van 9u tot 16u  I  woensdag & zondag gesloten       www.tuinhuizendecock.be        

Buiten

Tuinhuis Kubus in padouk met luifel

Buitengenieten

Ontdek onze webshop!
        www. tuinhuizendecock. b eOntdek onze webshop!
        www. tuinhuizendecock. b eOntdek onze webshop!

met OPENDEURDAG
Dorpshuis Vrededaal te (Kalfort) Puurs-Sint-Amands 

zondag 1 september vanaf 19u

Voor meer info: tel. Camiel 03 889 18 64  -  Sonja 03 866 40 52
E-mail: camieldesmedt@telenet.be  -  sonjavannimmen@hotmail.com

www.dansligapuurs.be

dinsdag 10 september 2019

Groep 1: (ook voor beginners)
 van 19.30 u. tot 20.30 u.

Groep 2:  van 20.30 u. tot 21.30 u.

donderdag 19 september 2019

Lijndansen
Gevorderden: van 19.00 u. tot 20.30 u.

Beginners: van 20.30 u. tot 22.00 u.

zondag 15 september 2019

Latin en ballroom
Groep 1: van 19.00 u. tot 20.30 u.
 (enige ervaring vereist)

Groep 2:  van 20.30 u. tot 22.00 u.
(gevorderden)

dinsdag 17 september 2019

Argentijnse tango
Beginners: van 19.00 u. tot 20.00 u.

Gevorderden: van 20.00 u. tot 21.00 u.

Cubaanse salsa - Rueda
Gevorderden: van 21.00 u. tot 22.30 u.

AANVANG DANSLESSEN

De lessenreeksen bevatten 10 lessen voor nieuwjaar, uitgezonderd Zumba 12 lessen. 
Na nieuwjaar nog 10 lessen, uitgezonderd voor Zumba nog 17 lessen.

48

BREENDONK
Jeugdhuis ’t Schuur hield op 
zondag 4 augustus haar jaar-
lijkse zomerbarbecue in de ei-
gen achtertuin. Daarmee was 
het jeugdhuis aan de zestien-
de editie toe aan de nieuwe 
gebouwen in de Schaafstraat. 
‘We kregen 250 inschrijvingen 
en dat is zowat het gemiddelde 
aantal. Vorig jaar was wel een 

record met meer dan driehon-
derd eters’, vertellen Stephanie 
Van herck en Inge Boogmans 
van het jeugdhuisbestuur. Op 
de vleesbraai konden de eters 
genieten van satés, worst, 
vispapillot en veggieburger. ’t 
Schuur kreeg voor haar bar-
becue hulp van de drie ande-
re Breendonkse jeugdvereni-
gingen chiro, KLJ en Carmina 

waarmee ze samen de Breen-
donkse Jeugdverenigingen 
(BJV) vormen. ‘We houden één 
keer op het jaar een gezamen-
lijke winterdrink en verder hel-
pen we gewoonlijk bij elkaars 
activiteiten’, gaan de twee be-
stuurders verder. Het opzet van 
de barbecue is deels om mid-
delen te vergaren voor de eigen 
kas maar er was nog een be-

langrijkere bedoeling. ‘We wil-
len hiermee ook onze werking 
in de verf zetten. We hebben in 
alle Breendonkse brievenbus-
sen uitnodigingen gestoken en 
willen dat de leden, familiele-
den en kennissen een gezellige 
avond beleven’, gaat Stephanie 
Van herck verder. De barbecue 
is een speciale activiteit die deel 
uitmaakt van de Breendonkse 
zundays, dat is de zomerbar 
waar iedereen op zondagen in 
juli en augustus welkom is om 
te genieten van lavende dran-
ken in een subtropische sfeer. 
Bezoekers kunnen ook een 
speciaal Duvelglas op de kop 
tikken. Jeugdhuis ’t Schuur telt 
om en bij de tweehonderd le-
den en kan rekenen op een be-
stuur van negen hoofdzakelijk 
vrouwelijke leden en een kern 
van elf hoofdzakelijk mannelij-
ke leden. Het jeugdhuis houdt 
verder nog een tappersfeest 
en is het ook aanwezig op de 
Dodentochtpassage in Breen-
donk. Meer informatie op www.
tschuur.be. WV

Jeugdhuis ’t Schuur houdt jaarlijkse zomerbarbecue
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Yoga
Onze lessen bestaan uit lichaamsoefeningen, ademhalingstechnieken, 

relaxatie en meditatie.

A. De lessen voor totale beginners starten als volgt:

■ WILLEBROEK: 
- op dinsdag 3 september om 20.45u,
- Adres:  Seniorplaza, Plazarama, Overwinningsstraat 133, Willebroek

■ BORNEM:
- op woensdag 4 september om 20.45u,
- Nieuw adres: Onze Lieve Vrouw Presentatie, Driesstraat 10, Bornem

■ REET:
- op woensdag 4 september om 20.45u,
- Adres: School Eikenlaar, Eikenstraat 69, Reet (ingang langs achterkant)

■ DUFFEL:
- op donderdag 5 september om 20.45u,
- Adres: Sporthal Rooienberg, Rooienberg 58, Duffel

■ KONTICH:
- op donderdag 5 september om 20.45u,
- Adres: St.-Jozefinstituut, Markt 7, Kontich 

Totale beginners kunnen de daarop volgende weken op alle plaatsen gemakkelijk 
nog starten.

B. Alle leerlingen, die reeds yoga hebben gevolgd, keren terug of sluiten aan bij 
de lessen voor niet-beginners, die doorgaan op dezelfde plaats, dag en uur als 
vorig schooljaar.

- INSCHRIJVINGEN: ter plaatse 15 minuten voor begin van de les,
- PRIJS: € 45 voor uw eerste 5 lessen samen, daarna € 9/les,
- BENODIGDHEDEN: oefenmatje en gemakkelijke kledij 
- INLICHTINGEN: 03/449 40 89 - http://www.yoga-rama-saenen.be

Al onze lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten 
van de officiële yogafederatie. Dit is een kwaliteitsgarantie.

50 ste

jaar

Rama Saenen

HEAVENLY
FASHION

De Verenigde Handelaars nodigen uit

Donderdag 5/9
PROFESSIONELE MODESHOW

in de O.L.V. kerk in Bornem
Inkom € 10  

(recupereerbaar bij aankoop van min. € 100 bij de deelnemende handelaars)
kaarten enkel in voorverkoop (op=op)

TANTAN - KIM - JEBA - OPTIEK VANDERAUWERAER - PEARL - GREEN ICE - 
BIBA-JEAN JEANI - KLEINE IK - DE SAEGER - MAYBELLE - C’EST LA VIE

♦ TANTAN ♦ DIVINO ♦ KIM ♦ JEAN JEANI ♦ JEBA ♦ BIBA ♦ 

♦ PEARLE OPTICIENS ♦ OPTIEK VAN DER AUWERAER ♦ 

♦ GREEN ICE ♦ MOLDERS ♦ ACBORNEM CARS ♦ PRIK & TIK ♦

♦ MAYBELLE ♦ C’EST LA VIE ♦ COIFFURE DE SAEGER ♦

MODESHOW
met professionele modellen

TICKETS worden eenmalig terugbetaald 
bij deelnemende handelaars, bij aankoop vanaf € 100

OPENDEURWEEKEND
ZONDAG 
OPEN

POP UP 
LOUNGE BAR

met

Tickets 
OP=OP

aansluitend 

BORNEM
De fietsdodentocht die zondag 
4 augustus plaats vond in Bor-
nem, lokte 4.500 deelnemers 
naar de start aan sportcentrum 
Breeven. Van daaruit was het 
weer rijden richting Pajotten-
land. De 4.500 deelnemers 
konden kiezen uit een parcours 
van 35, 60 of 100 kilometer, de 
stralende zon was van de par-
tij. De 100 kilometer was veruit 
het populairste parcours. Zo'n 
3.200 wielertoeristen gingen 
deze uitdaging aan. De 35 en 
60 km was voornamelijk gericht 
op gezinnen. Dit jaar konden 
deelnemers van deze afstand 

meedoen aan een zoektocht, 
wat in de smaak viel.
“Dit jaar dus 500 deelnemers 
meer dan in 2018. En er werd 
extra aandacht besteed aan op-
laadpunten voor e-bikes speci-
aal voor de mensen van gevor-
derde leeftijd die zich met hun 
elektrische fiets aan de tocht 
van 100 kilometer wagen”, 
aldus Jolien Schoemaker van 
organisator Proximus Cycling 
Challenge. “Ook in de fietsdo-
dentocht wordt er trouwens 
meer en meer gefietst voor een 
goed doel.”

Fietsdodentocht lokt 
4.500 deelnemers

BORNEM
13.011 wandelaars startten 
aan de 50ste Dodentocht op 9 
augustus. 50 jaar geleden op 
zaterdag 14 augustus 1970 
verschenen 65 moedige wan-
delaars aan de start van de 
eerste 100 km Dodentocht aan 
‘t Kelderke, het toenmalige lo-
kaal van jeugdhuis ‘t Kadee, op 
de Temsesteenweg in Bornem. 
Vijftig jaar later is de formule, 
honderd kilometer wandelen 
in maximum 24 uur, ongewij-
zigd gebleven. Enkel het aantal 
deelnemers steeg aanzienlijk. 
13.011 wandelaars verzamel-
den deze editie aan de start in 
Breeven om de jubileumeditie 
van Dodentocht te trotseren.
“Net als vorig jaar werkten we 
met twee startvakken. Met te-
rug een vlotte start als gevolg, 
op een kleine 16 minuten vol-
ledig leeg”, vertelt Nills Van den 
Broeck, celverantwoordelijke 
Home. De wandelaars vertrok-
ken in twee richtingen en kwa-
men na een kleine drie kilome-
ter opnieuw samen om richting 
Branstsedreef te wandelen. 
Vervolgens was er de traditio-
nele doortocht in het centrum 
van Bornem.
“Dit jaar stonden 38 nationali-
teiten aan de start. Naast Ne-
derlanders, Duitsers en Denen 
waren er ook wandelaars uit 
Letland, Ierland, Polen, Cana-
da en Amerika aanwezig“, weet 
Karen Muys, celverantwoor-
delijke Intern. “De dertigers 
schuwen de uitdaging van de 
100 kilometer niet. Zij stonden 

met 3.325 aan de start, op de 
voet gevolgd door de veertigers 
(2.897 deelnemers). Een niet te 
onderschatten doelgroep zijn 
de vijftigers, goed voor 2.255 
wandelaars” geeft Stéphanie 
De Leenheer, celverantwoor-
delijke Intern nog mee.

Opvallende wandelaars
De oudste wandelaar was 
Hendrik Dupont (90) uit Bras-
schaat. Hij wandelde zijn 31ste 
Dodentocht. Hij arriveerde aan 
de eindmeet op zaterdagavond 
om 18.37 uur met een gemid-
delde van 4,6 km/u. Aan de 
aankomst werd hij verwelkomd 
door een massa supporters.
Frans Audenaerdt uit Ste-
kene (82) deed mee voor de 
44ste keer. Hij was eén van de 
wandelaars die het probleem 
aankaartte van de limiet op het 
deelnemersveld en het enkel 
online kunnen registreren. Op 
het laatste moment besloot de 
Doto-organisatie iedereen toe 
te laten die al meer dan 30 keer 
meegestapt had. Daarom geen 
13.000 wandelaars aan de ver-
treklijn maar 13.011.
Hugo Bonnijns (78) uit Aarschot 
werd de absolute recordhouder 
met een 48ste deelname. Hij 
kwam binnen op zaterdag om 
18.41 uur ondanks een rug-
kwetsuur opgelopen na 5 km. 
Zijn zoon bleef hem de hele tijd 
begeleiden.
De jongste deelnemers kwa-
men dit jaar uit Bornem zelf: 
Cédric en Amélie Baeckelmans 
- de tweeling wordt 16 op 31 

december van dit jaar - zij 
scoorden van de eerste keer en 
wandelden vlotjes binnen. Papa 
en mama stapten de laatste 
uren mee.
Wim Van den Bossche (46), 
brandweerman uit Bornem, 
wandelde de Dodentocht voor 
Kom op tegen Kanker. Hij 
deed dit voor een negende 
keer, maar deze keer in volle 
brandweeruitrusting en per-
slucht, goed voor een slordige 
20 kg extra. “Ik draag deze Do-
dentocht op aan vier collega’s 
van de brandweer die ik heb 
verloren in mijn zestienjarige 
carrière: Peter Van den Eyn-
den van brandweerpost Puurs, 
Ernest Robeyns van de post 
Willebroek en Jolle Pauwels 
en Geert Jansegers van het 
Bornemse korps. Drie van hen 
stierven aan kanker. Ik stap dan 
ook mee ten voordele van A 
touch of Rose.” 15 familieleden 
en vrienden van Jolle Pauwels 
stapten eveneens mee, mét de 
sandalen van Jolle aan de rug-
zak.
Op de tonen van “You’ll never 
walk alone” stapte de 23-jarige 
Evi Van Weyenberg zaterdag-
avond om 22.15 uur over de 
eindmeet. “Dit was mijn twee-
de deelname en deze keer met 
succes. In december werd ik 
nog geopereerd aan mijn knie, 
gevolgd door een trombose. 
Ik stapte de Dodentocht, sa-
men met nog 28 andere wan-
delaars, voor een goed doel: 
“Stappen tegen pesten”. Mijn 
ouders richtten dat fonds jaren 

geleden op, nadat ik op school 
zwaar gepest werd.”
35 wandelaars van wandel-
club Euraudax vertrokken 
donderdagavond om 21 uur 
op het Kardinaal Cardijnplein 
in Bornem voor het Doden-
tocht-parcours in omgekeerde 
richting. De groep arriveerde 
vrijdagnamiddag iets voor 16 
uur weer in Bornem. 28 van 
hen verschenen na een korte 
rustpauze aan de start van de 
50ste Dodentocht.

Aankomst
Met 9.755 finishers - net 75 
procent - heeft een record-
aantal deelnemers het tot een 
goed einde gebracht. De vijf-
tigste Dodentocht was door het 
zo goed als droge, maar niet 
te warme weer, een behoorlijk 
ideale editie, al stond er wel de 
hele tijd veel wind. Sinds vorig 
jaar werk men met een limiet 
en dit jaar zijn er opvallend 
meer succesvolle deelnemers 
(8.216 in 2018).

In de etalages van de Verenig-
de Handelaars konden we ter 
gelegenheid van de 50ste Do-
dentocht verjaardag attributen 
vinden met betrekking tot die 
Dodentocht. In de etalage van 
de winkel van wijlen Mauri-
ce Bongaerts, Boomstraat 90, 
vonden we naast de foto van 
Maurice de reeks met behaal-
de medailles en T-shirts van 
de verschillende prestaties. Een 
glorierijke verzameling!

50ste Dodentocht gelimiteerde  
inschrijving en heel wat nieuwigheden

BORNEM
Tijdens de 50ste editie van de 
100 kilometer Dodentocht in 
Bornem besloot een groep van 
vier muzikanten nog een stap-
je verder te gaan. Ze legden de 
laatste 10 kilometer, van Sint-
Amands naar de finish in Bor-

nem, al spelend af. Anne Pee-
ters, Emily Van Campenhout, 
Frederik Van Campenhout en 
Raf Van der Hasselt zijn noch-
tans niet aan hun proefstuk toe. 
“We gaan allemaal al verschil-
lende jaren mee op bedevaart 
naar Scherpenheuvel met ons 

muziekinstrument”, legt Frede-
rik uit. “Dat is ook 53 kilome-
ter heen en 53 terug.” De vier 
nemen ook niet voor de eerste 
keer deel aan de Dodentocht. 
“Een paar jaar geleden kwam 
Frederik al met het idee om mu-
ziek te spelen tijdens de laatste 

loodjes voor de aankomst”, zegt 
Emily. “Dit jaar kreeg hij ons 
zover om het te doen.” Ze ver-
trokken oorspronkelijk met zes 
muzikanten, maar 1 iemand 
kwam al eerder aan de finish 
en nog iemand moest helaas 
opgeven met een gescheurde 
pees. Om 20.5 u.4 wandelde 
het fanfaregroepje uiteindelijk 
over de finishlijn na een warm 
onthaal in de Boomstraat. “Met 
net geen 24 uur hebben we 
waar voor ons geld gekregen”, 
zegt Raf. Nu is de vraag of ze 
het volgend jaar opnieuw met 
muziek zullen doen. “Misschien 
staan we hier in 2020 wel met 
een groep van 20 muzikanten”, 
gaat Frederik verder. Toch blijft 
het elke keer weer doorzetten. 
“Eerlijk, ik weet nog steeds niet 
waarom ik dit doe, behalve dan 
dat ik er echt van genoten heb 
dit jaar”, laat Anne weten. (EVC)

Muzikanten wandelen laatste 10 kilometer 
Dodentocht met instrument

LONDERZEEL
De Landelijke Gilde Londerzeel 
wil het jubileumjaar niet onge-
zien laten voorbijgaan en daar-
om organiseerden ze een week 
na hun geslaagd Oogstfeest 
een optreden met Killer Queen 
op zaterdag 10 augustus op 
de Burcht. De Landelijke Gilde 
haalde hiermee de meest suc-
cesvolle tribute band aller tijden 
naar Londerzeel.
Weken op voorhand werd 
er reclame gemaakt via Het 
Nieuwsblad, Radio 2 en 
Ring TV en mede door de 
mond-aan-mondreclame zorg-
de dit ervoor dat er op zater-
dagavond welgeteld  1386 
fans naar De Burcht afzakten. 
De Landelijke Gilde had ervoor 
gezorgd dat het domein werd 
omgedoopt tot een heuse fes-
tivalweide en zij hopen dat de 
Burcht in de toekomst nog 
meer zal gebruikt worden voor 
dergelijke festiviteiten.
Killer Queen werd opgericht in 
1993, oorspronkelijk onder de 
naam Closet Queen, en ken-
de snel succes in verscheidene 
clubs en universiteiten door-
heen de UK. Vandaag worden 
ze beschouwd als de beste 

Queen Tribute Band van de UK. 
Zanger Patrick Myers laat Fred-
die Mercury helemaal herleven.
Terwijl de weide vanaf 19 u. 
stilaan begon vol te lopen kon-
digde presentator van dienst 
Joost “Zebedeus” Robberechts 
klokslag 21 u. deze groep aan. 
Gedurende de bijna twee uur 
durende show passeerden alle 
gekende Queen-hits zoals “Ra-
dio GaGa”, “Another one Bites 
the dust”, “Somebody to Love”, 
“I want to break free”, “We Are 
the Champions” en uiteraard 
“Bohemian Rhapsody” de revue 
tot groot jolijt van de vele fans, 
die voor een onvergetelijke am-
biance zorgden.
Diezelfde fans bleven voor 
evenveel ambiance zorgen 
tijdens de afterparty met DJ 
Joost. Een zichtbaar vermoeide 
maar enorm gelukkige voorzit-
ter Ronny Sarens zag dat het 
goed was. Ondertussen is het 
bestuur  volop bezig met de 
voorbereiding van de fietszoek-
tocht op 15 september, de jaar-
markt op 23 september en het 
eetfestijn op 12 oktober. (GR)

Killer Queen doet 
de Burcht daveren

Bekijk PubliNieuws ook online op 
www.publinieuws.be
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INTERIEURADVIES - MAATWERK - EIGEN COLLECTIE
HET PAKHUIS, HINGENESTEENWEG 2-6, BORNEM - HET NOTARISHUIS, STATIONSPLEIN 1, BORNEM

Dit jaar opende horecazaak Het Bijhuis de deuren 
in de prachtige tuin van Het Notarishuis.
 
Het feit dat het interieur van Het Bijhuis originele 
klasse en stijl uitademt is geen toeval. De inrichting 
was namelijk volledig in handen van Wonen met 
Idee. 

Telkens weer slaagt Wonen met Idee erin om de 
persoonlijkheid van de klant als een prachtige 
stempel doorheen het gebouw te drukken.

Dat Wonen met Idee hierin slaagt komt door hun 
unieke aanpak, ze hebben namelijk de combinatie 
van de twee bouwstenen om een totaalproject 
tot een prachtig einde te brengen: een eigen 
ontwikkelingsteam en een eigen uitvoeringsteam.

De communicatie verloopt steeds via ons 
interieurteam,… zij luisteren naar uw dromen en 
vertalen deze naar het uitvoerend team. Dit alles 
binnen de haalbaarheid van uw vooropgesteld 
budget.

Een samenwerking met Idee kan gaan over de 
aankoop van één staanlamp tot de verbouwing 
van een complete horecazaak met door ons 
uitgevoerde verlichtingswerken, schilderwerken, 
gyprocwerken en inbouwkasten.

We kijken alvast uit naar ons eerste vrijblijvende 
kennismakingsgesprek!

Maak meteen uw vrijblijvende afspraak op: 
www.wonenmetidee.be/contact

NOTARISHUIS INSPIRATIEDAGEN 2019
VOLG DE RODE LOPER!

Ook dit jaar, organiseert Wonen Met Idee haar 
jaarlijks evenement Notarishuis Inspiratiedagen.

Zowel de gebouwen van Het Notarishuis als de 
prachtige tuin zullen weer het decor zijn voor een 
overvloed aan hoogstaande lifestyle! We staan dus 
garant voor een heerlijk dagje uit!

Tijdens dit driedaagse event zal eenieder zijn gading 
vinden: exclusief interieur, wijnklimaatkasten-
wijnklimatisatie & wijnrekken van superieure 
kwaliteit, smeedwerk, wellness, audiovisuele 
apparatuur, wagens, juwelen, stijlvolle kleding en 
accessoires, uitmuntende catering,….

Tijdens de Inspiratiedagen zullen wij en meerdere 
partners mooie aanbiedingen hebben!

Bekijk het volledige programma, maak 
kennis met onze partners en download uw 
gratis uitnodiging op 
www.hetnotarishuis.be/inspiratiedagen.
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OPENINGSUREN:    
dinsdag 9.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00
woensdag 9.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00
donderdag gesloten 
vrijdag 9.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00
zaterdag 8.30 - 15.00 doorlopend
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

dé Belgische ham
DE BOERENHESP

Maalderijstraat 36-38
9255 BUGGENHOUT
Tel. 052 33 49 42
Fax 052 33 06 90
info@grega.be

DE BOERENHESPDE BOERENHESP

SUPERANOSUPERANOSUPERANOSUPERANO

Al 50 jaar 

www.grega.be

REGIO
Wie onderwezen wil worden 
in de ware yoga, zoals die al 
duizenden jaren overgeleverd 
werd, is in de school van de 
inmiddels overleden pionier in 
Yoga, Rama Saenen, meester in 
de verschillende yoga's, in goe-
de handen. Over gans Vlaande-
ren stichtte Rama yogascholen, 
waar je kan rekenen op een 
gedegen opleiding. "Wij on-

derwijzen de authentieke yoga, 
een holistische wetenschap 
met aandacht voor lichaam, 
ademhaling, denken ... " Begin 
september starten er lessen op 
diverse locaties in jouw buurt.
Info: 
www.yoga-rama-saenen.be                                                                                                                           
info@yoga-rama-saenen.be of 
03 449 40 89

50 jaar Yoga Rama Saenen 

BUGGENHOUT/MALDEREN
Red Rootz doet een warme op-
roep aan alle tieners en bijna 
teenagers voor de gratis try-
out op woensdag 28 augustus 
en woensdag 4 september van 
16 tot 18 uur in De Levens-
bloem, Maldersebouw 1 te 
Buggenhout. Moedige ouders 
zijn op deze dagen ook zeer 
welkom om mee te dansen en 

te creëren.
Red Rootz is het gloednieuwe 
Dans, Crea en Earthmovement, 
ontstaan uit Passie voor Dans 
en Muziek, uit Bewondering 
voor De Creatie en uit Gro-
te Liefde voor Moeder Aarde. 
“’Red’ is het rood dat staat 
voor mijn bewondering voor 
alle natuurvolkeren, het rood 
van stromend bloed door onze 

dansende lichamen. ‘Rootz’ 
staat symbool voor mijn diepe 
wortels, waar ik vandaan kom, 
kind van de Aarde! Dat zijn we 
tenslotte allemaal en we kun-
nen het ook allemaal: dansen, 
creëren, maken, fantaseren, 
bedenken en dan uitwerken, 
doen. Met heel veel vreugde 
en plezier maken we er sa-
men elke woensdag, een mooie 

kleurrijke dag van.”
“Sigrid Daman, zeg maar Sigi, 
is wie ik ben. 10 jaar heb ik met 
hart en ziel in de buitenschool-
se kinderopvang gewerkt, waar 
ik ongelofelijk veel leerde van 
de kinderen en de kans kreeg 
om eigen talenten te ontwik-
kelen. Ook ben ik fiere mama 
van 2 mega superzonen Bjorn 
(13) en Indie (2,5), het zijn mijn 
metgezellen. Ze houden mijn 
hart groot en open. Red Rootz 
is een droom die werkelijkheid 
wordt en het is all about fun 
fun fun. Ik begeleid jullie er heel 
graag, speels en spontaan al 
dansend naartoe, na een uur-
tje moven vanuit je eigen ritme 
(geen aangeleerde danspassen) 
gaan we al die Good Vibes sa-
menbrengen in De Creatie en 
mooi wordt het sowieso, want 
bij Red Rootz creëer JIJ vanuit 
JOUW mooiste vreugdevolle 
zelf! Be most welcome! Wees 
hartelijk welkom! 
See ya woensdag!”
Meer info vind je op 
www.redrootz.be

Welkom bij Red Rootz

OPPUURS
Frank Van Linden en Jelle Veyt 
vertrokken op maandag 19 
augustus voor een handbi-
ke-tocht van 1.500 kilometer 
vanuit het Franse Carcassonne 
naar het uiterst zuidelijk ge-
legen Gibraltar. Frank woont 
in Sint-Amands, lijdt aan de 

spierziekte ataxie Van Frie-
dreich en ondernam al ver-
scheidene roadtrip-avonturen 
zoals de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela per 
handbike en een roeitocht van 
de Scheldebron in Frankrijk 
naar Mariekerke. Als per toeval 
leerde hij Jelle Veyt uit Den-

dermonde kennen die zich als 
levensdoel heeft gesteld om de 
‘seven summits’ te beklimmen. 
Voor het avontuurlijke duo was 
deze tocht het tweede deel van 
een tweeluik. Vorig jaar reden 
de twee mannen met de hand-
bike van Oostende naar Car-
cassonne, een loodzware tocht 

van bijna een maand die 1.600 
kilometer besloeg. ‘Vorig jaar 
werkten we rond de 60 kilo-
meter per dag af maar omdat 
de ziekte erger is geworden en 
ik minder heb kunnen trainen, 
hebben we voor deze reis het 
dagdoel op 50 à 53 kilome-
ter gesteld’, vertelt Frank. De 
Sint-Amandsenaar kreeg voor 
zijn uitdaging logistieke en mo-
rele steun van een uitgebreid 
team vrienden, kennissen en 
sympathisanten van wie de 
meesten uit Klein-Brabant ko-
men maar er is ook een per-
soon uit Ieper bij. ‘Vorig jaar 
was er per week één persoon 
die volgde maar dat was voor 
die persoon soms zwaar. Nu 
werken we met duoteams die 
elkaar om de week aflossen. De 
twee kunnen elkaar helpen en 
Jelle en ik kunnen dan bijvoor-
beeld wat vroeger vertrekken 
met de handbike. En met vier 
maak je ook meer plezier want 
dat is ook de bedoeling van de 
tocht’, gaat Van Linden verder. 

Ingerichte camionette
Om Frank en Jelle te kunnen 
volgen kwam er een mooi ge-
baar van Garage Ceurstemont 
uit Oppuurs. De autozaak stelde 
een camionette ter beschikking 
die het tweetal ombouwde tot 
een voertuig met slaapgele-
genheid, een sanitaire en cu-
linaire ruimte. ‘Ik heb Frank 
leren kennen via zijn talrijke 
avonturen en hij passeert voor 
zijn training regelmatig hier aan 
de garage. Ik heb veel respect 
voor wat hij allemaal doet. Hij 
tracht zijn ziekte positief te be-
naderen en is een echt voor-
beeld voor lotgenoten’, legt 
zaakvoerder Gunther Ceurste-
mont uit. De twee avonturiers 
vertrokken alvast goed voor-
bereid aan de tocht. ‘De laatste 
weken heb ik goed getraind. 
Het zag er enkele maanden 
geleden minder goed uit om-
dat ik door het schrijven van 
mijn boek minder heb getraind’, 
verklaart Frank. Voor Jelle Veyt 
is de tocht naar Gibraltar een 

perfecte voorbereiding op zijn 
tocht naar de Kilimanjaro in 
Tanzania die later op het jaar 
volgt. ‘Dat is de vierde van de 
zeven hoogste bergen op de 
zeven continenten op aarde die 
ik ga beklimmen. Ik trek altijd 
zonder gemotoriseerd vervoer 
en op eigen krachten naar mijn 
bestemming’, legt Veyt uit. Het 
mooie aan de projecten van 
Frank en Jelle is dat het over-
blijvende sponsorgeld integraal 
naar een goed doel gaat. De 
fondsen voor de tocht naar 
Gibraltar gaan naar Spierziek-
ten Vlaanderen en FARA, een 
Amerikaanse vzw die onder-
zoek doet naar medicatie voor 
Franks spierziekte. Wie Frank 
Van Linden en Jelle Veyt wil 
steunen, kan storten op reke-
ningnummer BE30 7330 0745 
7411 of mailen naar frank@
hetkan.be. WV

Frank en Jelle handbiken van Carcassonne naar Gibraltar
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Em. Vanderveldestraat 4A-6 • Willebroek • T/F 03 886 63 61

GROTE OPRUIMING
MOUNTAIN - BIKES

TERUG NAAR SCHOOL OF WERK?
Wĳ  hebben uw fi ets !

tot-20%

AANBOD 
TEMSE

Schoolstraat 17 A - 9140 Temse   ( 03 771 33 41

• Talen (beginners en gevorderden): 
FRANS / Engels / Spaans / Italiaans / DUITS 

• Nederlands voor anderstaligen (NT2)

• Digitale fotografie (met lightroom) & specialisaties: 
Photoshop / Architectuur / Reportage / Portfolio

• Vrachtwagenchauffeur

• Informatica: Mac / iPad & iPhone / Android en smartphone / 
Soc. media / Office / Websites bouwen met Joomla / 
Videobewerking met OpenShot (deel 2) / App-ontwikkeling

Je kan inschrijven aan de balie vanaf maandag 26 augustus 
(niet op vrijdag 30 augustus) 
van 9 tot 12 u. en van 18 tot 20 u. 
of online op www.cvofocus.be

Geïnteresseerd in een cursus 
bloemschikken, fietshersteller, 
schoonheidsspecialist, 
elektriciteit, enz.?
Bekijk zeker het uitgebreid 
aanbod op onze lesplaatsen 
Dendermonde, Lokeren en 
Sint-Niklaas via 
www.cvofocus.be

Vragen of een 
kijkje nemen? 

Kom gerust langs 
op onze 

INFOAVOND 
Schoolstraat 17A, Temse

DONDERDAG 
29 AUGUSTUS 

van 18 tot 20 u.

W W W . C L A U D I A F A S H I O N . B E

TRENDY SHOPPING EVENT
PREVIEW HERFST 2019  van 22 tot 25 augustus |open zondag 25 augustus van 13u-17u

Geniet tijdens deze shopping van 10% KORTING OP DE NIEUWE COLLECTIE

VRIJHEIDSTRAAT 15F • 9140 TEMSE • 03 771 28 13 www.claudiafashion.be

OPPUURS
Vrijdagavond 16 augustus 
was Oppuurs de gastgemeen-
te voor een nieuwe editie van 
de ‘Zomer van Puurs-Sint-
Amands.’  Stipt om 21 uur be-
trad Charissa Parassiadis, beter 
gekend als Slongs, het podium 
. In een maagdelijk witte outfit 
zette ze meteen de toon en het 
publiek volgde gedwee. Deze 
Antwerpse rapster bracht eer-
der dit jaar haar tweede album 
‘#GOEGAAN’ uit en tijdens haar 
opzwepende show met hip hop, 
reggae en dancehall kon het 
talrijk opgekomen publiek ken-
nis maken met enkele nieuwe 
songs van deze diva. Het was 
overigens de tweede keer op 
heel korte tijd dat Slongs in onze 
regio te gast was. In juni stond 

ze met veel schwung op het po-
dium tijdens de Kanaalfeesten 
in Willebroek. Natuurlijk kwam 
haar ouder werk ook aan bod. 
Haar ‘Antwaarps accent’ galm-
de in het kwadraat boven de 
weide. Na het optreden maak-
te Slongs ruim de tijd vrij voor 
een signeersessie. Checkpoint 
Charlie zorgde daarna voor een 
mooi vervolg. Deze vierkoppige 
band uit Mechelen schotelde de 
beste rockmuziek van de voor-
bije vijftig jaar voor. Ondanks de 
lichte regenval vielen deze twee 
optredens in de smaak van de 
aanwezigen. Het concept van 
een gratis optreden in eigen 
gouw blijft nog steeds aanslaan.  
Ook in Oppuurs waar men voor 
de tweede keer de ‘Zomer van 
Puurs-Sint-Amands’ ontving. 

“Vorig jaar stond het podium 
in de Meirstraat opgesteld en 
voor deze editie zijn we naar 
een andere locatie uitgeweken. 
Dit terrein langs de Meir is ui-
termate geschikt voor de twee 
optredens. De organisatoren 
van de plaatselijke mosselfees-
ten stelden hun terrein ter be-
schikking. Hier is alles aanwezig 
om er een geslaagde muzika-
le avond van te maken.  Maar 
door deze verhuis breken we 
wel met de traditie. De optre-
dens vinden vooral op zaterdag 
plaats maar nu zijn we genood-
zaakt om naar vrijdagavond uit 
te wijken.  Dit is zeker geen ga-
rantie dat we volgend jaar op-
nieuw op deze plek actief zullen 
zijn. Wat de deelgemeente Op-
puurs betreft zijn we nog steeds 

op zoek naar de geschikte loca-
tie. Na afloop   houden we wel 
een evaluatie en dan zullen we 
een beslissing nemen voor vol-
gend jaar,” aldus schepen Hilde 
Van der Poorten. Ondertus-
sen zijn er al zes van de acht 
zomerse muzikale avonden 
achter de rug. Op zaterdag 31 
augustus zakt Get Ready nog 
af naar Kalfort en Sint-Amands 
sluit op zaterdag 7 septem-
ber de muzikale zomer af met 
Jelle Cleymans en zijn el ban-
dido’s. Hilde Van der Poorten 
maakte voor het optreden van 
Slongs een tussentijdse balans 
op en blikte al tevreden terug 
op geslaagde evenementen. 
“We beleefden in onze regio 
een typische Belgische zomer. 
De optredens gingen gepaard 
met zonneschijn en regen. We 
opteerden dit jaar voor een ge-
waagder programma met veel 
alternatieve en uiteenlopende 
muziekstijlen.   We gingen niet 
de commerciële toer op en dat 
apprecieerden de mensen wel. 
Het is duidelijk dat voor deze 
optredens een doelgroep is.   
In Sint-Amands zal Jelle Cley-
mans twee gasten meebren-
gen. Wie dat zullen zijn weten 
we momenteel niet maar dat 
optreden zal zeker een mooie 
afsluiter worden van een 
prachtige ‘Zomer van Puurs-
Sint-Amands”, besluit schepen 
Hilde Van der Poorten.

De zomer van Puurs-Sint-Amands duurt nog even

SINT-AMANDS
De parochiale werkgroep Mis-
sio organiseerde op Onze-Lie-
ve-Vrouw-Hemelvaart al voor 
de 38e keer de bid- en licht-
processie. Plaats van devotie 
was traditiegetrouw de Kapel 
van de Jonge Kerken in de 
Rooienlaan. Achter het ont-
staan van de kapel zit een 
mooi verhaal. ‘Omdat hier een 
nieuwe wijk met driehonderd 
woningen ontstond, planden 
we hier een kapel om te bidden 
zoals dat ook op andere plaat-
sen in de gemeente het geval 
was. Eerst zou er een Mari-
abeeld aan een boom komen 
maar de bewoners van de wijk 
wilden iets meer. Er werd een 
vergadering in het sociale lo-
kaal in de Rooienlaan gehouden 
met vertegenwoordigers van 
de wijk, gemeente en parochie. 
Vandaar dat er beslist werd dat 
de bewoners zelf mee de kapel 
hielpen bouwen’, vertelt Jef De 
Kinder die de bidprocessie leid-
de. Samen met Eddy De Pot en 
Tony De Smedt vormt het drie-
tal de drijvende kracht achter 
de processie. ‘Het is donderdag 
dus staat de processie in het 
teken van de blijde mysteries. 

Onder meer de blijde bood-
schap, de geboorte van Jezus 
en de offergang aan de tempel 
komen in deze mysteries aan 
bod’, legt De Kinder verder uit. 
Hij las de gebeden voor, OKRA-
proost Lode Carlier nam het 
slotgebed voor zijn rekening en 
organist Niels De Coosemaec-
ker begeleidde het tienkoppige 
OKRA-koor muzikaal. Om stipt 
half negen vertrokken vijftig 
personen voor een tocht van 
twee kilometer door de wijk. 
Vier Chiromeisjes droegen het 
beeld van Maria van de Jonge 
Kerken dat in 1981 in de Filip-
pijnen werd gemaakt. ‘Missio 
is ontstaan omdat er in Sint-
Amands enkele missionaris-
sen in het buitenland werkten. 
Louis De Schutter werkte in de 
Filippijnen, Theofiel Vleminckx 
in het oude Zaïre en Caro-
la Rochtus in Texas. Ook Fons 
Heymans was bij de missies 
betrokken’, zegt Eddy De Pot 
van Missio nog. Hij deed nog 
een warme oproep om nieu-
we jonge krachten bij Missio te 
krijgen. Maria en bij uibreiding 
alle moeders en vrouwen kre-
gen met de 38e processie een 
waardevol eerbetoon. WV

Bidprocessie belicht 
blijde mysteries

WEERT
Op zaterdag 17 augustus kon 
je in het mooie Weert genieten 
van de Weertse Rommelmarkt 
en Free Music Podium. Orga-
nisatie in handen van “Weerde 
Gilde van de Zoete Naam Jezus” 
in samenwerking met de lokale 
horeca. Een gevarieerd pro-
gramma met de verkoop van 
tweedehandsgoederen en bro-
canterie, eet- en drankstand-
jes, oude ambachten, artisanale 
producten, stands van vereni-
gingen, kleine kermisattracties 
en muzikanten allround. Toch 
wel heel wat standhouders 

maar minder dan de vorige 
editie. De druilerige regen van 
in de vroege uurtjes maakte het 
voor standhouders en bezoe-
kers niet echt aangenaam om 
te kuieren tussen de kraam-
pjes en te zoeken naar één of 
ander kleinood. Door de regen 
waren heel wat standhouders 
niet opgedaagd en stonden de 
kraampjes ver uit mekaar. De 
horecazaken boden toch nog 
wat onderdak aan de wande-
laars. Ook het plaatselijk vlecht-
museum De Zilverreiger kon je 
naar gewoonte bezoeken.

Rommelland Weert 
uitgeregend

BORNEM
Samen met Verenigde Han-
delaars Bornem en gemeente 
Bornem zette de Bornemse 
GL$ (Geisha’s Little Secret ) 
event group op zaterdag 17 
augustus de Boomstraat op 
voor een XL GRATIS street 
festival in hartje Bornem. De 

winkelstraat werd vroeg afge-
sloten, de organisator voorzag 
twee grote fietsenstallingen 
aan het begin en het einde van 
de Boomstraat omdat men im-
mers heel wat bezoekers met 
de fiets verwachtte.
“We hebben de kaart van de 
jeugd getrokken”, zegt Bart 

Stevens van de Verenigde 
Handelaars. “Het aantal acti-
viteiten in het handelscentrum 
diende beperkt te blijven vanuit 
de gemeente wegens budget-
taire redenen en daarom een 
spreiding van onze fondsen. De 
klassiekers After Work en Bor-
nem Zingt zijn gepasseerd, dus 

nu tijd voor de jeugd.”
Voor de creatieve invulling 
werd de vzw Geisha's Little 
Secret ingeschakeld, zij zijn ge-
specialiseerd in niet-alledaagse 
evenementen. De Boomstraat 
en enkele leegstaande winkel-
panden werden omgetoverd tot 
één grote feestzone. Het cen-
trale punt werd de zogeheten 
Block Party, een concept uit de 
Verenigde Staten, waar straten 
worden afgesloten voor een 
groot buurtfeest. In een van de 
leegstaande panden werd een 
drum & bass-room ingericht. 
Live concerten, food trucks, een 
closet sale, een brunch in de 
Boomstraat, freerunning, kunst 
in leegstaande panden, work-
shops en afterparty’s. Kortom 
voor ieder wat wils. Jammer 
dachten de weergoden er an-
ders over en werd het een grijs 
druilerig dagje met niet de ver-
wachte opkomst. Niet getreurd, 
er komen nog edities!

Natte eerste editie Beurm Street Festival

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be

Lees meer in PubliNieuws
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Zondag 17 juni, uitzonderlijk open vanaf 09:30 uur!

OPENDEUR
15, 16 & 17 juni 2018

25%
GRATIS

* Actie enkel geldig tijdens de opendeur.
Voorwaarden verkrijgbaar in de toonzaal.

Adrem Keukens
Kloosterstraat 1 - 2880 Bornem
03 825 18 95 
sarah@adremkeukensbornem.be
www.adremkeukens.be

maandag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
dinsdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
woensdag  gesloten
donderdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
vrijdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00

zaterdag  09:30 tot 12:30 | 13:30 tot 18:00
zondag  13:30 tot 18:00
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25%
KORTING

ZOMER ACTIE
ACTIEDAGEN

van 9.30 tot 18 uur

VRIJDAG

23
AUGUSTUS

van 9.30 tot 18 uur

ZATERDAG

24
AUGUSTUS

van 13 tot 18 uur

ZONDAG

25
AUGUSTUS

DONDERDAG

22
AUGUSTUS
van 9.30 tot 18 uur

OPEN OPZONDAG

* Actie enkel geldig tijdens de actiedagen.
Voorwaarden verkrijgbaar in de toonzaal.

advertentie PubliNieuws 260x380mm.indd   1 5/08/19   08:24

REGIO
Het voorbije weekend stonden 
talrijke bekerwedstrijden op het 
programma. Een overzicht van 
de resultaten van de regionale 
ploegen :
Beker van Antwerpen: Op-
puurs – Zandhoven 2-1, Tisselt 
– Lippelo 3-3, Aartselaar B – 
Hingene 2-1, Kalfort Puursica 
– Wintam 1-5,
Sint-Amands – Hove Sport 
1-1, Blaasveld – Reet 1-1, 
Branst – SK Wilrijk-Jas B  4-0, 
Heindonk – Heffen 5-0, SC Me-
chelen – Willebroekse 0-7.
Beker van België:  Mariekerke 

– Ronse 0-3, SK Londerzeel – 
Eendracht Aalst 2-4
Hofman Cup : Rangers Opdorp 
– Kwik Eine A 1-3 , Destelber-
gen – Eendracht Buggenhout 
0-4
Beker van Brabant: Haren – 
Malderen 0-2, Eizeringen – FC 
Kap. o/d Bos 4-1, V. Beersel 
Drogenbos – Delta Londerzeel 
3-3,
Ol. Anderlecht – Sint-Jozef 
Londerzeel 0-4, Vlezenbeek – 
SK Steenhuffel  1-4, Itna Itter-
beek – Ramsdonk  4-2.

Geen vertegenwoordigers 
meer in de Croky Cup

OPPUURS
Een halve eeuw jaarmarkt in 
Oppuurs. Door enkele jaren 
geleden een verjonging door 
te voeren in het bestuur lijkt 
de toekomst van dit festijn 
verzekerd. Tijdens de officiële 
opening in aanwezigheid van 
burgemeester Peter Van Hoey-
missen en minister Koen Van 
den Heuvel blikte woordvoerder 
Rudy De Schutter terug op een 
rijke geschiedenis. “Toen vijftig 
jaar geleden in het café bij Jos 
en Alice van de Fa in Oppuurs 
de fundamenten werden gelegd 
van dit evenement had niemand 
gedacht dat dit verhaal zo lang 
zou duren. Nijven jaarmarkt 
was in die periode een begrip 
in onze gemeente. De activi-
teiten vonden in een   kleine 
zelfgemaakte tent plaats, recht 
tegenover het café van Rosa 
en Fons Boey. Die tent doet nu 
nog dienst als ‘keukentent’.  Het 
vorige bestuur met Hugo Van 

Herp, Karel Joos, Ludwig Joos, 
Fons Boey, Bruno Boey, Swa 
Crickx en Didier Aerts leverde 
puik werk. Maar in 2011 kwam 
het voortbestaan van de mos-
selfeesten in het gedrang. Een 
nieuw elfkoppig bestuur zorgde 
voor een nieuwe, frisse wind en 
daardoor zag de toekomst van 
het mosselfestijn prompt roos-
kleuriger uit. Er werd beslist om 
een deel van de opbrengst aan 
de plaatselijke verenigingen te 
schenken. Dit jaar kan de lo-
kale Chiro-afdeling rekenen 
op een financiële compensa-
tie. Ruim negentig vaste me-
dewerkers staan dit weekend 
klaar om alles in goede banen 
te leiden.  Deze mosselfeesten 
en de jaarmarkt is enkel suc-
cesvol dankzij de inzet van deze 
medewerkers. Er heerst hier 
steeds een gemoedelijke sfeer 
en de medewerkers tonen een 
belangeloze inzet voor een goed 
doel. Karel Willaerts en Wilfried 

Daelemans geven al vijftig jaar 
het goede voorbeeld.” Stefaan 
Van Marcke maakte van de ge-
legenheid gebruik om een ori-
gineel gedicht voor te dragen. 
Zowel op zaterdag als op zon-
dag stond er een open petan-
quetornooi op het programma.  
Op de eerste dag ging de zege 
naar het duo Werner Coppens 
– Michael Praet (PC Niel) . Op 
de tweede plek strandde Willy 
Van Gucht – Veronica Voorhelst 
(LSA Reet) en derde werden 
Jempi Ivens – Paul De Smedt 
(Plaza). Een dag later was de 
overwinning voor het tweetal 
Danny Van Walle – Luc De Cos-
ter van De Blockskes. Armand 
Smets en Paul De Smet (Okra 
Oppuurs) werden tweede en 
het duo Willy Van Gucht – Vero-
nica Voorhelst (LSA Reet) legde 
beslag op stek drie.  Een vaste 
waarde tijdens deze jaarmarkt 
is de prijskamp voor kleinvee 
(dertien deelnemers en dertig 

dieren)   en de grote paarden. 
De winnaars van de kleinvee 
waren Emiel Waumans, Caro 
Pauwels, Marcel Maerevoet, 
Charlotte Vaerewyde, De Bel-
der, Danny De Boeck en Pau-
lien De Boeck. Bij de paarden 
waren de laureaten Jef Ver-
doodt, Karin Daelemans, Pieter 
Pauwels, Peter Pauwels, Ray-
mond Deloose en Van Dender. 
“We proberen elk jaar met een 
originele act uit te pakken. De 
travestiespektakel zal ongetwij-
feld in de smaak vallen velen,” 
aldus Rudy De Schutter. Maar 
de meeste bezoekers kwamen 
ongetwijfeld voor de heerlijke 
mosselen. “In onze tent hebben 
we 812 zitplaatsen. Vanavond 
zullen alle plaatsen bezet zijn 
en ook op zondagmiddag en –
avond zal er nauwelijks plaats 
zijn. Vorig jaar bestelden we 
2950 kg. mosselen en dit jaar 
nemen we geen enkele risico. 
Er ligt 3150 kg. mosselen klaar 
om verorberd te worden,” be-
sluit Rudy De Schutter. Met een 
kinderdorp met springkastelen, 
kindergrime en een mini-dis-
co konden de kinderen zich 
ook uitleven tijdens deze jaar-
markt. Op zondag viel er vooral 
’s avonds nog veel te beleven. 
Zangeres Lindsay opende de 
debatten en na het vuurwerk 
ging alle aandacht naar Dries & 
de Belgen en de afterparty met 
DJ ‘C’. En om deze vijftigste 
verjaardag extra in de verf te 
plaatsen was er voor de aan-
wezigen een gratis vat na het 
vuurwerk, schol.

Vijftigste editie van Oppuurs jaarmarkt

MALDEREN
Gedurende vier voetbaldagen 
organiseerde voetbalclub K.V.K. 
Daltons het 47ste bekende 
Daltonstornooi op het terrein 
De Decker-Van Riet aan de 
Kouterbaan te Malderen. Naast 
het voetbal staan deze dagen 
ook in het teken van de vriend-
schap en de hartelijkheid. Aan 
publieke belangstelling was er 

geen gebrek toch viel het op 
dat 2019 geen verkiezingsjaar 
is. Op zaterdag 10, zondag 11 
en donderdag 15 augustus 
stonden de schiftingen op het 
programma. Spartak Buggen-
hout, FC Lambrecht, VA Nieu-
wenrode,  SK Steenhuffel, VK 
Sjoeters, FC Sint-Jozef Lon-
derzeel, Rangers Opdorp en 
thuisploeg KVK Daltons streden 

voor een plaatsje in de finale. 
Op de finaledag op zaterdag 17 
augustus kregen we een finale 
tussen Sint-Jozef Londerzeel 
en Rangers Opdorp. De reser-
veploeg van d’ Aa bleek in deze 
finale een maatje te groot voor 
de Rangers en leidde bij de rust 
reeds met 5-0. In een over-
bodige tweede helft scoorden 
beide ploegen elk nog driemaal 

zodat FC Sint-Jozef Londer-
zeel overtuigend won met 8-3. 
Een tevreden trainer Pascal 
Riquier loofde de inzet van de 
hele ploeg en als hij toch één 
iemand moest uitkiezen ging 
zijn voorkeur naar David Van 
Reeth als man van de match.  
Tijdens de prijsuitreiking wer-
den de honneurs waarge-
nomen door schepen Greet 
Segers en ere-burgemeester 
Jozef De Borger. Voorzitter 
Wim Van Eynde  hield het of-
ficiële gedeelte kort zodat er 
vlug kon genoten worden van 
het optreden van covergroep 
Bert en The Earnies. Alvorens 
het fuifgeweld kon losbarsten 
had hij toch nog twee dienst-
mededelingen. Supermarkt 
Magda gaf een gratis vat en 
Bart “de Lorre” Laureys werd 
op het podium geroepen. Deze 
bezieler van het Daltons- sup-
porterslegioen kreeg een klein 
aandenken omdat hij met zijn 
volleybalploeg Syneton Duvel 
Puurs de promotie naar eerste 
provinciale afdwong.  (GR)

FC Sint-Jozef winnen Daltonstornooi

BUGGENHOUT
Buggenhout is een competitie 
rijker want Kris Van Den Ber-
ge ging op zoek naar de ’Ploeg 
van ‘t Stad’. Zes Buggenhout-
se voetbalploegen namen het 
tegen elkaar op. Eendracht 
Buggenhout, Rangers Opdorp, 
Spartak Briel, FC Lambrecht, 
Sporting Opstal en Thor Zaat 
Briel namen het op 3 augus-
tus tijdens kwalificatiematchen 
tegen elkaar op. De finale werd 
op 17 augustus gespeeld op 

het Sparta-voetbalveld op de 
sportcampus De Pit. De aftrap 
van de finale werd gegeven door 
Orelie De Nul, kandidate Miss 
Oost-Vlaanderen. Zij mocht ook 
de wisselbeker overhandigen 
aan Eendracht Buggenhout, de 
eerste ploeg van ’t Stad. Je kan 
Orelie steunen tot 15 septem-
ber, de dag van de verkiezing, 
met op haar te stemmen door 
eenvoudig MOV15 naar 6665 
te sms’en. (GR)

Orelie De Nul geeft aftrap 

STEENHUFFEL
Begin september 2019 opent 
Landelijke Kinderopvang vzw 
de nieuwe groepsopvang Mr. 
Beantjes voor de opvang van 
maximum 18 kindjes. De nieu-
we onthaalouders Simoens 
Greta en Rottiers Fons gaven 
op vrijdag 16 augustus een 
welkomstdrink voor medewer-

kers en ouders op de Haan 
114 te Steenhuffel.  Landelij-
ke Kinderopvang zoekt nieuwe 
onthaalouders voor de regio 
Londerzeel, Kapelle-op-den-
Bos, Meise en Merchtem.  Ge-
interesseerden kunnen elke 
werkdag van 9u tot 14u terecht 
op 070/24 60 41 voor meer in-
formatie. (GR)

Mr Beantjes opent 
groepsopvang

Lees meer in PubliNieuws

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be
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Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan 23.08.19 › 01.09.19
900 figuranten ~Folklore ~ Geschiedenis ~ Religie

25.08.19 > 11U

Kalfort-Puurs

32ste MARIA-
OMMEGANG
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KERMIS"PINT"
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iedereen welkom in de onze toonzaaldonderdag 22-8-2019 om 19.00u

Hoek ten Eiken 30
2870 Kalfort (Puurs)
www.comfortcompany.be

SPECIALIST IN MAXIMALE RECUPERATIE

Uitgerust en relax doorheen KALFORT KERMIS
dankzij de  waterbedden, boxsprings en
 infraroodcabines van Comfort Company
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TWEEDE GRAAD

Domein: EconomiE En communicatiE
Latijn
Economie
Handel

Domein: StEm
Wetenschappen
techniek-Wetenschappen
Basismechanica

Domein: maatScHappij En WElzijn
Verzorging-Voeding

DERDE GRAAD

Domein: EconomiE En communicatiE
Latijn-Moderne Talen
Economie-moderne talen
Economie-Wetenschappen
Handel

Domein: StEm
Latijn-Wetenschappen
mechanisch onderhoud

Domein: maatScHappij En WElzijn
Verzorging

meer info en inschrijvingen via de website: www.atheneumkleinbrabant.be

EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B
Tweede leerjaar A
Tweede leerjaar B

2019-2020Schrijf je snel in!

GO! atheneum Klein-Brabant is klaar voor de modernisering! 

Lekker Klassiek is een uniek festival dat 
klassieke muziek combineert met heerlijke 
gerechten op njam!-niveau. Nieuw dit jaar 
is het musicalconcert. Daarbij zal het bes-
te van de musicals “14-18”, “40-45” en 
“Daens” gebracht worden door een top-
cast en een symfonisch orkest. Dirigent 
Dirk de Caluwé is de dirigent van dienst 
voor het musicalluik. Publinieuws sprak 
met Dirk over Lekker Klassiek. 

Dirk, jij dirigeert op 31 augustus het grote symfonische musi-
calconcert op Lekker Klassiek. Kijk jij er naar uit?

Uiteraard! Het is altijd fi jn om voor zo’n groot publiek te spelen. Ik 
heb trouwens de allerbeste herinneringen aan de samenwerking 
met het Symfonieorkest Vlaanderen voor de opnames van de mu-
ziek van de spektakel-musical 40-45. 

Het is de eerste keer dat jij de muziek van de spektakel-mu-
sical 40-45 dirigeert voor een live publiek. Maakt dit het 
extra speciaal?

Natuurlijk, ik heb deze indrukwekkende musical ondertussen al een 
aantal keren gezien. Mijn dochter Lauranne speelde er trouwens in 
mee, wat het extra bijzonder voor mij maakte. Als ik naar de voor-
stelling kijk, denk ik altijd aan hoe bijzonder het wel niet zou zijn 
als de voorstelling te zien zou zijn met een live-orkest. 
Jammer genoeg is dit door de rijdende tribunes 
en de techniek niet echt haalbaar.  

Maar nu kunnen we op Lekker Klassiek 
dat toch ten dele compenseren. Ik denk 
trouwens dat dit, naast het publiek, ook 
voor de cast een geweldige ervaring zal 
zijn!

Wat is jouw favoriete nummer uit deze 
musicals? 

Dat is een hele moeilijke aangezien er 
zoveel prachtige songs en underscores 
zijn gecomponeerd door Will Tura en Ste-
ve Willaert, idem dito voor de songs die 
we uit 14-18 en Daens (muziek van Dirk 
Brossé) zullen brengen. We hebben dus 
het beste uit die drie musicals gekozen, ik 
denk de mooist mogelijke selectie…

Naast het grootse musicalconcert, is er 
ook een klassiek slotconcert op Lekker 
Klassiek. Wat mogen bezoekers hier van 
verwachten?

Het slotconcert wordt gedirigeerd door Azis Sadikovic. Enkele so-
listen uit Muziekkapel Koningin Elisabeth, begeleid door Symfo-
nieorkest Vlaanderen brengen bekende werken uit het klassieke 
muziekrepertoire. 

Denk dan bijvoorbeeld aan De Bloemenwals uit 
de Notenkraker van Tsjaïkovski, Griegs Ochtend-
stemming en de ouverture uit Le Nozze di Figa-
ro van Mozart.

Het wordt met andere woorden een heel toe-
gankelijk en zeer mooi klassiek programma.

Gaat jouw voorkeur eerder naar het dirige-
ren/spelen van musical of klassieke muziek?

Beiden, je vindt goede en minder goede mu-
ziek in beide genres. En ik ben heel blij dat ik 
als dirigent van het mooiste van die, uiteraard 
erg verschillende, werelden actief mag en kan 
genieten. Ook voor mij is dit een zeer leerrijke 
ervaring!

Wat is jouw favoriete klassiek repertoire?

Ik hou enkel van “goede” muziek, en dat woord 
“goed” vult iedereen in naar zijn/haar smaak, 
dat blijft natuurlijk een persoonlijke keuze. Maar 

als ik toch moet kiezen, geef mij dan maar de (klassieke) muziek 
van de 20ste eeuw met lievelingscomponisten als Debussy, Ravel, 
Stravinsky, Prokofi ev,… Een ferme streep fi lmmuziek (bijv. van John 
Williams ) mag er ook altijd bij (lacht). 

Naast klassieke en musicalmuziek kunnen bezoekers ook ge-
nieten van heerlijke njam!-gerechten. Ga jij proeven? 

Absoluut, ik eet ontzettend graag lekker en weet uit ervaring waar-
toe de njam!-chefs allemaal in staat zijn. Ik zal me, na geda-

ne arbeid, dus heel graag door hen laten verrassen/
verwennen op Lekker Klassiek!

LEKKER KLASSIEK
laat je proeven van 
prachtige muziek 
en heerlijke njam!-
gerechten.

Op Lekker Klassiek kan je ook genieten van heerlijk eten. 
De njam!-chefs zorgen dit jaar opnieuw voor culinaire 

verwennerij van de bovenste plank met een uitgebreid aanbod 
aan overheerlijke gerechten. Ben jij benieuwd naar de menukaart? 

Hier krijg je alvast een tipje van de sluier. 
Ontdek het volledige menu op www.lekkerklassiek.be 

Noordzee kibbeling op basis van Omer 
bier met een frisse koolsalade

Jan Buytaert laat je watertanden met 
zijn krokante Noordzee kibbeling met 
een deeg op basis van Omer-bier. Hij 
serveert daarbij een frisse koolsalade en 
verse tartaar. Smullen maar!

Bloemkooltabouleh met zoete aardap-
pel, rucola, geitenkaas

Voor lekker & gezond moet je uiteraard 
bij Steffi Vertriest zijn. Geniet van haar 
kruidige bloemkooltabouleh met zoe-
te aardappel, luchtige geitenkaas, frisse 
rucola, limoen, honing en een crunch van 
amandelnoten.

(GLUTENVRIJ - VEGAN & LACTOSEVRIJ 
VERKRIJGBAAR)

Ambachtelijke pannenkoeken met 
aardbeicoulis, smaakvolle chantilly, 
verse aardbeien en basilicum.

Roger van Damme bakt voor u zijn ge-
liefde pannenkoeken. De beste patissier 
ter wereld van 2017 serveert ze met een 
heerlijke aardbeicoulis, romige chantil-
ly, verse aardbeien en frisse basilicum. 
Overheerlijk!

Gegrild rundsvlees op de BBQ met 
een frisse Thaise salade

Jeroen De Pauw laat u genieten van 
zijn grillkunsten. De vleesliefhebbers 
kunnen smullen van zijn sappig gegrild 
rundsvlees dat geserveerd wordt met 
een frisse Thaise salade met limoen en 
sesam.

Tickets & Info op www.lekkerklassiek.be 

SMAKELIJK!
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V.U.: Koen Zwetsloot, Brusselsestraat 45, Londerzeel • Vormgeving: Broos Stoffels
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[ Stationsstraat 42A - 2870 Puurs - info@baetewinkel.be - www.baetedrukwerkenreclame.be ]
OPEN: ma l di l woe l vrij: 9u-12.30u - 13.30u-18u l do: 9u-12.30u - 13.30u-19u l zat: 9u-17u - zon gesloten
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BIJ AANKOOP SCHOOLMATERIAAL  VANAF € 15   

VAN 19 AUGUSTUS TEM 28 SEPTEMBER 2019

tijdens de maand augustus: GESLOTEN OP ZATERDAG EN MAANDAG

Kerkstraat 52 - 2620 Hemiksem 
Tel. 03 887 42 83 - fax 03 877 24 63Tel. 03 887 42 83 - fax 03 877 24 63

e-mail: boetiek.maya@skynet.bee-mail: boetiek.maya@skynet.be
www.boetiek-maya.be

Presenteert

BRUID &  SUITE
show

RESERVEER TIJDIG
de plaatsen zijn beperkt

mode 2020
zondag 6 oktober 2019

zondag 24 november 2019
om 14.00 u.

in onze winkel
Inkom: €5,00

Stationsstraat 42A - 2870 Puurs
t 03 889 00 51

www.baetedrukwerkenreclame.be

PASFOTO’S

A. Piessensstraat 31 | 2870 Liezele | GSM: 0475 599 890 | tel: 03 889 02 49 

info@muysafsluitingen.be | www.muysafsluitingen.be
                    

        Muys afsluitingen en poorten Bvba 

KOMT U GRAAG LANGS 
VOOR MEER INFORMAT IE?

EEN AFSPRAAK MAKEN VOLSTAAT .

MUYSb
vb

a

AFSLUITINGEN, POORTEN
& VANAF NU OOK SPEELTUIGEN

VOOR PRIVÉ EN INDUSTRIE - OOK VOOR ZELFPLAATSERS

ONZE TROEF: WIJ PLAATSEN ALLES ZELF

LONDERZEEL SINT-JOZEF
Terwijl het volleybaltornooi van 
Chiro Malegijs enkele jaren ge-
leden nog op sterven na dood 
was, moesten de organisatoren 
dit jaar ploegen weigeren op de 
editie van 10 augustus aan de 
terreinen aan de Pattatestraat. 
Op vrijdag 9 augustus orga-
niseerden ze dit jaar voor het 
eerst met succes een streek-
bierenavond. Op zaterdag werd 
er overdag gestreden voor de 
overwinning en 's avonds was 
het tijd om de dansbenen los te 
gooien tijdens de gratis optre-
dens. 24 ploegen verschenen 
netjes op post om 10 uur en 
werden ingedeeld in 4 reek-
sen van 6. In de voorrondes 

werden telkens 2 sets van 10 
minuten gespeeld. De belang-
rijkste spelregel was :”het net 
niet raken”. Een andere regel 
was “De scheidsrechter heeft 
altijd gelijk”. Maar eigenlijk 
mocht deze regel, net zoals de 
scheidsrechter zelf, afgeschaft 
worden want de fair play was 
onderling immens groot. Tus-
sendoor mocht er natuurlijk 
ook wat reclame gemaakt wor-
den voor het Feestweekend 
van Chiro Londerzeel op 9,10 
en 11 augustus en voor de 
Streekbierenavond van Scouts 
en Gidsen tijdens het kermis-
weekend in september. Zelfs 
tijdens de druk bijgewoonde 
finale die beslecht werd tussen 

“Soo betaald” en “BOVO en CO” 
ging het er heel vriendschap-
pelijk aan toe en het was uit-
eindelijk “Soo betaald” dat zich 
dit jaar de beste volleybalploeg 
van d’Aa mag noemen. Na het 
sportieve gedeelte werd er af-
gesloten met gratis optredens. 
Deze leuke dag bewijst dat 
Chiro Malegijs weer springle-
vend is en wie wenst kennis 
te maken met deze fijne groep 
kan terecht op de startdag van 
de Chiro op zondag 15 septem-
ber 2019 van 14u tot 18u. Wie 
hen wil steunen, komt de week 
nadien op 21 september naar 
het Mosselfstijn. (GR) 

Volleybaltornooi Chiro Malegijs zit in de lift
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Wij begeleiden u bij uitvaarten van elke overtuiging.

ROUWCENTRUM

Kloosterstraat 22 - 2880 Bornem - t 03 899 22 86 - info@firmadecock.be - www.begrafenissen-decock.be

u kan bij ons tercht voor: uitvaartspaarplanning - bloemen - koffietafels (ism lokale horeca) - online condoleren

• 24/24 bereikbaar

• Ruime privaat-parking

• Steeds aparte begroetingen

• Infomoment op afspraak

Afscheidsruimte (tot 50 personen) en/of  Aula (± 150 personen) met  intieme patio 

Tuyaertsstraat 69    Boom
03 844 34 35   www.lenchant.be

Hingene - Eikevliet - Bornem
Benny & Marina Van Bogaert
03 889 47 99 - 0478 59 10 59

Hingene - Bornem
Mevr. Hugo Spiessens
03 889 78 36 - 0478 46 19 32

Ruisbroek - Puurs
Drukkerij Luc Verstraeten
03 844 34 35

U I T V A A R T E N

ANDRÉ LENCHANT BVBA

Blaasveld - Willebroek
Marie-Jeanne De Vleeschouwer
03 886 12 86 - 03 844 34 35
 
Klein Willebroek
Christel Thiets
03 289 31 03 - 03 844 34 35

Wintam
St. Margaretha - Emmy en Swa
03 889 18 08 - 0476 81 22 99

... Het leven een waardig afscheid geven   ...

Pastoor Somerslaan 24           Breendonk
03 886 72 73   www.stevenslenchant.be

Ruisbroek
Drukkerij Luc Verstraeten
03 886 72 73

Heffen - Battel - Heindonk
Monique Kerremans
015 27 29 14  -  0477 30 37 48

U I T V A A R T E N

STEVENS & LENCHANT BVBA

Tisselt
03 886 72 73

Blaasveld - Willebroek
Marie-Jeanne De Vleeschouwer
03 886 12 86 - 03 844 34 35
 
Walem - St.-Kat.-Waver - Mechelen
Luc Poot
015 63 72 90  -  0479 97 21 85

... Het leven een waardig afscheid geven   ...

†
De stilte bij je heengaan is groot,

maar in ons hart blijf je verder leven

 Jan Borghijs
Oprichter electriciteitswerken Jan Borghijs BVBA

echtgenoot van Milly Van Muylder

geboren te Willebroek op 10 februari 1954
en overleden in het Az Rivierenland 

te Reet op 4 augustus 2019.

Dit melden u met diepe droefheid:

Milly Van Muylder zijn echtgenote

Tom en Kim Borghijs - Claes 
en kinderen Manou, Cas en Nell

Raf en Sofie Dons - Borghijs
Koen en Liesbeth Borghijs - Vermeiren 

en kinderen Emelie en Morris zijn kinderen en kleinkinderen

Frans (†) en Jeanne Borghijs - Peeters
Jozef (†) en Josefine (†) Van Muylder - Van Geet zijn moeder

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families BORGHIJS, VAN MUYLDER, PEETERS en VAN GEET.

De christelijke uitvaart heeft plaatsgehad in de parochiekerk
Sint-Leonardus te Breendonk op zaterdag 10 augustus 2019.

De asse van Jan zal terug opgenomen worden in de warmte 
van zijn familiekring.

Er wordt een gedachtenisviering gehouden in voornoemde kerk 
op zondag 6 oktober 2019 om 9.30 uur.

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

Rouwadres: Familie Borghijs - Van Muylder 
 p.a. Uitvaarten Stevens en Lenchant 
 Pastoor Somerslaan 24, 2870 Breendonk

Condoleren online: www.stevenslenchant.be

Uitvaarten Stevens & Lenchant bvba
Pastoor Somerslaan 24 - Breendonk - 03 886 72 73 - www.stevenslenchant.be

Begrafenissen Goossens
NIEUW ROUWCENTRUM TE BORNEM
prachtige aula en stijlvolle afscheidsruimte

Alle opbaringen worden verzorgd door geschoold personeel

TEVENS WINKEL EN ROUWCENTRUM MET RUIMTE VOOR AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN TE WILLEBROEK

ONLINE ROUWREGISTER

Gecertificeerd 
DELA

uitvaartonderneming

Dendermondsesteenweg 28 - 2830 Willebroek
Rijksweg 16 - 2880 Bornem
03 886 63 01  -  03 889 54 08
info@begrafenissengoossens.be
www.begrafenissengoossens.be

BRANST
Acht bewoners van Huize De 
Steiger te Bornem hebben 
ook dit jaar deelgenomen aan 

de Special Olympics Belgium. 
Van 29 mei tot 1 juni hebben 
deze atleten hun beste spor-
tieve prestaties bovengehaald. 

Ze deden hun best met wiel-
rennen, atletiek en zwemmen. 
Volgens Katy De Rop, leiding-
gevende van woonhuis De 

Steiger, waren ze in topvorm 
en kwamen ze met verschillen-
de medailles naar huis.
“Wij kijken tevreden terug naar 
deze fijne, sportieve dagen en 
maken ons al op voor volgend 
jaar”, aldus Katy. ”Tijdens het 
eerste buurtfeest, onze 'kof-
fieklets' van Huize De Steiger, 
hebben we even tijd gemaakt 
om onze atleten te huldigen. 
Het was een geslaagde eerste 
editie van de buurtkoffieklets. 
Het was leuk vooral leuk om 
zoveel mensen te ontmoeten 
die ons wat beter wilden leren 
kennen en op die manier onze 
buurtintegratie bevorderen.”
Het motto van De Olympische 
Spelen voor mensen met een 
mentale beperking klinkt als 
volgt: “Ik hoop dat ik win. Maar 
als ik niet win, laat mijn poging 
dan moedig zijn”.

Special Olympics atleten De Steiger gehuldigd

HINGENE
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 
juli organiseerde het kasteel 
van Hingene een echt kasteel-
bivak in het parkdomein. Kinde-

ren die zich met papa of mama 
graag inleefden in die glorieuze 
tijd  konden kennismaken met 
de re-enactors die we al kon-
den bewonderen tijdens de 

kasteelfeesten: gepassioneerde 
mannen en vrouwen die zich-
zelf de geschiedenis in katapul-
teren. Tijdens dit kasteelbivak 
kon je meereizen met familie 

of vrienden naar de tijd van 
Napoleon en zijn tegenstan-
ders op het slagveld, het 7de 
Bataljon Infanterie van Linie. 
Iedereen bracht zijn eigen tent 
mee en bereidde onder meer, 
samen met de soldaten, het 
avondmaal in de veldkeuken. 
Er werd aangeleerd hoe je vuur 
dient aan te maken met slagij-
zer en tondel. Iedereen moest 
leren marcheren en exerceren 
op de oprijlaan voor het kasteel 
en als afsluiter van de avond 
werden er soldatenliederen 
bij het kampvuur gezongen. ’s 
Ochtends stond iedereen weer 
paraat voor een keizerlijk ont-
bijt in de spiegelzaal van het 
kasteel.
Na het ontbijt kregen alle 31 
volwassenen en 32 kinderen 
die het warme weekend getrot-
seerd hadden een certificaat 
van … uitgereikt.

Bivakkeren als echte soldaten van Napoleon

Een rouwbedanking plaatsen in PubliNieuws?
t 03 889 00 51 of publinieuws.be

Een rouwbedanking plaatsen in PubliNieuws?
t 03 889 00 51 of publinieuws.be

Wij melden u het heengaan van
de heer

Flor Kerremans
weduwnaar van mevrouw Gaby De Wit
geboren te Oppuurs op 17 oktober 1930 
en overleden in het AZ Rivierenland campus Bornem op 22 juli 2019,
omringd door de liefde van zijn naasten.

De afscheidsplechtigheid rond de urne heeft plaatsgehad 
in het Rouwcentrum Goossens op zaterdag 27 juli 2019,
gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Willebroek.
De families KERREMANS, DE WIT, MAGNUS en DE BLOCK 
verontschuldigen zich tegenover al diegenen die per vergissing of vergetelheid
geen rouwbericht ontvangen hebben en danken vrienden en kennissen
voor het medeleven en de steun betuigd bij dit heengaan.
Dank aan het verzorgend personeel van AZ Rivierenland campus Bornem,
afdeling Geriatrie, voor hun niet aflatende inzet en zorgen.
Tevens dank aan ieder die Flor een warm hart toedroeg
Mogelijkheid tot condoleren op www.begrafenissengoossens.be
Rouwadressen: Dwarsdijk 15, 2830 Klein-Willebroek
 Jakobinessenstraat 31, 8000 Brugge Gecertificeerd DELA Uitvaartonderneming

Willebroek: 03 886 63 01 - Bornem: 03 889 54 08

Rouwend om hem die wij zo liefhebben, melden wij u het heengaan van
de heer

Harry Van gucht
echtgenoot van mevrouw Marina Pauwels
geboren te Bornem op 27 september 1951 
en thuis overleden te Mariekerke op 16 juli 2019,
omringd door de liefde van zijn naasten.

De afscheidsplechtigheid rond de urne heeft plaatsgehad 
in het Rouwcentrum Goossens te Bornem, op dinsdag 23 juli 2019, 
gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Mariekerke.

De families Van gucht, Pauwels, D’haese en Pyl
verontschuldigen zich tegenover al diegenen die per vergissing of vergetelheid
geen rouwbericht ontvangen hebben en danken vrienden en kennissen
voor het medeleven en de steun betuigd bij dit heengaan.

Dank aan ieder die Harry een warm hart toedroeg.

Mogelijkheid tot condoleren op www.begrafenissengoossens.be

Rouwadres: Droogveldstraat 54, 2880 Mariekerke Gecertificeerd DELA Uitvaartonderneming
Willebroek: 03 886 63 01 - Bornem: 03 889 54 08

Rouwend om hem die wij liefhebben, melden wij u het heengaan van

de heer

Jean-Pierre Korstanje
lid van de Jachtclub VYCA en gewezen duikinstructeur

geboren te Reet op 25 september 1949
en overleden te Edegem op 18 juli 2019.

De afscheidsplechtigheid rond de urne heeft plaatsgehad
in het Rouwcentrum Goossens op donderdag 25 juli 2019,
gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Willebroek.

De families KORSTANJE en VAN HOORENBEECK 
verontschuldigen zich tegenover al diegenen die per vergissing of vergetelheid
geen rouwbericht ontvangen hebben en danken vrienden en kennissen
voor het medeleven en de steun betuigd bij dit heengaan.

Mogelijkheid tot condoleren op www.begrafenissengoossens.be

Rouwadres: Ploegstraat 90, 2830 Willebroek Gecertificeerd DELA Uitvaartonderneming
Willebroek: 03 886 63 01 - Bornem: 03 889 54 08

Rouwend om haar die wij zo liefhebben, melden wij u het heengaan van
mevrouw

Louisa De Boeck
weduwe van de heer Theophiel Goossens
geboren te Willebroek op 17 oktober 1922 
en overleden te Reet op 22 juli 2019,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De plechtige uitvaartliturgie rond de urne heeft plaatsgehad
in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek op maandag 29 juli 2019,
gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Willebroek.
De gedachtenisviering voor Louisa zal opgedragen worden in bovenvernoemde kerk
op zondag 4 augustus 2019 om 11 uur.
De families DE BOECK, GOOSSENS, STEEMANS en PEPERMANS
verontschuldigen zich tegenover al diegenen die per vergissing of vergetelheid
geen rouwbericht ontvangen hebben en danken vrienden en kennissen
voor het medeleven en de steun betuigd bij dit heengaan.
Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Ten Weldebrouc
en Dokters Meersman voor hun goede zorgen.
Tevens dank aan ieder die Louisa een warm hart toedroeg.
Mogelijkheid tot condoleren op www.begrafenissengoossens.be
Rouwadressen: Hoevestraat 5, 2830 Willebroek
 Mispelweg 17, 2830 Willebroek Gecertificeerd DELA Uitvaartonderneming

Willebroek: 03 886 63 01 - Bornem: 03 889 54 08

Rouwend om haar die wij zo liefhebben, melden wij u het heengaan van
mevrouw

Maggy Daelemans
weduwe van de heer Willem Deboelpaep
geboren te Willebroek op 9 maart 1934 
en overleden te Lippelo op 7 augustus 2019,
gesteund door de liefde van haar naasten.

De afscheidsplechtigheid rond de urne heeft plaatsgehad 
op maandag 12 augustus 2019 op de begraafplaats te Willebroek 
gevolgd door de asverspreiding.
De families DAELEMANS, DEBOELPAEP en COCKX 
verontschuldigen zich tegenover al diegenen die per vergissing of vergetelheid
geen rouwbericht ontvangen hebben en danken vrienden en kennissen
voor het medeleven en de steun betuigd bij dit heengaan.
Dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Gravenkasteel te Lippelo
voor hun niet aflatende inzet en zorgen.
Tevens dank aan ieder die Maggy een warm hart toedroeg
Mogelijkheid tot condoleren op www.begrafenissengoossens.be
Rouwadres: Tisseltsesteenweg 44, 2830 Willebroek Gecertificeerd DELA Uitvaartonderneming

Willebroek: 03 886 63 01 - Bornem: 03 889 54 08

BLAASVELD
Voor de twintigste keer in vijf 
jaar tijd valt de Whisky Gouden 
Carolus in de prijzen. De whis-
ky van stokerij De Molenberg 
te Blaasveld die deel uitmaakt 
van de brouwerij Het Anker te 
Mechelen zet hiermee de Bel-
gische whisky opnieuw op de 
wereldkaart. Naast bier focust 
de brouwerij zich sinds enkele 
jaren op whisky en met succes. 
Tijdens de International Wine 
& Spirit Competition heeft de 
Gouden Carolus Single Malt 
voor de vijfde maal een zilve-
ren medaille behaald. Nieuw is 

dat de jury dit jaar de scores en 
proefnotities nu ook prijsgeeft. 
De Gouden Carolus Single 
Malt  scoorde prima met 91 % 
der punten. In hun proefnoties 
schreven de juryleden over 
“mooi uitgesproken vanille- en 
kokosinvloeden met toetsen 
van zoet gestoofd fruit”. Op 
dit ogenblik staan bij de Gou-
den Carolus Single Malt sinds 
haar lancering in 2013 twintig 
awards te pronken. ReM

Opnieuw prijs voor 
Whisky Gouden Carolus
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Temse | sTaTionssTraaT 10
uiTvaarTcenTrum | aula | winkel

Belsele | Hof van Belsele 5
rouwcenTrum | winkel

Puurs | kerkPlein 18
uiTvaarTcenTrum | aula | winkel

Bornem | Barelveldweg 78
rouwcenTrum | winkel

waasland

03 771 04 41
klein-BraBanT

03 889 24 58

online condoleren

WWW.UITVAARTDERUYTE.BE

Bloemen BesTellen

Herinnering doet leven...

Peter en Rita De Nyn - Verhulst haar kinderen

Yentl De Nyn en Sybren Goossens
Jorden De Nyn en Jana Van Bogaert haar kleinkinderen

De families HUYCK en VERHULST

danken u oprecht voor uw steun en alle blijken van medeleven
hen betuigd bij het heengaan van

Irma Huyck
weduwe van Theo Verhulst

geboren te Sint-Amands op 29 juli 1937
en overleden in AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 2 augustus 2019.

De afscheidsdienst had plaats in Uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs op 7 augustus 2019.

De familie verontschuldigt zich tegenover diegenen die geen rouwbericht ontvingen.

Onze oprechte dank aan dokters Herman en Anne Van der Veken,
het team van wzc Ter Schelde in Sint-Amands

en het personeel van AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Rouwadres: Mandenmakersstraat 1, 2890 Sint-Amands
Uitvaartzorg De Ruyte, 03 889 24 58

Patrick en Gaby Meeus - Troch
Wim en Hilde Meeus - Van de Ginste
Guy Meeus haar kinderen

Haar klein- en achterkleinkinderen

De families VAN HOVE en MEEUS

danken u oprecht voor uw steun en alle blijken van medeleven
hen betuigd bij het heengaan van

Clementine Van Hove
weduwe van Maurice Meeus

geboren te Mechelen op 16 november 1938
en overleden in AZ Rivierenland te Bornem op 2 augustus 2019.

Het afscheid had plaats in intieme kring.

De familie verontschuldigt zich tegenover diegenen die geen rouwbericht ontvingen.

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisarts dr. Ilse Uytterhoeven, 
het personeel van AZ Rivierenland - Campus Bornem en thuisverpleging CurAn.

Ook willen wij graag iedereen bedanken die Clementine een warm hart heeft
toegedragen in de afgelopen periode.

Rouwadres: Sint-Katerinastraat 159, 2870 Ruisbroek
Uitvaartzorg De Ruyte, 03 889 24 58

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

melden u het heengaan van

de heer

Jan Verhoeven
Weduwnaar van mevrouw

Godelieve Saey

geboren te Oppuurs op 8 december 1937

en overleden in AZ Rivierenland te Reet op 5 augustus 2019.

Het afscheid had plaats in intieme kring.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING

Rouwadres: Oppuursdorp 73 bus 5

 2890 Puurs-Sint-Amands
Uitvaartzorg De Ruyte, 03 889 24 58

Adelin en Ingrid Verbeyst - Verlinden zijn kinderen

Barry en Evy Kerremans - Verbeyst
Erik en Elke Dullers - Verbeyst
Sam en Cheyenne Verbeyst - Bal zijn kleinkinderen

Zijn achterkleinkinderen

De families VERLINDEN, VAN DER PLAS, DE MAEYER en VAN ACOLEYEN

danken u oprecht voor uw steun en alle blijken van medeleven
hen betuigd bij het heengaan van

Fons Verlinden
weduwnaar van Hélène Van Der Plas

Lid van de Landelijke Gilde
Lid van OKRA

geboren te Breendonk op 2 maart 1932
en overleden in AZ Rivierenland te Reet op 3 augustus 2019.

De uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk van Sint-Jozef te Liezele
op 9 augustus 2019.

De familie verontschuldigt zich tegenover diegenen die geen rouwbericht ontvingen.
Dank aan zijn huisartsen Dr. M. De Bondt en Dr. S. Wille, het team van verpleging 

aan huis ‘De Brug’ en aan allen die hem met liefde en zorg omringden.

Rouwadres: T. Andriesstraat 26, 2870 Liezele
Uitvaartzorg De Ruyte, 03 889 24 58

Pullaar 205 - 2870 Puurs
03 899 48 21 - info@garagehvh.be - www.garagehvh.be

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN ALLE MERKEN
GESPECIALISEERD IN: ŠKODA - VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT

GARAGE & CARROSSERIE 
VANHOECKE NV
CONCESSIEHOUDER PEUGEOT

Puursesteenweg 388 • 2880 BORNEM
Tel.: 03 889 73 92 • Fax 03 899 15 67

Alle onderhoud + herstellingen - Carrosserie

  GARAGE POL
  officieel Citroën dealer Groot-Londerzeel
  Mechelsestraat 238
  1840 LONDERZEEL
  TEL. (052) 30.50.30

Garage  
DESMEDTb.v.b.a.

www.hyundai-desmedt.be

Hoefsmidstraat 21
1840 Londerzeel (Malderen)

 Tel. 052 33 22 69

GARAGE GROENHOF
Lippelostraat 100 - 1840 Londerzeel

Tel. 052-33 27 56 - Fax. 052-33 19 36 - www.garagegroenhof.be

Verkoop • Onderhoud alle merken
Specialisatie: OPEL - SUZUKI

GARAGE

VAN BORM
Hoofdverdeler van de streek
Bergkapelstraat 25, 
LONDERZEEL
Tel. 052.30.00.32

MOEYERSOMS
Rijksweg 49 b, 2870 Ruisbroek

0471 46 40 29  
schuin over Brasserie Jo - achteraan garage BMW Gregoir

NIEUW te Puurs

De goedkoopste van de regio
Banden-
wissel
€ 50

Velgen-
wissel
€ 25

BANDENCENTRALE
Laagste prijsgarantie! 

Uw advertentie 
03 889 00 51, info@publinieuws.be  

of www.publinieuws.be

Autonieuws

Op 31 juli 2019 is overleden
in zijn huiskring te Oostende

de heer

Bert Neefs                                      

Gepensioneerde tuinman van Ruca Antwerpen
Geboren te Tisselt op 15 maart 1953

Echtgenoot van Joop Sonke

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaatsgehad in de kerk van 
Sint-Jan de Doper te Tisselt op zaterdag 10 augustus 2019,
gevolgd door de de asverstrooiing op de begraafplaats te Tisselt.

De families NEEFS, SONKE en VAN PRAET 
danken vrienden en kennissen voor de blijken van medeleven 
betoond bij dit overlijden en verontschuldigen zich bij diegenen 
die geen rouwbericht mochten ontvangen hebben.

Zaterdag 14 september 2019 om 18 uur vieren wij
de gedachtenisviering voor Bert in de hoger genoemde kerk.

Rouwadressen: Voorhavenlaan 138 - 8400 Oostende
 Hoogstraat 88 - 2830 Tisselt

Begrafenissen-Rouwcentrum-Drukkerij Van Humbeeck nv
Oud-Strijdersstraat 19 - 2830 Willebroek

Tel. 03 886 96 71 - willebroek@vanhumbeecknv.be

Op 5 augustus 2019 is overleden
in het AZ Rivierenland te Reet

mevrouw

Berta Verdickt                   

Weduwe van Hendrik Mertens

Geboren te Heindonk op 1 januari 1934

De burgerlijke uitvaart heeft plaatsgehad in intieme kring 
op zaterdag 10 augustus 2019,
gevolgd door de teraardebestelling op de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats te Heindonk.

De families VERDICKT en MERTENS
danken vrienden en kennissen voor de blijken van medeleven
betoond bij dit overlijden.
 
DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.
 
Rouwadres: Veert 12 - 2830 Willebroek  

Begrafenissen-Rouwcentrum-Drukkerij Van Humbeeck nv
Oud-Strijdersstraat 19 - 2830 Willebroek

Tel. 03 886 96 71 - willebroek@vanhumbeecknv.be

- aula met alle modere technieken
- ruimte voor koffietafel

- alles aangepast voor mindervaliden

Fase 1 is reeds voltooid van onze nieuwe Aula en is reeds in gebruik
Fase 2 zal volgen met opendeurdagen voor het publiek

Oud-Strijdersstraat 19 - 2830 Willebroek 
Tel. 03 886 96 71                  0475 73 42 03 

willebroek@vanhumbeecknv.be

Rouwcentrum

Op 13 augustus 2019 is overleden 
in zijn huiskring te Ruisbroek

de heer

Staf Willems
(Gustaaf)
Oud-Administratief Directeur van nv De Naeyer
Echtgenoot van Emi Brys

Geboren te Mechelen op 23 juni 1930

De plechtigheid rond de asurne heeft plaatsgehad 
in familiekring in de aula van het uitvaartcentrum Van Humbeeck 
op zaterdag 17 augustus 2019, 
gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats te Ruisbroek

De families Willems, Brys, Van Oppen, Persoons, 
Peeters en van Hoorebeeck danken vrienden en kennissen 
voor de blijken van medeleven betoond bij dit overlijden 
en verontschuldigen zich bij diegenen die geen rouwbericht 
mochten ontvangen hebben. 

Rouwadres: Eikerlandstraat 80  -  2870 Ruisbroek

Begrafenissen-Rouwcentrum-Drukkerij Van Humbeeck nv
Oud-Strijdersstraat 19 - 2830 Willebroek

Tel. 03 886 96 71 - willebroek@vanhumbeecknv.be

Omringd door de liefde van ons allen is 
zachtjes van ons heengegaan 

mevrouw 

Francine Van Humbeeck 
Weduwe van Marcel Cools 

Geboren te Zemst op 3 mei 1937 
en thuis overleden op 17 juli 2019 

lid van OKRA Ramsdonk 
lid van KVLV Ramsdonk 

De afscheidsviering heeft plaatsgehad op donderdag 25 juli 2019
in de St. Martinuskerk te Ramsdonk. 

De families VAN HUMBEECK, COOLS, VAN DEN BRANDEN en 
BROOTHAERTS danken vrienden en kennissen voor hun blijken 
van medeleven betoond bij dit overlijden. 

Zij verontschuldigen zich tevens tegenover al diegenen die bij 
vergetelheid geen rouwbericht mochten ontvangen hebben. 

Rouwadres: Oudemanstraat 63 - 1840 Londerzeel

Begr. Broothaerts-Van Mulders Lies,  Markt 7-8, 1840 Londerzeel, 052 30 12 91

MAATWERK IN 
NATUURSTEEN, 

COMPOSIET 
& KERAMIEK

GRAFZERKBEDRIJF

Neringstraat 4 – Industriezone Londerzeel – 1840 Londerzeel
Tel 052 31 00 12 - info@granidesign-culot.be 

www.granidesign-culot.be Stationsstraat 42A
2870 Puurs

CONDOLEANCE
KAARTEN

BORNEM
Op zaterdag 20 juli organi-
seerde visvereniging De Oude 
Scheldevrienden naar jaarlijkse 
traditie opnieuw een wedstrijd 
Koningsvissen. De 321 aange-
sloten leden van deze vereni-
ging kwamen in aanmerking 
om aan deze wedstrijd deel te 
nemen. Velen gaven door om-
standigheden verstek, maar 
uiteindelijk daagden er toch 
nog 44 visliefhebbers op. De 
overwinning ging naar Bruno 
Boey met een vangst van 25,5 
kg. Op de tweede plaats eindig-
de de laureaat van vorig jaar, 

Jean Van Assche, met 24,250 
kg. Pierre Van Haute werd der-
de met 23 kg. Verder eindigden 
John Van Mele (15,7 kg), Dylan 
Van De Vijver (11,250 kg), Flo-
rian Burkart (11,2 kg), Matthias 
D’Hauwers (9,9 kg) en Johan 
Engels (8,4 kg). Thibo Verdickt 
werd de eerste junior op een 
knappe negende plaats met 
(8,350 kg) en de eerste dame 
in dit gezelschap was Christine 
Sucaet op plek elf met (7,1 kg). 
In totaal werd er 231 kg vis bo-
vengehaald en negen deelne-
mers haalden niets boven. Op 
de nationale feestdag stond er 

een open koppelwedstrijd met 
vaste hengel op het program-
ma. 44 koppels streden om de 
overwinning en die ging naar 
het duo Walter Cuyt-Herwin 
Van Drom met een gewicht 
van 39,2 kg. Daarna volgden 
Jens Van Haegenbergh-Rudy 
Van Damme (28,2 kg), Patrick 
Joos-Patrick Dias (27,850 kg), 
Karsten Burkart-Florian Bur-
kart (24,850 kg) en Rudy Hey-
mans-Henri Peeters (23,2 kg). 
Tijdens deze wedstrijd werd er 
334 kg vis gevangen.

Bruno Boey kroont zich tot nieuwe koning

Lees meer in PubliNieuws

AULA
Broothaerts - Van Mulders
Meerstraat 248, 1840 Londerzeel

Tel: 052 30 12 91 | Fax: 052 30 31 70
Email: begrbvm@gmail.com

Verzorgen van begrafenis of crematie
Rouwdrukwerk - Alle formaliteiten

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

015 20 40 45
0478 46 23 15

Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Hombekerkouter 1 - 2811 Hombeek

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
Steeds telefonisch te bereiken

DE WIT SONJA bvba
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Cultuur, Ontspanning, Feestje, ... Wij publiceren uw verenigingsactiviteit GRATIS in onze kalender

Via invulstrook of mail ria@publinieuws.be t.a.v. Ria liefst minstens 14 dagen voor het evenement

NAAM:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

BASISGEGEVENS van de activiteit: 

DAG:  ............................................................................................................................................................................................................................... DATUM: ....................... / ....................... /.......................

ACTIVITEIT:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ORGANISATOR:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLAATS:  ............................................................................................................................................................................................................................... UUR: .......................................................................................

INFO:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

PubliNieuws, Stationsstraat 42A, 2870 Puurs, 03 889 00 51 - (* PubliNieuws behoudt zich het recht bepaalde aankondigingen te weigeren - Niet voor handelsdoeleinden)

Kalender

Meld ons uw activiteit

Op zoek naar een  
activiteit in de buurt?

TOT EN MET 1 SEPTEMBER 2019
WANDELZOEKTOCHT 'Zoek mee met Dr. Dree' centrum  
Willebroek (2,5 km). Start: 't Volkshuis, A. Van Landeghem-
straat 47; De Poutrel, Dendermondsesteenweg 9; 't Fabrik, Dr. 
Persoonslaan 2. Deelname: € 8 (iedereen prijs, prijsuitreiking op 
15 september om 18.30 u. in het Volkshuis. Org.: Humanistisch 
Verbond Willebroek. Info: Facebookpagina Vrijzinnig-Willebroek

TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2019
TOERISTISCHE VAKANTIEZOEKTOCHTEN: 7de Wandelzoek-
tocht (Grimbergen) & 23ste Fiets- en 28ste Autozoektocht. Org.: 
AURICA-Rally. Meer info: www.zoektochten.aurica-rally.be of 
http://blog.seniorennet.be/aurica of Gemeentewinkel (dienst 
Toerisme), P. Woutersstraat 1, Grimbergen.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019
FIETSNAMIDDAG, 14-18 uur, vertrek aan de kerk Kalfort. 
Org.: NEOS Puurs. Info: Walter De Boeck, 0488 24 34 71

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019
BEIAARDCONCERT: 20 - 21 u. door beiaardier Tom Van Peer, 
Kerkplein Puurs. Gratis. Org.: Beiaardvereniging Puurs vzw

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
KERMISCONCERT, 20-22 uur, dorpshuis Vrededaal, L. Van 
Kerckhoven straat 1, Kalfort. Org.: Harmonieorkest Concordia-
vrienden. Info: www.concordiavrienden.be of info@concordia-
vrienden.be

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
OPENDEURDAG & pannenkoekenbak Rode Kruis Buggenout, 
vanaf 11 uur tot ze op zijn, Bovendonkstraat 23, Buggenhout. 
Bestellen kan bij Christiane De Ridder, 0485 46 57 36

ZATERDAG 24 en ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
MOSSELFEESTEN KVS Branst. Gemeenschapshuis, Luipegem 
160, Branst. Zaterdag: 17-21 uur. Zondag: 12-19 uur. Ieder-
een welkom. Geen voorinschrijving!

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
SPAGHETTIFEEST van 11.30 tot 19 uur, Huize Eyckerheyde 
vzw, Koningin Astridlaan 3, Bornem.

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
PRAATCAFE & PANNENKOEKENSLAG, hele dag in Dorpshuis 
Vrededaal, L. Van Kerckhovenstraat 1, Kalfort. Org.: Harmo-
nieorkest Concordiavrienden. Info: www.concordiavrienden.be of 
info@concordiavrienden.be  

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
OP BEZOEK bij Harley Owners Group in Kapelle-o/d-Bos en 
toeristische rondrit. Samenkomst: 9.30 u. aan Café Lucky Luc, 
Handelsstraat 144, (station) Malderen. Vertrek: 10 u. Doel: 
kennismaking met de Motorentoerismeclub Cobra's Aalst. Info: 
0477 46 46 79 of via FB-pagina: MTC COBRA's Malderen.

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
2e PLOEGENTIJDRIT voor Wielertoeristen ten voordele van de 
Mucovereniging. 13.15 u., Marktplein, Kapelle-o/d-Bos. Meer 
info: www.wtcdvv.be

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
10e KLEIN WILLEBROEK LOOPT. Start: Hazewinkel Wille-
broek. Meer info: platform van Race Result.

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019
OPENDEUR bij OKRA Liezele, vanaf 13.30 uur in de paro-

chiezaal, Turkenhofdreef, Liezele. Iedereen welkom voor een 
drankje en een babbeltje.

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019
KALFORT ZINGT, 20-22 uur, dorpshuis Vrededaal, L. Van 
Kerckhovenstraat 1, Kalfort. Org.: Kalité i.s.m. Big Belly Band 
(Harmonieorkest Concordiavrienden). Info: www.kalfortkermis.
be, www.concordiavrienden.be of info@concordiavrienden.be

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019
ZOMERBAR LOGISclub (Londerzeelse Oudleiding Scouts & 
Gidsen) van 17 tot 01 uur aan de Scoutsterreinen op terrein De 
Burcht te Londerzeel. Homemade snacks, drankjes, streepje 
muziek, gezellig samenzijn. Iedereen welkom en gratis toegang.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019
ZOMER VAN PUURS-SINT-AMANDS (Kaliefiësta) met Get 
Ready, JUUL, The Arch, Charlie bit my Finger en The Juliets. 
Speelweide Fabiolapark Kalfort.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019
FIETSEVENEMENT Avalon Bike Rock. Org.: Avalon fietsers 
i.s.m. Vlaamse Wielrijdersbond. Vertrek en aankomst: Sporthal 
De Pit, Buggenhout. Afstanden: 30, 55, 70, 90, 120, 150 km. 
Info: www.avalonfietsers.be

ZATERDAG 31 AUGUSTUS & ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
INTERNATIONAAL BADMINTONTORNOOI, 9 - 17 u., sporthal 
Breeven, Bornem. Gratis. Org.: Badmintonclub Plumula

ZATERDAG 31 AUGUSTUS & ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
OPENDEURWEEKEND Brandweer Buggenhout. Met static 
show, springkasteel. Zaterdag vanaf 17 u.: Ribbekes. Zondag 
vanaf 15 u.: Pannenkoeken.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS & ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
JAARLIJKS EETFESTIJN Kaatsclub Buggenhout-Opstal, zaal 
Torenhof, Putweg, Buggenhout. Zaterdag van 17.30 tot 22 u., 
zondag 11.30 tot 14.30 u. Op het menu: steak, kipfilet en voor 
de kinderen curryworst, alles geserveerd met frietjes.

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
FIETSZOEKTOCHT (± 20 km) voor volwassenen, kinderen, 
gezinnen. Recreatief, sportief, met kleine prijsjes. Vertrek van 
14 tot 15 uur, Parochiecentrum Blaasveld. Laatste aankomst: 
17.30 uur. Uitslag om 18 uur. Inschrijven: kinderen tot 12 jaar 
€ 2; volwassenen € 3; max. voor gezin: € 10. Te betalen op de 
dag zelf. Org.: KWB Baasveld

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
5e HERFSTRIT voor wielertoeristen en recreanten met 2 
afstanden: 65 en 90 km. Org.: Merckxboys Bornem. Vertrek 
en aankomst: Zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 71, Bornem. 
Vrij vertrek tussen 7.30 en 10 u. Sluiting: 14.30 u. Inschrijving: 
€ 3 (vwb) en € 5. Bevoorradingsposten voorzien. Info: karel.
deschrijver@skynet.be of www.merckxboys.be

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
ROLSTOELBADMINTONTORNOOI 13-17 uur, sporthal Bree-
ven, Bornem. Inkom gratis. Org.: Badmintonclub Plumula

ZONDAGEN 1 en 8 SEPTEMBER 2019
OPENDEURDAGEN Kasteel van Bornem vanaf 13.30 uur. Org.: 
Domein van Bornem.

DINSDAG 3 SEPTEMBER 2019
PRAAT-/KAARTNAMIDDAG, RUMMIKUB & BRIDGE, 14-18 

u., Brasserie Vrededaal, Kalfort. Org.: NEOS Puurs. Info: 03 
889 36 03

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019
BEZOEK basiliek Koekelberg en stad Brussel. Vertrek, lijnbus, 
9 uur, aan station Puurs. Org.: KWB + Vriendenkringers. Info: 
03 889 72 62

VRIJDAG 6, ZATERDAG 7 en ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
MOSSELFEESTEN in de kantine van KVC Delta Londerzeel, 
Meerstraat 268. Vrijdag en zaterdag van 18 tot 21 uur, zondag 
van 11 tot 14 uur. Naast mosselen, ook andere lekkere schotels 
(scampi, vol-au-vent, ...)

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
ZOMER VAN PUURS-SINT-AMANDS: Jelle Cleymans en zijn El 
Bandido's en daarna de Cuverups. 20 u., Kaai Sint-Amands.

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
PANNENKOEKENFESTIJN, vanaf 14 uur in zaal De Spil, CC 
Binder, Forum 9, Puurs. Org.: OKRA Puurs

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
26e MOLENLOOP, Molenheide Malderen. Vanaf 14.15 u. star-
ten de kinderruns, afhankelijk leeftijd 250, 700 of 1200 m. 16 
u.: 26e Molenloop: 3-6-9-12-15 km. Info en voorinschrijvingen: 
www.molenloop.be

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019
VOORDRACHT "Gezond de winter door" door Beatrix Geuens. 
Tips rond weerbaarheid in deze periode van het jaar. Info rond 
(griep)vaccinaties. Org.: KVLV Kalfort i.s.m. CM. 14 u., Dorpshuis 
Vrededaal Kalfort. Welkom mits inschrijving: kvlv.kalfort@
gmail.com of 0475 63 52 49

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019
25e ROMMELMARKT HINGENE vanaf 17 uur. Opstellen vanaf 
14 tot 16 uur. Deelname: € 2,50 voor 5 meter, te storten op 
rek. BE85 2930 2306 1706 tot 5 dagen voor datum, met ver-
melding van uw telefoonnummer. Info na 18 u.: Nadine 03 889 
41 03 of Marina, tel. 03 889 47 99, bennyenmarina@telenet.
be. Org.: Verenigde Middenstand Hingene

VRIJDAG 13 & ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
DORPSFEESTEN Nieuwenrode. Vrijdag: 18 u. dorpscafé en 
om 19.30 u. Quiz. Zaterdag: vanaf 14 uur o.a. rommelmarkt, 
highlandgames, oldtimers, BBQ. roofvogeldemonstratie. 19.30 
u.: gratis optredens met VVZ-Band, Bart Kaëll, Steve Tielens, 
dj. Org.: VZW Dorpscomité Nieuwenrode.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
PAROCHIE-ETENTJE & STREEKBIERENCAFE Londerzeel 
Sint-Jozef t.v.v. parochiale initiatieven. 17 tot 22 uur, parochi-
aal centrum, Topmolen 79, Londerzeel.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
THALEIA CULINAIR. De toneelvereniging nodigt u uit van 
17.30 tot 22 uur, GC de Nestel, Buisstraat 19c, Sint-Amands. 
Op het menu: tomatensoepje, stoofvlees of vol-au-vent met 
frietjes of een Noorse visschotel. Als dessert: ijsje of taart. 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
5e FOTOZOEKTOCHT in Willebroek (geschikt voor het hele 
gezin, max. 4 km). Start tussen 12 en 14 uur in 't Volkshuis, A. 
Van Landeghemstraat 47. Deelname: € 5 (iedereen prijs, prijs-
uitreiking om 17.30 uur in het Volkshuis. Org.: Humanistisch 
Verbond Willebroek. Info: Facebookpagina Vrijzinnig-Willebroek

Verkoop voor particulieren op

vrijdag 23 augustus 2019
van 14u tot 19u

U bent welkom op ons nieuwe adres!
Traicar bvba
Industriezone Pullaar 441-443
Rijksweg 51
2870 Puurs

ONZE - LIEVE - VROUWINSTITUUT - BOOM

SCHOLENGEMEENSCHAP BOOM - BORNEM - PUURS

OLVI De Reuzenboom
Spoorweglaan 25 - 2850 Boom • tel. 03 888 92 92 • directie@dereuzenboom.be 
Inschrijvingen: van 26 tot 30 augustus
Inschrijvingen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur of na afspraak

OLVI De Kade
Bassinstraat 15a - 2850 Boom • tel. 03 880 27 40 • anne-mie.coopman@dekade.be
Inschrijvingen: van 26 tot 30 augustus
inschrijvingen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

EERSTE GRAAD
Brandstraat 44  -  2850 Boom  -  tel 03 880 26 70  -  info.eerstegraad@olviboom.be
Inschrijvingen: van 19 tot 30 augustus met uitzondering van 24 augustus
Inschrijvingen: za, woe en vrij van 9.00 tot 13.00 uur - ma en di van 9.00 tot 17.00 uur - do van 13.00 tot 20.00 uur

1A  met Latijn
1A  met verkennende projecten
1B  met verkennende projecten 

TWEEDE / DERDE GRAAD ASO / BSO / TSO 
Bassinstraat 15 - 2850 Boom • tel. 03 880 27 30
tel. 03 880 27 35 • info.tweedegraad@olviboom.be, info.derdegraad@olviboom.be
Inschrijvingen: van 19 tot en met 31 augustus met uitzondering van 24 augustus
Inschrijvingen: ma en di van 9.00 tot 17.00 uur - woe, vrij en za van 9.00 tot 13.00 uur - do van 13.00 tot 20.00 uur

ASO:  Economie
 Grieks
 Humane wetenschappen
 Latijn
 Moderne talen
 Wetenschappen
 Wiskunde

2A Gemeenschappelijk leerjaar A
2BVL kantoor-verkoop & verzorging-voeding 

TSO:  Accountancy & IT (Boekhouden-informatica)
 Marketing & Ondernemen (Handel)
 Ondernemen & Communicatie (Handel-talen)
 Office management & Communicatie (Secretariaat-talen)
 Sociale en technische wetenschappen

BSO:  Retail (Verkoop)
 Verzorging-voeding
 Kinderzorg (7de jaar) 
 Thuis- en bejaardenzorg (7de jaar) 
 Retailmanagement en Visual Merchandising (7de jaar)

SCHOLENGEMEENSCHAP RUPEL

VERNIEUWDE 

EERSTE
GRAAD !

Hoogstraat 27 • 2870 Puurs • Tel. 03 298 00 46 • info@� etsenbrys.be • www.� etsenbrys.be

Open: di-vrij: 9.00u-12.00u en 13.30u-18.30u  •  za: 9.00u-17.00u  •  zo & ma: gesloten

1000 m² toonzaal
Ruim aanbod elektrische � etsen!
Wij bouwen uw gewone � ets om
tot elektrische � ets!

Wij aanvaarden
ECOCHEQUES! webshop

• Verkoop en herstelling
van � etsen

• Gratis Ophaaldienst (straal 5 km) 
• Steeds gratis eerste onderhoudsbeurt 

bij aankoop van een nieuwe � ets
• Voor leasing� etsen zijn wij partner van 

B2Bike, KBC Lease, Ctec, O2O, Velobility & Team Cyclis
• Gratis (elektrische) vervang� ets*

* Heeft u een � ets bij ons aangekocht dan kan u 
gratis gebruik maken van een vervang� ets 

gedurende de tijd dat uw � ets bij ons 
in herstelling of onderhoud is

Trek, Gazelle, Batavus , Giant , Oxford,  L’avenir, Frappé, Frog bikes, 
Bikefun, Puky,  O2Feel, Ebike (das Original), Cortina, Qwic, …

Ook elektronische ecocheques!

Zet je fi ets weer helemaal rijklaar 
en begin veilig aan het nieuwe schooljaar!!

Hét paradi js voor elke f ietser!

Like us on
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052 33 50 57

UW SPECIALIST IN DAKRENOVATIE

Werken met een door Eternit 
❮❮ GECERTIFIEERD DAKWERKERS TOP TEAM ❯❯

ALGEMENE DAK- EN ZINKWERKEN

Diepmeerstraat 67 - 9255 BUGGENHOUT
info@dakwerkenstevehermans.be - www.dakwerkenstevehermans.be

Werft aan:

• Dakwerkers
• Zinkwerker
 - Gemotiveerd en zelfstandig kunnen werken
 - Minstens 5 jaar ervaring
 - Vereiste rijbewijs B pluspunt rijbewijs C

Wij bieden: 

 - Een vaste job 38 u
 - Zéér goed loon
 - Korte verplaatsingen
 - Tal van extra legale voordelen

Wil u deel uitmaken van een geweldig en hoog gekwalificeerd
dakwerkers team, bel of mail ons dan.

Realisatie van uw totaalproject

WWW.VANENCO.BE

Veranda’s in hout of aluminium. 
Moderne of klassieke uitvoering

Renoveren en herstellen van
bestaande veranda’s.

Ramen en deuren:  
aluminium, pvc, hout - zonwering

Breendonkstraat 22b - 2830 Willebroek - t 03 886 74 78 - info@vanenco.be

Eigen productie & plaatsingsdienst GRATIS VRIJBLIJVEND
ONTWERP & PRIJSOFFERTE!

ONDERHOUD • HERSTELLINGEN • RENOVATIE • NIEUWBOUW

GSM: 0478/31 58 26         TEL : 052/40 81 00
www.jorisderyck.be   •   info@jorisderyck.be

BVBA

joris de ryck_1.indd   1 23/01/12   10:29

Dakwerken 

Nieuwbouw - Renovatie - Alle herstellingen

Gratis prijsofferte

FN
Feyaerts 
          NicoA. De Landtsheerstraat 17

9255 Buggenhout
Tel. 052 34 55 47 • GSM 0475 84 20 97
Fax. 052 55 02 46
nico.feyaerts@gmail.com  •  geregistreerd aannemer

• Gevelbekleding in leien, sidings, ecopanelen, enz. ...
• Bekleden van dakgoten in pvc-hout
• Leien, pannen, natuurleien, tegelpannen
• Inoxe schouwbuizen
• Platte daken in roofing
• Zink-, koper- en loodwerken
• Plaatsen veluxen
• Isoleren van zolders, enz. ...
• Kraanwagen tot 30 m.
• Eigen containerdienst

NIEUWBOUW - RENOVATIE - ALLE HERSTELLINGEN

GRATIS PRIJSOFFERTE     10 JAAR WAARBORG
SPECIALE PRIJZEN VOOR NIEUWBOUW

15 jaar garantie op plaatsen
van Eternit producten

Geregistreerd aannemer

Tel. 052 33 68 55 • 0475 96 31 67
Steenkaaistraat 6A • 9200 Baasrode

e-mail: buggenhoutsedakwerken@telenet.be
www.buggenhoutsedakwerken.be

BUGGENHOUTSE 
DAKWERKEN 
B.V.B.A.
 ✔ Platte daken roofing of rubber,

✔ Gevelbekleding: Hout, Leien, Sidings
 ✔ Inoxe schouwbuizen
 ✔ Leien, pannen, natuurleien, eternit, koramic
 ✔ Zink-, koper- en loodwerken
 ✔ Bekleden van dakgoten in P.V.C., hout,  
  multiboard
 ✔ Plaatsen van velux
 ✔ Daktimmerwerken bij renovatie

Molenweg 93 - 2830 Willebroek
Tel. 03 886 86 03 - nieuwlandt@pandora.be

www.nieuwlandt.be

Pannen daken
Leien daken

Roofing daken
Metalen daken

Zinkwerken

Dakramen
Timmerwerken
Dak- en gevelisolatie
Gevelbekleding
Enz.ANNO 1830

CEULEMANS BJORN BVBA

GEVELWERKEN EN RENOVATIE
Gevelrenovatie & reiniging - Zandstraal- & voegwerken

Gevelbepleistering & Isolatie

Tel/Fax: 03 899 18 49Tel/Fax: 03 899 18 49
GSM 0477 26 67 28

Schoolstraat 13

9255 Buggenhout

Gsm 0473 93 81 42

marcdhooghe12@hotmail.com

- KLINKERWERKEN
- LEGGEN VAN SIERGRIND, DOLOMIET, enz.
- AFSLUITINGEN: BETON, HOUT, enz.
- RIOLERINGSWERKEN
- MANUELE GRAAFWERKEN
- MANUELE AFBRAAKWERKEN
- DAKEN, GARAGEBOXEN, TUINHUIZEN, enz.
- ISOLEREN VAN ZOLDERS, WANDEN, enz.
- OOK HERSTELLINGEN

Gratis 
prijsofferte

MARC D’HOOGHE
- Alle grond & graafwerken

- Nivelleren terreinen
- Verwijderen bouwafval
- Plaatsen van water/septische putten
- Maken en reinigen van grachten, vijvers
- Leveren van teelaarde, verhardingen

- Afbraakwerken
- Garages, hangars, woningen, …

- Containerverhuur (10m³/20m³)

GROND-AFBRAAKWERKEN SINONQUEL

GSM 0473 93 83 39
Hoogheide 50 - 2870 Breendonk - singro@hotmail.be - www.singro.be

Nijven 59B • 2890 Oppuurs - St.-Amands
Tel. 0475 70 59 41 • e-mail: compact.clean@pandora.be

34 jaar

dakwerken (spec. platte daken rubber + 50 jaar) • erkend pro plaatser Velux 
• vervanging dakgoten  • alle isolatiewerken • alg. renovatiewerken, 
voeg- en restauratiewerken - gevelreiniging, -schildering & -be- 
pleistering • terras-, balkon- en betonrenovatie • kelderdichting • 
elastische voeg werken • anti-vochtbehandeling van muren • her-
stellingen en karweien van kelder tot dak •  onderhoud gebouwen

werken onder garantie - gereg. aannemer klasse 1

Alle dak- en gevelwerken

COMPACT CLEAN cv
ba

Een advertentie plaatsen in PubliNieuws?
t 03 889 00 51 of www.publinieuws.be

VAN RIET ERIC & ZOON
Overheide 26 - 2870 Puurs
GSM 0475 95 01 14
info@evrsanitair.be

SANITAIR & CENTRALE VERWARMING
INSTALLATIE & ONDERHOUD
RENOVATIE BADKAMERS
ALLE HERSTELLINGEN SANITAIR & CV

Woestijnstraat 9 l 2880 Bornem l tel. 03 899 44 36 l 
fax. 03 296 19 46 l info@vanpraetnv.eu l www.vanpraetnv.eu

ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ

LUDWIG DE WIT
Ramen en deuren (hout - pvc - aluminium)

Binnenhuis en winkelinrichting
Veranda’s en keukens · Parket en slaapkamers

Dressings en maatkasten · Plafonds

Bornemstraat 51 · 2880 Mariekerke (Bornem)
Tel. 052 52 02 67 · gsm 0477 28 36 62

e-mail: dewit.vanloon@telenet.be

Stationsstraat 42 A - 2870 Puurs - t 03 889 00 51 - info@baetereclame.be
www.baetereclame.be [online cataloog] - www.baetedrukwerkenreclame.be

baetedrukwerkenreclameRijkaanmogelijkheden

T-shirt
Polo’s

Sweatshirts
Overhemden

Pullovers
Broeken
Fleecen

Softshells
Bodywarmers

Jassen
...

EEN NIEUW SEIZOEN!

SINT-AMANDS
De Sint-Amandse afdeling van 
OKRA organiseerde op zaterdag 
27 juli in het parochiecentrum 
haar jaarlijkse zomerfeest. Het 
werd een bijzondere editie op 
vele vlakken. ‘We vieren van-
daag onze vijfentwintigste edi-
tie en dus krijgt iedereen bij 
binnenkomst een glas cava’, 
vertelt OKRA-voorzitter Antoi-
ne Steenhuyse. Na het aperitief 
konden de 225 verwachte eters 
kiezen uit een waar feestmenu. 
‘Anders dan de voorbije jaren 
serveren we nu frikandellen 
met kriekskes en haring met 
ajuinsaus. Daarmee keren we 
terug naar onze formule van 
vroeger. Maar ook onze klas-

sieke pannenkoeken mogen 
niet ontbreken op ons jubile-
um’, gaat Steenhuyse verder. 
Tal van OKRA-leden uit nabu-
rige gemeenten brachten hun 
collega’s uit Sint-Amands een 
bezoekje. Een twintigtal helpers 
hielp het feest mogelijk maken. 
De laatste twee edities waren 
broeierig warm terwijl het feest 
nu uitgerekend viel op de eer-
ste regendag na de hittegolf 
met temperaturen rond veertig 
graden twee dagen voordien. 
‘Ze hebben vandaag een hele 
dag regen voorspeld dus we 
verwachten wel wat minder 
opkomst. Vorig jaar was het 
dan weer te heet dus daarom 
was er toen minder volk. En 

deze week hebben we hier bij 
veertig graden alles moeten 
klaarzetten maar gelukkig kon-
den we vandaag alles verluch-
ten’, legt Stijn Leunis uit. OKRA 
Sint-Amands telt 204 leden en 
heeft een actieve werking. Zo 
organiseert de afdeling jaarlijks 
vijf dagreizen en de meerdaag-
se reis gaat dit jaar met vijftig 
personen naar Oostende. In de 
zomer fietst OKRA op donder-
dag en in de wintert wandelt de 
groep op dezelfde dag. Vanaf 2 
oktober houdt de afdeling op 
woensdag in het parochiecen-
trum zeven namiddagen slag-
wiezen en rummikub. Inschrij-
ven kan vanaf 13.30 uur en de 
wedstrijd begint om 14 uur. WV

OKRA viert 25e editie Zomerfeest

RUISBROEK
Op zaterdag 3 augustus orga-
niseerde het achtkoppig comité 
Bloemhof Feest haar jaarlijkse 
zomerfeest in de straat. Het 
feest begon ook dit jaar met 
een bingo waaraan 54 spe-
lers deelnamen. ‘We spelen vijf 
rondes met telkens drie prij-
zen. Dat is om iedereen te kans 
te geven om een mooie prijs 
te winnen’, vertelt Bloemhof 
Feest-voorzitter Frans Verme-
ren. Het comité schonk ook dit 
jaar een deel huishoudtoestel-
len weg als hoofdprijzen. In het 
eerste weekend van augustus 
was de hittegolf weggeblazen 

en bij een zalige 22 graden 
mocht het feestcomité een re-
cordaantal eters voor de barbe-
cue inschrijven. ‘Om precies te 
zijn ontvangen we 141 barbe-
cue-eters en dat zijn er twintig 
meer dan de voorbije jaren en 
dat is een absoluut record. We 
serveren hamburgers, worsten, 
satés, ribbekes, kippenbil en 
haring’, gaat Vermeren verder. 
Bij de deelnemers niet enkel 
Bloemhof-inwoners maar ook 
tal van andere Ruisbroekena-
ren en zelfs bezoekers uit Wil-
lebroek en Eikevliet. De barbe-
cue beperkte zich niet tot eten 
alleen want daarna kregen de 

aanwezigen nog een concert 
van The Firm aangeboden, een 
muziekband uit Ruisbroek die 
prettige covers speelde. Om de 
feestdag af te sluiten speelde 
een bestuurslid van Bloemhof 
Feest nog vrolijke liedjes uit zijn 
discobar. Bloemhof Feest orga-
niseert naast het Zomerfeest 
ook jaarlijks een Halloween-
feest en een rommelmarkt met 
pensenkermis. Rond de Kerst- 
en Nieuwjaarsperiode vormt 
de alom bekende kerststal het 
centrum van het feestgedruis. 
WV

Bloemhof ontvangt 
recordaantal barbecue-eters

Bouwen & verbouwen

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be

Een advertentie plaatsen in PubliNieuws?
t 03 889 00 51 of www.publinieuws.be

neem eens een kijkje op onze 

ONLINE CATALOOG
www.baetereclame.be
en ontdek al onze producten
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Miele horeca snelle vaatwas-
ser... ook program bierglazen. 
Spotprijs € 690. Nieuw meer 
dan € 2000. Met 6 maand 
waarborg... plaatsing niet 
inbegrepen. H85 x B60 x 
D60. Tel. 0477 870 174. Dit 
bespaart u personeel!

Fitnessbank € 20. Voetstepper 
€ 10. Bureaustoel € 15. Baby-
fietsstoel-driewieler of el. quat 
€ 10. Tel. 052 55 33 48

4 horizont. jaloezieën, grijs 
hout, 270H 122Br. 4 maand 
oud. Spotprijs: € 80/stuk. 
0476 27 47 69

Voor konijnen hooiruifjes, 
drinkbakjes, etenbakjes, nog 
nieuw en wandkast. Bel na 
17 u.: 0468 472 343

Koersfietsen v.d. jaren '60: 
Gazelle Champion Mondial, 
op te frissen. 350 euro. 
0477 282 805

Rotan salon voor € 100,00. 
2 clubz. + 3zit, wegens plaats 
tekort. In Tisselt, 
0473 684 150

Te renoveren woning, kan 
ook als handelspand gebruikt 
worden. Te bezichtigen na tel. 
contact: 0485 451 374

Damesfiets, nw, Ital. de-
sign, merk Cinzia. Telescop.
vering, dubbel frame in alu., 7 
versnel, halve prijs, € 290 ipv 
600.  03 281 00 84

Nog nooit een Miele wasma-
chine gehad? Super occasie, 
€ 299 geplaatst gelijkvloers 
of lift ... weegt 95 km, met 1 
jaar garantie, in perfecte staat! 
Wegens verhuis 0477 87 01 
74 bellen na 19 uur of WE.

Kwaliteitsmatras Auping Vivo 
Firm Latex 90 x 210, € 750. 
Als nieuw. Tel. 0488 28 62 88

Eiken tafel + 6 eiken stoelen, 
zijn geschilderd met de hand. 
Tafel 1 m x 160, kan uitschui-
ven tot 3 meter. 
Gsm: 0476 93 69 84

Huis: living, keuken badkamer, 
wc, koer, kelder, 2 slaapka-
mers. Bel na 17 u. gsm: 
0468 472 343

Over te nemen: renovatiebe-
drijf (bvba) wegens pensioen. 
Geen personeel. Geen schul-
den. Info: 0485 11 00 32

Koffiemach. Bezzera Ellisse. 
Zitbank, leder, vr. café of 
andere doeleinden. POTK 
Tel. 0475 441 222.

Winterberging voor caravans. 
0475 675 933

Mooi app. te Puurs vr 1 of 
2 pers., instapkl., gelegen G. 
Gezellelaan 53 bus 1, Puurs. 
Gsm 0495 880 832. € 625/
mnd

TH: Nieuwpoort bad (ca 50 
m van strand), 2e verd. (lift). 
Ruim appt voor 6 pers. met 
grote living en 2 terrassen, 
ingerichte keuken met afwas-
machine en microgolf, 3 slpks, 
badk. met bad, hal en apart 
toilet en douche. 03 827 08 
52 0498 40 50 44, mertens.
lieve@hotmail.be

TH: Nieuwpoort vakantiewo-
ning, 5 pers., 2 slpk., liv. kkn, 
douche, overdekt, terras, tuin, 
BBQ, Westk., 0474 506 170

TIP: Vul onze zoekersbon 
in, bezorg hem ons samen 
met het overeenstemmende 
bedrag.

Alle materiaal van de Bac-
chus-brouwerij D'Hollander 
te Baasrode. Duvelglazen met 
opdruk op achterzijde naar 
aanleiding van bepaald eve-
nement of gelegenheid. Bijv. 
Turnkring Willebroek, Kerken 
Puurs, enz.
 Tel. 0478 59 34 83

Te koop gevraagd: bouwgron-
den of oude woningen min. 15 
m straatbreedte. 
0475 24 25 29

Munten, strips, postzegels, 
oude zichtkaarten, betere 
inboedels. Tel. 03 889 48 95. 
benny.gevaers@telenet.be

Huishoudelijk werk: kuisen, 
onderhoud tuin, karweien, 
kleine schilderwerken. 
Tel. Luc 0475 431 599

Ik zoek een woning om te 
huren (± € 800) met 2 slpks. 
en een tuin graag. 
0472 486 468

Slanke gezonde 70+ zkt 
spontane dame vanaf 65 jaar. 
Ik hou van BBB. 
Tel. 052 46 16 76

Man 50, auditieve zoekt vrouw 
30 tot 50 jaar, eerlijk, geen 
uitgaantype. Voor relatie. Sms 
0468 018 139

Particulier zoekt in de ruime 
omgeving van Klein-Brabant 
weide of land. 
Info 0475 70 59 41

Gevelrenovatie, gevelreiniging, 
voeg- en restauratiewerken, 
gevelschildering, gevelbepleis-
tering, anti-vochtbehandeling 
voor vochtige muren, isola-
tiewerken, herstellingen en 
karweien van kelder tot dak, 
kelderdichting, onderhoud van 
gebouwen. Tel. 03 889 65 78

Aankoop inboedels, meubelen, 
brocante, antiek, lusters, schil-
derijen. Opruimingen. 'Barts' 
bart.debacker@mail.be - T. 
052 38 06 63 of 
0477 258 958

Alle dakwerken, renovaties: 
platte daken, herstellingen, 
vervangen van dakgoten, dit 
alles in kunstrubber - le-
vensduur meer dan 50 jaar. 
Herstellingen en karweien van 
kelder tot dak, onderhoud van 
gebouwen. Tel. 03 889 65 78 

Ben je op zoek naar melkkefir 
(yoghurtbloemekes). Gratis af 
te halen. Tel. na 20 u.: 03 889 
84 47 of 0475 841 215

Gratis water. Het kan! Putbo-
ring + pomp, vanaf 750 euro 
+ btw, 2 j. garantie op pomp. 
Info: 0477 49 61 14

Ik geef computerlessen, diver-
se programma's. Interesse? 
Tel. 0476 68 30 11 
(na 18.00 u.).

Interest, heden niet blij? 
Grote & kleine bedragen. 
Beste spaarplan ooit! 
www.besparingconsulent.be

Ik heb goed nieuws! Mijn man 
zijn trouwring is terug. Aan 
alle mensen die meeleefden: 
hartelijk bedankt! Maria H.

Tuinwerken: hagen scheren, 
gras maaien, onkruid uitdoen, 
allerlei opkuis. Kristof, 
0479 178 474

Ramen wassen. Proper, 
kozijn rond raam wordt 
gratis meegedaan. 
0479 178 474, Kristof

Je houdt van juwelen en 
bent op zoek naar een leuke 
bijverdienste? Voor meer info 
bel 0476 875 258

Aand.! Charm. dame (41 j.) 
privé onts. massage te Schelle 
A12. Voor afsp. of info: 0476 
02 94 19. xx Angel
Noveen H. Clara: Bid ged. 9 
dagen een weesgegroet bij 
een brandende kaars. Vraag 2 
positieve zaken. 9e dag kaars 
laten opbranden. Publ. dit 
bericht. U wordt verhoord. S.A.

Schilderwerken VDP Paintings, 
binnen en buiten schilder-
werken. Gratis en vrijblijvend 
offerte. Tel. 0486 376 522

Schilder-decoratiewerken. 
Info-bestek gratis. 
Tel. 0468 251 887

Schilderwerken. Gratis bestek, 
senioren -10%. Snel, proper, 
kwaliteit. Kristof: 
0479 178 474

Zoek & vind meer!
afvalPROBlEMEN ?

EEN cONtaiNER NOdig ?
BEl

SMEt cONtaiNERdiENSt
052 46 08 69

afvalcontainers beschikbaar voor alle afval.
tevens copro gekeurd steenpuin en zeefzand beschikbaar.

KMO Zone Manta • Neerstraat 100a • 9250 Waasmunster

Garnierderij Braeckmans

Alemstraat 21 • 1880 Kapelle-op-den-Bos
tel. 015 71 36 41 • GSM 0494 12 37 66

andre.braeckmans@telenet.be • www.garnierderijbraeckmans.be

Heropmaken 
van stoelen, 
salons en zetels, 
antieke zitmeubelen, 
losse kussens, 
alle horecameubelen,
en kleuren van karkassen. 40 jaar vakkennis

Keuze uit 1001 stoffen
Gratis prijsofferte

Zelfwerkend patroon
Bellen voor afspraak

Beekstraat 10  |  Tisselt 
03 866 19 17  |  0475 34 77 15

www.quteduikshop.be   •   www.belgiumdetectors.be
- Duikmateriaal 
 Nieuw & 2dehands
- Metaaldetectoren 
 & Pin Pointers
- Powerpull Vismagneten
- Belly Boat Vinnen
- PCP Schietsport flessen 
 & Toebehoren
- Vulstation Perslucht tot 
 300 Bar

Te Koop

Te huur

Te zoek

G & C

tel. 0477 056 043

Algemene klusjes
& karweien

KLUSDIENST

De Boeck David

• Leegmaken inboedels
• Opkoop meubelen 
 en antiek

0496 69 23 58

Contactadvertenties worden enkel gepubliceerd na voorlegging identiteitskaart • officieel erkenningsnr. verplicht voor de verkoop van honden en katten. 
  Er worden telefonisch geen zoekers aanvaard. Bij zoekers die via mail of fax binnenkomen, worden automatisch administratie- & bedelingskosten (€ 5 + 3,60%)   

bij facturatie aangerekend. Kopies van de zoekersbon worden niet aanvaard.

Inlassingen:

0 2 x = € 5

0 5 x = € 10

0 8 x = € 15 

Onder gefrankeerde omslag te sturen naar Uitgeverij Baeté, Stationsstraat 42A, 2870 Puurs  
met toevoeging van uw betaling (geld -enkel briefjes- of cheque)

Zoekersbon        О Te Koop О Te Huur  О Ik Zoek

       О Vakantie О Allerlei 

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

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

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

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

Aantal inlassingen:  ....................................................................................................................................................

Vakantie

Allerlei

WENSKAARTEN
VOOR ELKE 

GELEGENHEID:

• VERJAARDAG
• JUBILEUM
• GEBOORTE
• BETERSCHAP
• CONDOLEANCE
• PENSIOEN
• ...

Stationsstraat 42A
2870 Puurs

Een zoekertje 
plaatsen in 

PubliNieuws?
Vul onze 

zoekertjesbon 
in!

EIKEVLIET
Zaterdag met Eikevliet kermis 
zat zaal de Balans afgeladen 
vol voor het jaarlijks kermis-
concert van de plaatselijke 
fanfare. Naast Ste Cecilia was 
het podium ook voor de Oaks 
River Jazz Band die gegroeid 
is in de schoot van de fanfare. 
Beide muziekgroepen gaven 
een zeer geslaagd concert met 
aangename sfeermuziek. Bij die 
gelegenheid werden drie zeer 
verdienstelijke muzikanten ge-
vierd voor hun prachtige muzi-
kale carrière. Cyriel Verbruggen 
is 70 jaar muzikant, Jules Ver-
schooren 75 en Jules Van den 
Bossche reeds 80 jaar.

Cyriel Verbruggen
Cyriel Verbruggen, beter ge-
kend als de Simme, begon zijn 
muzikale carrière als sax sopra-
no en dat deed hij voortreffelijk. 
In 1955 begint hij op sax tenor. 
Het wisselen van type sax zal 
een rode draad worden door-
heen de muziekcarrière van 
Cyriel. Eind jaren 70 start hij 
muziek- en vooral instrumen-
topleiding aan de muziekschool 
van Ledeberg. Hij leert zijn in-
strument beter gebruiken, en 
koopt zelf een Selmer. Sinds 
de eeuwwisseling kwam de ge-
pensioneerde professor terug 
naar Wintam wonen. Sindsdien 
speelt Cyriel zowel in Eikevliet 
als in Wintam. Hij is nog enkele 

keren veranderd van instru-
ment maar hij is uiteindelijk bij 
de op een na grootste sax aan-
beland, namelijk de sax bariton.

Jules Verschooren
Onder de deskundige leiding 
van Jos Demont werd er elke 
donderdagnamiddag muziekles 
gegeven aan een grote groep 
jonge gasten waaronder ook 
de Jules. Spijtig genoeg zijn al 
zijn leeftijdsgenoten waaronder 
zijn vriend Emiel Marnef reeds 
overleden. Emiel overleed vo-
rig jaar en zou er dit jaar als 
jubilaris zeker zijn bij geweest. 
Hij was vorig jaar reeds 75 
jaar muzikant. Na een jaar les 
mochten deze leeftijds- en 

klasgenoten plaatsnemen aan 
de pupiter van de fanfare o.l.v. 
Emiel Brants met wie de fan-
fare talrijke grote successen 
zou halen. Jules begon op alto 
en schakelde daarna over naar 
trombone. Jules hoopt samen 
met zijn dochter Angèle en 
zoon Swa nog lang in de fanfa-
re te kunnen spelen.

Jules van den Bossche
Jules kreeg zijn muzikale op-
leiding op school: er was een 
speciale dag voorzien voor mu-
ziekles, die ook door meester 
Clement gegeven werd. Jules 
is begonnen met een alto en 
later en tot nu toe speelt hij 
de schuiftrombone. Hij is heel 
trots dat kleinzoon  Ben ook 
bij de fanfare gegaan is en 
hetzelfde instrument bespeelt. 
Grootvader en kleinzoon zitten 
ook altijd naast elkaar tijdens 
optredens en repetities. On-
dertussen spelen ze samen in 
de dixie-jazzband die vanuit de 
fanfare gegroeid is. De Jules is 
een voorbeeld voor velen. Het 
is een groot plezier om samen 
met de Jules te mogen musi-
ceren. Volgend jaar wordt Jules 
90 jaar, een moment dat ook 
niet zo maar zal voorbij gaan.

Vlnr   Jules Van den Bossche, 
Jules Verschooren, Cyriel (Sim-
me) Verbruggen

Kon. Fanfare Ste Cecilia huldigt zijn jubilarissen

PUURS-SINT-AMANDS
De provincie Antwerpen schenkt 
voor de werkingsperiode 2019-
2020 160.000 euro aan sub-
sidies voor tal van leefmilieu-
projecten. Ook de gemeente 
Puurs-Sint-Amands zal deels 
kunnen genieten van deze 
milieufondsen. In fort Liezele 
komt een gloednieuwe onder-
grondse kamer voor vleermui-
zen. Natuurpunt Klein-Brabant 
en het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme (RLSD) kre-
gen dan weer fondsen voor 
een vleermuistoren in het Ar-
boretum en een verbeterde 
inrichting van de bunker in de 
Sint-Pietersburcht. ‘Het groot-
ste aantal vleermuizen telden 
we vroeger in fort Liezele maar 
dat is van een honderdtal in-
tussen gedaald naar dertig. In 
de Sint-Pietersburcht huist een 
tiental vleermuizen en de toren 
in het Arboretum is nieuw. Met 
deze investeringen hopen we 
het aantal vleermuizen gevoelig 
te verhogen’, vertelt Ronny Se-
gers die milieu-expert is voor de 
gemeente Puurs-Sint-Amands 
en ook bestuurder-redacteur 
is bij Natuurpunt Klein-Bra-
bant. Het project in fort Liezele 
wordt gekoppeld aan de hui-
dige renovatiewerken maar de 
andere twee locaties kennen 

een andere aanpak. ‘Voor de 
vleermuistoren in het Arbore-
tum werken we samen met de 
Provinciale Technische Scholen 
in Boom die een houtafdeling 
heeft. In de Sint-Pietersburcht 
zal Natuurpunt Klein-Brabant 
de werken voor zich nemen. De 
deur van de bunker zal worden 
aangepast en er komen nieuwe 
aanhechtingsplaatsen en sple-
ten’, gaat Ronny Segers ver-
der. Naast vleermuizen liggen 
bij de gemeente ook projecten 
op tafel rond padden, kerkuilen, 
bijen, vlinders en slechtvalken. 
‘We stelden vast dat de pad-
den de weg niet vonden naar 
de tunnel dus gaan we een 
oversteekplaats bouwen in Hof 
Ter Bollendreef. We gaan ook 
kasten bouwen voor kerkuilen 
en verder bijenkasten voor so-
litaire bijen. In de kerktoren van 
Sint-Amands komt een kast 
voor een koppel slechtvalken. 
In Hof van Coolhem zorgen we 
voor bijen en vlinders en in de 
Sint-Pietersburcht komt een 
thematisch wandelpad voor 
kinderen rond dieren. Met al 
deze projecten rond dieren 
willen we als gemeente mee-
helpen om het leefmilieu een 
stukje beter te maken’, besluit 
Ronny Segers. WV

Vleermuizen profiteren van 
provinciale milieusubsidies

WILLEBROEK
Reeds zes jaar werkt de ge-
meente aan een nieuwe in-
vulling voor het domein De 
Schalk, CC De Ster en het Oud 
Gemeentehuis, samengevat 
onder de noemer “Huis van de 

Vrije Tijd”. Gezien de gevorder-
de plannen en goedkeuringen 
hoopt men nog dit jaar te star-
ten met de werken. Sinds 2013 
werd er een hele administra-
tieve weg afgelegd in dit am-
bitieuze project. Site De Schalk 

vormt het eerste onderdeel 
van het grensverleggend Huis 
van de Vrije Tijd. De zoektocht 
naar een geschikte aannemer 
is volop bezig. Het complex zal 
een multifunctionele plek bie-
den waar de Willebroekenaar 

terecht kan voor zijn of haar 
sportieve activiteiten. De jeugd 
wordt niet vergeten. De mo-
gelijkheden zijn legio met een 
grote zaal waar de turnvereni-
gingen zich uiteindelijk zullen 
vestigen, er is ook een dans- en 
dojo-gevechtssportzaal voor-
zien. Daarbij wordt ook plaats 
gemaakt voor een cafetaria 
met terras. In een tweede fase 
zal ook de sporthal worden 
aangepakt. Jeugdhuis Perron 4 
verhuist naar het nieuwe com-
plex, de gemeente krijgt er een 
nieuwe fuifzaal bij. Ook kinder-
dagverblijf ’t Bengelhuisje en 
buitenschoolse kinderopvang ’t 
Appelboompje worden er ge-
huisvest waarbij zij ook buiten-
speelruimte zullen krijgen. ReM

Huis Vrije Tijd wordt multifunctioneel hoogstandje

OPPUURS
De Koninklijke Harmonie De 
Ware Vrienden uit Oppuurs 
vierde op zaterdag 3 augustus 
feest. Neen, er stond geen con-
cert op het programma - daar-
voor moeten de muziekliefheb-
bers nog even wachten - maar 

kon iedereen deelnemen aan 
twee ontspannende activiteiten. 
“Voor de negende keer richten 
we een fietstocht in voor onze 
leden, muzikanten, vrienden 
en sympathisanten. Ik stippel-
de een leuke fietstocht van 35 
kilometer uit en we rijden naar 

Willebroek. Onderweg houden 
we even halt aan Hazewinkel 
en in Boom. Daar kunnen de 
fietsliefhebbers even op adem 
komen. Als we straks terug-
komen in Oppuurs dan krijgt 
iedere deelnemer een gratis 
ijsje en een drankje van ons,” 

aldus secretaris Luc De Rop. De 
fietstocht werd aan een rustig 
tempo van 15 km/u afgelegd. 
Genieten van de prachtige 
natuur in onze regio was de 
boodschap. De 36 aanwezigen, 
jong en oud, maakten er een 
toffe fietsnamiddag van. Deze 
familiedag kende daarna nog 
een leuk vervolg.
47 personen namen deel aan 
een sfeervolle barbecue aan 
het dorpshuis in Oppuurs.
Er komen nog drukke tijden aan 
voor de Koninklijke Harmonie 
De Ware Vrienden. Later dit 
jaar staat er nog een eetfestijn, 
een teerfeest en het herfstcon-
cert op de kalender. Maar eerst 
genieten deze muzikanten nog 
volop van de zomer … zonder 
muziek.

Eerst fietsen en daarna genieten van een BBQ

WEERT
Naar jaarlijkse traditie organi-
seerde de Weertse vissersclub, 
Weertse Beet de hengelwed-
strijd, “Grote Prijs Wim Verhey-
den”. De wedstrijd was dit jaar 
aan de 5de editie toe. Bornems 
Vlaams Belang-gemeente-
raadslid en kersvers Vlaams 
volksvertegenwoordiger Wim 
Verheyden schonk de trofee 
voor de winnaar. Naast het vis-
sen konden de aanwezigen ook 
genieten van een lekkere bar-

becue. Een 40-tal deelnemers 
en sympathisanten zakten af 
naar de Weertse Beet en za-
gen dat het goed was. Winnaar 
werd Mathias Van Hoyweghen 
met 36,3 kg. Hij mocht de tro-
fee meenemen naar Temse. Na 
de wedstrijd werd er nog tot in 
de late uurtjes nagepraat bij 
een frisse pint, een vervolg van 
de hengelwedstrijd werd al vol-
op besproken.

Gezelligheid troef 
bij de Weertse Beet

Bekijk PubliNieuws ook online op 
www.publinieuws.be
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DRAGER VOOR 
RAMSDONK

Voor het bedelen van PubliNieuws  
& folders op zelfstandige basis

U springt in bij ziekte of vakantie 
van onze vaste dragers.

Interesse of meer info? 
Schrijf of mail t.a.v. Carina

carina@publinieuws.be

Stationsstraat 42A - 2870 Puurs - t 03 889 00 51 - www.publinieuws.be

WERKEN BIJ UW 
REGIONALE KRANT?

Onze mogelijkheden!

WERKEN BIJ UW 
REGIONALE KRANT?

Neem eens een kijkje op www.publinieuws.be

KEUKENS
Adrem

Het team van Adrem KEUKENS 
is een groep enthousiaste mensen 

die slechts één ding voor ogen hebben: 
u de keuken van uw dromen aanbieden.

Door de snelle groei zijn wij op zoek 
naar een gemotiveerde en gedreven 

KEUKENONTWERPER/ 
BESTELLINGEN (M/V)

- Uittekenen van keukens
- Bestellen van keukens
- Winner ervaring

INTERESSE
bel 

03 825 18 95
of mail naar 

sarah@adremkeukensbornem.be

•  BORNEM •

Voor 2 warme bakkerijen 
in BORNEM & HINGENE zijn wij op zoek naar 

GEMOTIVEERD 
WINKELPERSONEEL 

(m/v)
Bent u vlot in de omgang, 

commercieel ingesteld en flexibel?

Stuur ons dan uw CV en motivatiebrief naar
uwwarmebakker@outlook.com

Anke Haesaert
Bart De Colvenaer

Brood - Banket
Chocolaterie - IJstaarten

Hoogstraat 16 - 2870 Puurs
03 889 57 07

Gezocht

GEMOTIVEERDE

BAKKER
om ons team te versterken

3 dagenstelsel

1 op 2 weekends vrij

kalloveen BVBA
VEENPRODUCTEN - PEAT PRODUCTS
Nijverheidstraat 7A - B-2870 Puurs

In – en export van turf en veenproducten 

Wij zoeken een

ARBEIDER – 
WIELLADERMACHINIST

Functieomschrijving:
 Laden van vrachtwagens
 Laden van de bunkers van de zeven
 Bedienen van een heftruck
 Proper houden van machines en werkvloer
 Onderhoud machines

Functie - eisen:
 Ervaring met een wiellader NIET nodig
 Flexibel i.v.b. seizoensperiode
 Gemotiveerd
 Kunnen werken in een kleine groep
 Basiskennis techniek

Reageren via mail of telefoon 
 kalloveenpuurs@skynet.be
 tel. 0474 83 82 10 

In Puurs-Sint-Amands valt zoveel meer te beleven. Ook voor jou!  Want jij krijgt een 
job die boeit en blijft boeien.  Samen met 500 collega’s leid je onze gemeente in 
goede banen, zodat onze 26.000 inwoners zich hier op en top thuis voelen.

Word jij één van onze nieuwe 

Jouw taken
Samen met je collega’s sta je in voor een 
aangename en hygiënische leefomgeving voor 
onze bewoners

• Je reinigt de kamers van de bewoners van 
het woonzorgcentrum;

• Je staat in voor het onderhoud van de 
burelen, gangen, lokalen en sanitair van het 
woonzorgcentrum;

• Je onderhoudt de gemeenschappelijke 
ruimten van de assistentiewoningen;

• Je helpt mee, indien nodig, in de was en 
linnendienst

Jouw profiel
• Je hebt een warm hart voor senioren en 

helpt graag mensen

• Je poetst graag en je vindt orde, netheid en 
hygiëne belangrijk

• In flexibele shiften werken en weekendwerk 
is geen probleem

• Respect, correctheid en betrouwbaarheid 
zitten in jouw DNA 

• Je doet alles met de glimlach

Wat kunnen wij jou bieden?
•  Een marktconform salaris (ervaring uit de 

openbare sector, relevante werkervaring uit 
de privésector of als zelfstandige nemen we 
volledig over) aangevuld met extra legale 
voordelen.

•  En bovenal een warme werkomgeving met 
een professioneel team van leuke collega’s 
die zich elke dag 100% inzetten voor het 
welzijn van onze bewoners.

Logistieke hulp onderhoud
Halftijds – E1-E3 niveau – contractueel – 
bepaalde duur met mogelijkheid tot vaste aanwerving

Waag je kans!
Is deze job je op het lijf geschreven? 
Laat het ons snel weten.

Solliciteer online 
Via www.puurs-sint-amands.be/
vacatures-4 of https:// 
www.jobsolutions.be/register/4235

Of bezorg 
• CV, 
• Motivatiebrief
• Geldig uittreksel uit het  

strafregister

per post naar: 
Gemeentebestuur  
Puurs-Sint-Amands,  
t.a.v. personeelsdienst,  
Hoogstraat 29,  
2870 Puurs-Sint-Amands

Wens je meer informatie,  
dan kan je deze verkrijgen via de  
Dienst Centraal Onthaal 03 203 27 00 

We zijn op zoek naar versterking van ons team:  

- HULPKELNER -
(flexijob/student)  

- AFWASSER -
(flexijob/student/part-time)  

CONTACT     tel. 03 886 80 88
of  info@brasserie-kasteeltje.be

Mechelsesteenweg 302 - Willebroek

In Puurs-Sint-Amands valt zoveel meer te beleven. Ook voor jou!  Want jij krijgt een 
job die boeit en blijft boeien.  Samen met 500 collega’s leid je onze gemeente in 
goede banen, zodat onze 26.000 inwoners zich hier op en top thuis voelen.

Word jij één van onze nieuwe 

Jouw taken
Samen met je collega’s van het onderhoudsteam 
sta je in voor een aangename en hygiënische 
leefomgeving voor onze bewoners

• Je zorgt ervoor dat al het linnen, de boven 
kledij van onze bewoners en de werkkledij 
van ons personeel netjes gewassen en 
gestreken wordt

• Een deel van de was en strijk doe je zelf, 
een ander deel wordt opgehaald door de 
externe wasserij. Je sorteert de was en 
maakt deze klaar voor afhaling

• Je levert de propere was af bij onze 
bewoners en zorgt voor orde en netheid in 
hun kasten

• De kledij en het linnen van onze bewoners 
voorzie je van een naamlabel

• Je onderhoudt de toestellen die je ter 
beschikking hebt

• Je zorgt voor orde en netheid in het was- en 
strijklokaal 

Jouw profiel
• Je hebt een warm hart voor senioren en 

helpt graag mensen

• Je houdt van wassen en strijken

• Je vindt orde, netheid en hygiëne belangrijk

• Je hebt kennis van de verschillende 
textielsoorten en kent de verschillende 
wasprogramma’s

• Je kan zelfstandig werken en behoort ook 
graag tot een team

• Respect, correctheid en betrouwbaarheid 
zitten in jouw DNA 

• Je doet alles met de glimlach

Wat kunnen wij jou bieden?
• Een marktconform salaris (ervaring uit de 

openbare sector, relevante werkervaring uit 
de privésector of als zelfstandige nemen we 
volledig over) aangevuld met extra legale 
voordelen.

• En bovenal een warme werkomgeving met 
een professioneel team van leuke collega’s 
die zich elke dag 100% inzetten voor het 
welzijn van onze bewoners.

Logistieke hulp was en strijk
Voltijds – E1-E3 niveau – contractueel –  
bepaalde duur met mogelijkheid tot vaste aanwerving

Waag je kans! 
Is deze job je op het lijf geschreven? 
Laat het ons snel weten!

Solliciteer online 
Via www.puurs-sint-amands.be/ 
vacatures-4 of https:// 
www.jobsolutions.be/register/4246

Of bezorg 
• CV, 
• Motivatiebrief
• Geldig uittreksel uit het  

strafregister

per post naar: 
Gemeentebestuur  
Puurs-Sint-Amands,  
t.a.v. personeelsdienst,  
Hoogstraat 29,  
2870 Puurs-Sint-Amands

Wens je meer informatie,  
dan kan je deze verkrijgen via de  
Dienst Centraal Onthaal 03 203 27 00

Boomstraat 12 - 2880 Bornem - 03 889 73 93

Wij zoeken:

 BEDIENING PART-TIME 
Met verantwoordelijkheid en kunnen samenwerken in team. 

Ondervinding niet vereist, wordt aangeleerd.
Inlichtingen ter plaatse

Personeel Een job dicht bij (t)huis

CV’s sturen naar info@tlandvanbornem.be

KOK
Franse en Belgische keuken, voltijds contract

POETSMAN/-VROUW
voltijds contract - 5 dagen per week

POETSMAN/-VROUW
Flexi voor weekends en feestdagen

Nederlands spreken is noodzakelijk! 

‘t Land van Bornem
Hotel • Traiteur • Restaurant

Kardinaal Cardijnplein 10 -12 - 2880 Bornem

- PERSONEEL GEZOCHT -
voor hotel en restaurant

EUROGLAS-DE LANDTSHEER NV
Groot- en kleinhandel in vlak-en bouwglas

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

de landtsheer
Puursesteenweg 377

2880 BORNEM
tel : 03 890 67 79
fax 03 899 62 11

e-mail: admin@euroglas-dl.com Een voltijdse 

MACHINE OPERATOR
Functie:  Bedienen van glasbewerkingsmachine

Wij bieden: • Een interne opleiding, een afwisselende job, tijdelijke job met optie vast
 • Interne opleiding wordt tijdens de dagploeg gegegeven

Vereisten: • Zin voor orde, kwaliteit en precisie
 • Technisch inzicht
 • Zich vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands, 
  zowel schriftelijk als mondeling
 • Je zal werken in een tweeploegenstelsel (vroege-late)
 • Sociaal, communicatief en dynamisch
 • Basis computerkennis is een pluspunt

Gelieve uw CV en motivatiebrief te richten aan De Bleser Maaike, personeelsdienst.  
Tel: 03 890 67 79 – E-mail: maaike.debleser@euroglas-dl.com

Een personeels-
advertentie 
plaatsen in 

PubliNieuws?
t 03 889 00 51 of 

www.publinieuws.be
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• OOK GESCHIKT VOOR KANTOOR- OF PRAKTIJKRUIMTE

RUIME OPENBARE PARKING NAAST HET PROJECT

• Volledig afgewerkt incl. schilderwerken

• Kwaliteitsvolle materialen

• Vloerverwarming, parket, gashaard

• Badkamer met bad en douche

• Autostaanplaats vooraan

• Geen syndicus

Meer info op 03 889 00 51 of via achterweyde@gmail.com
Immoweb N°7880378 

Enkel ernstige kandidaten • Hogere prijsklasse • Geen immo

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

03

Gelegen in het centrum van Bornem (100 meter van de Boomstraat) in 
de groene omgeving van het Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde

02

01

KWALITATIEF wonen in 
de GROENE omgeving van 

HARTJE Bornem?

Ruim 3 slaapkamer - appartement op  gelijkvloers met zonneterras & tuin.

TE KOOP

LONDERZEEL SINT-JOZEF
De laatste zondag van juli is 
traditiegetrouw voorbehou-
den voor de KWB Heideloop. 
Op zondag 28 juli stonden dan 
ook 70 medewerkers klaar om 
er aan de chirohemen aan de 
Patattestraat een sportieve 
hoogdag van te maken voor 
het hele gezin. Vanaf 13 uur 
kon er ingeschreven worden in 
de hemen van Chiro Malegijs 
(Patattestraat 11b, Londerzeel 
Sint-Jozef). Er werd gedacht 
aan jong en oud en om 13.45 
uur stonden de zes- tot achtja-
rigen te popelen aan de startlijn 
voor hun loop. Zij werden on-
middellijk gevolgd door de ne-
gen- tot twaalfjarigen.  Naast 
de kinderlopen, waren er drie 
afstanden voor de volwasse-
nen. De recreanten kozen voor 
de 4,5 km. De echte sportieve-
lingen kozen voor de 7,5 kilo-
meter of zelfs de 15 kilometer. 
Het parcours liep over onver-

harde veldwegen, door het bos 
alsook via asfaltwegen door-
heen het landelijke Londerzeel 
Sint-Jozef. Uiteraard waren er 
ook dit jaar weer leuke tom-
bolaprijzen. Alle deelnemers 
ontvingen een aandenken aan 
de loopwedstrijd en deden au-
tomatisch mee aan de tombola. 
De hoofdprijs is traditiegetrouw 
een LED TV. De negende KWB 
Heideloop werd gewonnen door 
de Wolvertemse Stan De Vle-
minck. Kevin Sas deed ruim 1 
minuut meer over de 13 km. 
Christoph De Man eindigde 
derde. Bij de vrouwen haalde 
Wendy Vermeir het voor Sa-
rah De Smet en Marie-José De 
Cock. Frank Saffioli en Eva Soe-
temans wonnen de 8 km. Glen 
Philips en Lies Mangelinckx wa-
ren de beste op de 4 km. Alle 
uitslagen vind je op de website 
van KWB Londerzeel Sint-Jo-
zef. (GR)

Stan De Vleminck wint 
negende KWB Heideloop

KLEIN-BRABANT
De lokale afdeling  voerde ac-
tie om de Vlaamse feestdag 
11 juli in de kijker te zetten en 
er meteen voor te pleiten om 
de nationale feestdag van 21 
juli als wettelijke feestdag te 
schrappen.
“Het lijkt ons eerder logisch 
om zowel de Vlamingen als 
de Franstaligen elk hun ei-
gen feestdag te laten vieren. 
Het is dan ook jammer dat 
onze Vlaamse feestdag nog 
steeds geen wettelijke feest-
dag is", zegt afdelingsvoorzitter 
Wim Verheyden.
Om de mensen die op deze 
feestdag moeten werken een 
hart onder de riem te ste-
ken deelde het Vlaams Belang 
gratis ontbijtpakketjes uit. Op 

de zakjes prijkte de duidelijke 
boodschap “11 juli betaalde 
Vlaamse feestdag”. Het idee 
om van de Vlaamse feestdag 
een officiële feestdag te maken, 
is niet nieuw. Zo keurde het 
Vlaams Parlement 22 jaar ge-
leden, in 1996, al een resolutie 
goed om van 11 juli een offi-
ciële feestdag te maken. “Maar 
22 jaar later is van die resolutie 
nog steeds niets in huis geko-
men”, klinkt het. Om de kost 
voor de erkenning van 11 juli 
als feestdag te compenseren, 
stelt het Vlaams Belang voor 
een andere wettelijke feestdag 
te schrappen. Als het van het 
Vlaams Belang afhangt, is dat 
best de nationale feestdag van 
21 juli. 

VB Klein-Brabant wil 11 juli 
als wettelijke feestdag

Bekijk PubliNieuws ook online op 
www.publinieuws.be

LONDERZEEL
Op zondag 4 augustus 2019 
werd het Londerzeelse dorps-
leven voor de 90ste keer weer 
opgeluisterd door de jaarlijkse 
voertuigenzegening. Deze ijzer-
sterke traditie, in de volksmond 
nog altijd gekend als “De ot-
towijding”, bracht dit jaar wel-
geteld 812 voertuigen en een 
veelvoud van mensen op de 
been. Sint-Kristoffel is de pa-
troonheilige van de reizigers. 
Zijn feestdag valt op 25 juli. 
In het aartsbisdom Meche-
len-Brussel is Londerzeel de 

enige parochie die toegewijd 
werd aan Sint-Kristoffel. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
Londerzeel elk jaar uitpakt met 
een voertuigenzegening. Elke 
eerste zondag van augustus 
wordt de voertuigenzegening 
Sint-Kristoffel gehouden. De 
zegening bestaat al sinds 1929 
en wordt nu georganiseerd 
door de Broederschap Sint-Kri-
stoffel. Het parcours voor de 
zegening loopt dwars door 
Londerzeel-dorp en vanop het 
pop-up podium voor het oud 
gemeentehuis werden voertui-

gen en fietsers gezegend. Op 
zondagochtend leerden we van 
Radio 2 programma Weekend-
wekker dat het oorspronkelijk 
de boeren waren die hun paard 
en kar lieten zegenen. 
Dit jaar waren het de vendeliers 
van KLJ Merchtem die de stoet 
mochten openen, gevolgd door 
de oldtimers. Dan was het de 
beurt aan de muzikanten van 
Streetband Concordia om het 
geheel een beetje muzikaal op 
te fleuren. Traditiegetrouw is 
ook het brandweerkorps aan-
wezig om hun wagenpark te 
laten zegenen. Het brandweer-
korps verzamelde al om 8 uur 
in de kazerne voor het traditi-
onele spek-met-eieren ontbijt. 
Nadien werden de voertuigen 
verzameld op de Colruyt-par-
king. Daarna volgen de vele 
fietsers, moto’s, auto’s en een 
indrukwekkend wagenpark aan 
vrachtwagens. Elk jaar komen 
ook steeds meer landbouwers 
hun voertuigen laten zegenen. 
Dit jaar waren er meer dan 80 

tractoren. Ook Syndicate BC 
Belgium was met een ruime 
delegatie aanwezig en lokte 
met hun stoere outfits en dito 
tweewielers veel applaus.
Langsheen het parcours ver-
kochten de Chirojongens en 
-meisjes gadgets. Aan de kerk 
stond  er eveneens een standje 
waar men de vlaggetjes en de 
stickers kon verkrijgen. U kan 
nog lid worden door een vrije 
gift te storten via BE70 4380 
1463 8125.  Het geld van deze 
stortingen wordt gebruikt ter 
verfraaiing van de kerk. 
De grote opkomst van deze 
editie sterkt de organisatoren in 
hun overtuiging om er zeker tot 
de 100ste editie van hun otto-
wijding mee door te gaan. Want 
het is zoals Schepen Robijns op 
Radio 2 op maandagmorgen 
reeds meegaf : “Deze voertui-
genwijding is een stukje traditie 
en is een stukje Londerzeel dat 
niet mag verloren gaan.” (GR)

Londerzeel houdt vast aan ‘De ottowijding’

WILLEBROEK
Een shishabar in de A. Van 
Landeghemstraat werd voor 
de tweede maal binnen 15 
maanden het mikpunt van een 
granaataanval. Met een oor-
verdovende knal werd de buurt 
om half vijf op maandag 15 
juli ruw uit hun slaap gewekt 
door de ontploffing van een 
handgranaat. Normaal had het 
springtuig de shishabar moe-
ten treffen, maar de granaat 
is blijkbaar via de voorruit af-
geketst waardoor het ontplof-
te ter hoogte van kledingzaak 
Infinity Fashion. Deze winkel 
opende vijf maanden geleden 
zijn deuren. Het uitstalraam en 
de toegangsdeur zijn doorzeefd 
en uit de voorgevel zijn stukjes 
steen gevallen. De schade in 
de onmiddellijke omgeving was 
aanzienlijk. Enkele handelsza-
ken langs de overzijde van de 
straat liepen schade op door de 
inslag. Kapsalon Kerkuk kreeg 
het zwaar te verduren, twee 

pas geplaatste vitrines moeten 
vervangen worden. Zelfs een 
appartement in een zijstraat 
liep schade op. Een auto van 
een buurtbewoner deelde in de 
klappen, de wagen liep schade 
op, er sneuvelde enkele rui-
ten. Er vielen geen gewonden, 
het parket startte een onder-
zoek. Burgemeester Bevers 
verklaarde geschokt te zijn 
door de tweede granaatinslag 
binnen een zo korte periode. 
Samen met de gemeentelijke 
veiligheidscel werd besloten de 
shishabar te sluiten en derge-
lijke bars te verbieden op het 
grondgebied van Willebroek. 
Naar aanleiding van dit besluit 
liet de eigenaar van het gevi-
seerde gebouw Seney Ugurlu, 
ex-gemeenteraadslid N-VA, 
weten dat hij een sluiting en 
het weren van shishabars sterk 
overdreven vindt. ReM

Tweede handgranaat 
voor dezelfde shishabar

BORNEM
Voor de eerste keer organi-
seert men “De Dag van de 
Bornemnaar”. Op zondag 1 
september (12 tot 19 u.) zorgt 
de gemeente Bornem in re-
creatiedomein Breeven voor 
animatie voor jong en oud. Zo 
komt er een reuzegroot evene-
mentendorp van meer dan 600 
m² aan springkastelen, zijn er 
grime- en kappersstanden, kan 
je je laten vereeuwigen in een 
karikatuur, leer je allerlei cir-
custechnieken of kan je zelfs 

koning worden voor 1 minuut. 
Wist je dat je die dag gratis ge-
bruik maakt van alle gemeen-
telijke sportactiviteiten? Dat 
betekent dus gratis zwemmen, 
minigolfen, petanquen, padel 
spelen, enz. Ook de Bornemse 
sportverenigingen doen mee en 
laten je kennismaken met judo, 
basketbal, badminton, volley-
bal, wielrennen … en je mag 
zelfs autootjes besturen op af-
standsbediening. 
Er is een hoofdpodium met om 
14 uur de Ketnetband, om 17 

uur Les Copines en tussendoor 
zijn er allerlei optredens van 
Bornems talent, zoals An-D uit 
the Band, JP en Englar. 
In het muziekdorp treedt de 
Bornemse harmonie op, samen 
met Villa Viola, Zingen onder de 
douche en de dansvereniging 
The Young Bouncers.  
Heel de dag staat in het teken 
van de Bornemse verenigin-
gen. Meer dan 30 verenigingen 
schreven zich in en bieden al-
lerlei voeding en drank aan. Alle 
opbrengsten zijn voor hen. Ui-

teraard kan je ook kennismaken 
met hun werking.  
Als surprise act sluit men om 
19 uur de dag af met een mooi 
spektakel. Wil je weten wat dat 
is? Ga dan zeker eens langs op 
zondag 1 september 2019 tus-
sen 12 en 19 uur. Het wordt 
een knotsgekke dag die je niet 
wil missen! 
De deelnemende verenigingen: 
Judoclub Kumi Kata, De Steiger, 
Scouting Bornem, Geranimo, 
LETS Klein-Brabant, Hedera, 
Passie 2.0 2.0, Huize Eycker-
heide, OLVP Lagere School, 
Imkervereniging Sint-Ambro-
sius, Plumula, ouderraad Hu-
veneersschool Hingene, Thor 
Palingboys, Chiro Branst, Villa 
Viola, wandelclub Kadee, The 
Young Bouncers, Zingen onder 
de douche, Tateljeeke, Tasting 
Club Klein-Brabant, volley-
balclub KWB Branst, RC Ra-
cing fun, Bornemse Harmonie, 
KVLV Wintam, Sparta, Samana 
Branst-Bornem, Falos, VLAS, 
Kom-Op-Tegen-Kanker, toe-
risme Klein-Brabant, brand-
weer Bornem.

Meer dan 30 verenigingen doen mee aan 
Dag van de Bornemnaar

BLAASVELD
De K.A. Boonstraat in feest 
naar aanleiding van het bril-
jant huwelijkspaar Eduard en 
Mariette De Keyzer-Piessens. 
Eduard en Mariette huwden 
op 20 juli        1954. Eerst 

werd zilver gevierd en 25 jaar 
later goud. Daar bleef het niet 
bij, want het koppel bereikte 
op 20 juli 2014 diamant of 60 
jaar huwelijk. Groot feest in de 
Boonstraat en hop naar 65 jaar 
huwelijk wat ondertussen een 

feit is, Eduard en Mariette zijn 
een briljant paar. De bewoners 
van de K. A. Boonstraat heb-
ben deze gebeurtenis niet laten 
voorbij gaan en hebben deze 
viering op een zeer rustige wij-
ze aangepakt. Eduard werd ge-

boren op 1.10.1930, was jaren 
in opvolging van vader Arthur 
bouwaannemer en zijn hobby 
was de Koninklijke Fanfare De 
Vrienden van ’t Recht waar hij 
eerst muzikant was en later 
vele jaren het voorzitterschap 
waarnam. Mariette werd ge-
boren op 22.10.1931. Zij heeft 
zich verschillende jaren politiek 
geëngageerd en zetelde voor 
de CVP in de provincieraad. 
Het koppel kreeg het bezoek 
van burgemeester Bevers die 
de gemeentelijke gelukwensen 
en geschenken overhandig-
de. Vanuit het koninklijk paleis 
werd een medaille bezorgd met 
de beeltenis van het konink-
lijk paar. Nog vermelden dat 
de ouders van Eduard in april 
1990 het geluk kenden hun 
zestigste huwelijksverjaardag te 
vieren. ReM

Briljant voor Eduard en Mariette

MALDEREN
Betta vzw, de grootste vereni-
ging van aquarium-, terrari-
um- en vijverhouders van de 
Benelux, bestaat 50 jaar en 
mag de titel ‘Koninklijk’ voeren. 
In het Oost-Vlaamse provin-
ciehuis te Gent overhandig-
de waarnemend gouverneur 
Detollenaere het predicaat. 
Herman Van Mierlo en echt-
genote Margot tonen fier het 
document. Herman is de enige 

nog levende stichter. Hij is nog 
steeds een actief medewerker 
en geniet van het succes van 
de vereniging die hij samen met 
enkele anderen in 1968 heeft 
gesticht. In het najaar 2019 zal 
de vereniging te Dendermonde 
(Baasrode) haar eigen clublo-
kaal inhuldigen. De renovatie-
werken zijn momenteel volop 
aan de gang.

Betta officieel KONINKLIJK

HEINDONK
Het bericht aan de omhei-
ningsmuur van het gewezen 
kasteel Bergstein van de familie 
Scheppers uit Mechelen heeft 
voor beroering gezorgd in de 
omgeving. Het betreft: Verka-
veling van gronden voor twee 

kavels open bebouwing gele-
gen op de hoek van de Grote 
Bergen en Hazewinkelstraat. 
Met de verkaveling heeft men 
geen problemen, maar na inkij-
ken van de plannen die in het 
gemeentehuis van Willebroek 
openbaar liggen, werd vast-

gesteld dat tegelijk het op een 
heuvel opgetrokken lusthuisje 
of paviljoen en de daaronder 
gelegen ijskelder, worden af-
gebroken. Afbreken wil zeggen 
verlies van een stukje patrimo-
nium en dat heeft Heindonk niet 
in voorraad. Wie bezwaar en/of 

opmerkingen over de aanvraag 
wil indienen kan dat tot 18 au-
gustus 2019. Over het kasteel 
Bergstein is aan de hand van 
Karel De Decker in 2002 een 
boek verschenen in een uit-
gave van het gemeentestuur. 
Hierin beschrijft de auteur zeer 
uitgebreid de geschiedenis niet 
alleen van het kasteel maar 
tegelijk van de familie Schep-
pers uit Mechelen. Het kasteel 
dat in 1859 werd voltooid was 
een zomerverblijf omgeven 
door een omheiningsmuur in 
Boomse baksteen, deze muur, 
ondertussen gerestaureerd, 
evenals het paviljoen/jachtslot 
zijn de nog enige overblijfselen 
van het kasteel Bergstein. ReM

Verkavelingsaanvraag zet jachtslot plots in de kijker
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DRINGEND GEZOCHT
Te renoveren / 

op te frissen woningen 
Enkel aankoop 

rechtstreeks van eigenaar.

Tel: 0474 30 55 19

Immo Te koop - Te huur

TE KOOP - Middelkerke
Residentie Green Garden - 5 min van zeedijk

APPARTEMENT (bemeubeld) 

+ GARAGE
gelijkvloers met tuin, 2 slaapkamers

en gemeenschappelijk zwembad
Immoweb code 7856579

tel. 0475 44 95 21

Een immo-advertentie 

plaatsen in PubliNieuws?

t 03 889 00 51 

www.publinieuws.beTE HUUR TE TISSELT
WERKPLAATS

VOOR HOUTBEWERKING 
in afgesloten en rustige KMO zone met 

zware stofzuiginstallatie, rolbrug en bureel. 

De werkplaats is 240 m2 + verdiep van 150m2.  
Boven is een grote verlichtingskoepel met verluchting.

tel. 0486 25 91 43

Bel nu voor een

GRATIS SCHATTING 
door een gediplomeerd 

expert schatter

STERK IN UW HUISWERK
Dr. Persoonslaan 15B

2830 Willebroek
Winkelstraat 23

2890 Puurs – Sint-Amands
Grootbrug 1

2800 Mechelen
Kiliaanstraat 26

2570 Duffel
Barones L. de Borrekenslaan 84

2630 Aartselaar

tel. 03 886 32 85   -   e-mail: info@walbersimmo.be

www.walbersimmo.be Erkend Immobiliënmakelaar - Biv. nr. 205.451

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD TE KOOP & TE HUUR OP WWW.WALBERSIMMO.BE

BOUWGRONDEN
SITE DE NAEYER
EEN NIEUWE BUURT 
AAN HET KANAAL

In een doodlopende straat aan de site De 

Naeyer 7 mooie bouwgronden voor half open 

bebouwing en hebben alle nodige privacy. 

Kopers zijn vrij in hun keuze van architect en 

aannemer. Prijzen vanaf € 98.000.

WONINGEN
BORNEM € 787.000
Achterweidestraat 37 groot gebouw met verschillende 
mogelijkheden van kantoorgebouw, appartementen tot 
zelfs kangoeroewoning, Uitgebreide omschrijving op 
ons website:www.walbersimmo.be. Vg, Wg, Gmo, Vkr, VV

WEERT € 595.000
Dijkstraat 2a, prachtige luxe villa, in groene oase, 
inkom, wc, eetk, woonk, kkn, berging, koelcel, garage-
gebouw met zolder, tuin, 3 slpk, dressing, 2 badk, zol-
der, polyvalente ruimte. EPC 351. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

WILLEBROEK € 499.000
Jozef De Blockstraat 16, zeer ruime woning momenteel gecom-
bineerd gebruik woonst/praktijk, dubbele garage, praktrijkruimte 
op gv, tuin, kkn, veranda, leefruimte, wc, 4 slpk, berging, 2 badka-
mers, wasplaats. EPC 250 Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

UNIEKE VASTGOEDAANBIEDING
SINT-AMANDS € 494.000
Kapellelaan 1, karaktervolle open bebouwing op een domein van groen met tuingrond, 
boomgaard, vijver en bosgrond, Woning te renoveren, wel gelegen in landschap waar-
devol gebied, meer info bij de gemeente St Amands, EPC 565, Vg, Lwag, gmo, Vkr, Gvv

BORNEM € 395.000
Nieuwe Kouterstraat 125, half-open 
bebouwing inkomhall, woonkamer, inger. 
kkn, garage. 1v: 3 slpk, dressing, badkamer, 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 298

WILLEBROEK € 395.000
Spaarzaamheidsstr 1B2, woning met karakter bouwkundig erfgoed, 
inkom, eetkamer, woonkamer, berging, kkn, nachthall, 3 slpk, badk, 
tuin, 2 garages bij aan te kopen aan € 22.000/garage. opgenomen op 
de lijst van bouwkundig erfgoed. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv, EPC 398 kwh

WILLEBROEK € 299.000
Breendonkstraat 34, instapklare half open bebouwing, 
inkom, wc, bureau, living, kkn, tuin, wasberging, garage, 
kelder, 4 slpk, badkamer. EPC 704, Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

RUMST € 290.000
Ernest Claeslaan 28, goed onderhouden bel-éta-
ge woning, inkom, garage, wasplaats, tuin, woonk. 
met open haard, eetkamer, kkn, wc, overdekt ter-
ras, 3 slpk, badk. EPC 256. Vg, Wg, Gmo, GVkr, VV

WILLEBROEK € 279.000
Emiel Vanderveldestr 57, instap-
klaar, inger. keuken, 4 slpk, tuin, centrum. 
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 366

WILLEBROEK € 259.000
August Van Landeghemstraat 158, wc, ber-
ging, leefruimte, open kkn, tuin, badk,, 2 slpk, 
bureau, 2 zolderkamers, elektriciteit conform, 
Vg, Gvv, Vkr, Wg, Gmo. EPC 415

BLAASVELD € 249.000
Alfred De Taeyestr 32, te renoveren HOB, 
3 slpk, zuidger tuin, geïsoleerde zolder, extra 
slpk mog, rustige buurt, omgeving school. 
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 589

BLAASVELD € 249.000
Venusstraat 3, Te renoveren woning, 2 slpk, 
aangename tuin. Terrein 535m². Doodlopende 
straat. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 642

BOOM € 245.000
Kloosterstraat 5, gerenoveerde rijwoning, 
inkom, living, keuken, badkamer, berging, 
apart toilet, nachthall, 3 slpk, terras, kelder.
EPC 346. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 235.000
Appeldonkstraat 28, mooi gerenoveerde 
instapklare woning, Inkomhall, woonkamer, 
eetkamer, kkn, bijkkn/berging, nachthall, 2 slpk, 
badk, grote tuin. EPC 497, Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 230.000
IJzerenwegstraat 31, gezinswoning aan te passen 
aan huidig comfort, inkom, woonk, eetkamer, kkn, 
berging, badk, wc, terras, tuin, kelder, 3 slpk + vaste 
trap naar zolder. EPC 755. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 225.000
Kloosterstraat 62, grote rijwoning, aan te pas-
sen aan hedendaags comfort, inkom, eetkamer, 
kkn, woonkamer, grote veranda, grote tuin, kelder, 
3 slpk, badk, zolder. EPC 592. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

SINT-AMANDS € 210.000
Hekkestr 22A, te renoveren 
woning met 3 slpk, garage en tuin. 
Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 503

WILLEBROEK € 199.000
Herman Vosstraat 28, Mooi gerenoveerde hoek-
woning, enkel de gevel nog op te frissen, Inkom, 
woonk, wc, eetk, kkn, badk, 2 slpk, extra badk, gara-
ge, voortuin. EPC 786 kWh Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 196.500
Guido Gezellestraat 59, gerenoveerde woning, 
inkom, woonk, eetk, kkn, berging, 2 badk, 
terras, droge kelder, 3 slpk, bureau, berging.
EPC 622, Gv, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

NIEL € 187.000
Boomsestraat 289, gezellige op te frissen 
woning. Inkom, kkn, berging, living, badkamer, 
tuin,  servitudeweg, 2 slpk, vaste trap naar 
zolder. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 565

WILLEBROEK € 165.000
Dendermondsestwg 30, volledig te renoveren handelsruimte 
met woonst, inkom, bureau, atelier, kknruimte, wc, kamer, Boven 
atelier nog vrij in te delen verdieping, Private woning voorzien 
van woonk, kknruimte, badk, slpk, zolder, Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 158.000
Zavelweg 8, te renoveren woning nabij centrum, 
inkom, woonk, kkn, badk, berging, veranda, diepe 
tuin, 2 slpk, vaste trap naar zolder met nog 
1 slpk en berging. EPC 870. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 135.000
Appeldonkstraat 200, te renoveren, 
living, kkn, badkamer, tuin, 2 slpk, zolder. 
Gvg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 1165

WILLEBROEK 
Vooruitgansstraat 3, te renoveren woning, 
inkom, eetkamer, woonkamer, kkn, badk, koer, 
kelder, nachthall, 2 slpk, vaste trap naar zolder. 
EPC 623 kWh, Gv, Wg, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 110.000
Appeldonkstraat 150, te renoveren, living, 
kkn, badk, veranda, tuin, kelder, 2 slpk. 
Gvg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 1.267

Vooruitgansstraat 3, te renoveren woning, 
inkom, eetkamer, woonkamer, kkn, badk, koer, 
kelder, nachthall, 2 slpk, vaste trap naar zolder. 
EPC 623 kWh, Gv, Wg, Vkr, GvvVERKOCHT

APPARTEMENTEN
WILLEBROEK € 644.000
Breendonkstraat 11A, luxueze Penthouse, 
inkom, woon/eetkamer (73 m²) berging, wc, 
2 badk., 3 slpk, kkn, 3 terrassen, dubbele gara-
ge. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 132

WILLEBROEK € 379.000
Rupellaan 1, ruim duplex app, 144 m², inkom, woon-
kamer, wc, open kkn, groot terras, berging, 3 slpk, bad-
kamer, douchekamer, 2e groot terras, ondergr. parkeer-
plaats. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. EPC 146,9 / E-peil 99

WILLEBROEK € 375.000
Groene Laan 36, ruim app 2e verd, 160 m2, 
3 slpk, 2 badk, terrassen met zicht 
op het kanaal. 2 autostpl. Lift aanw. 
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 76

WILLEBROEK € 330.000
Glooistraat 25, groot app. In recent gebouw, gebruik 
van kwalitatieve materialen, Inkom, wc, grote living, 
moderne kkn, badk. Met inloopdouche en hoekbad, 
3 slpk, garage. EPC 156 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

PUURS € 230.000
Stationsstraat 48, nieuwbouw appart. 1e verd, 
ruime woonkamer, open kkn, 2 slpk, badkamer, 
zuidgericht terras, Ideaal als opbrengsteigen-
dom. EPC 99 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 230.000
Dendermondsesteenweg 149 B604, appartement op de 
6e verdieping, BELEGGERSTIP. aankoop met levenslange 
huurder - inkom, ruime leefruimte, kkn, 2 slpk, badk, wc, 
berging en garage. EPC 216 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

WILLEBROEK € 199.000
Dr. Persoonslaan 8 - 2ev, instapklaar app. Met 
garage, lift in gebouw, inkomhall, woonk., eetk. 
open kkn met ontbijthoek, badk., 2 slpk, ber-
ging, kelder. EPC 140 - Vg, Wg, Gmo, GVkr, Gvv

WILLEBROEK € 198.000
Scheldelaan 40 B301 - Residentie De Schalk- 
prachtig 1slpk appartement, inkom, leefruim-
te, berging, wc, slpk, kkn, badkamer, terras. 
Vg, Wg, Gmo, Gvk, Gvv. EPB 121,58

WILLEBROEK € 169.000
Captain Trippstr 53, instapklaar app 2e verd, 
2 slpk, airco, kelderberging, gem, fiet-
senberging, verhuurd, centrum. 
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 390

BOOM € 135.000
Antwerpsestraat 91, appartement op 6e verdieping met 
prachtig uitzicht, grote inkomhall, living, kkn, 2 slpk, badk, wc, 
terras, berging in de kelderverdieping, gesloten fietsenstal-
ling onderaan het gebouw. EPC 305 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

PUURS € 125.000
Stationsstraat 48, nieuwbouw dakstudio, centrum 
Puurs, woon/slaapruimte met open kkn, badk, 
groot zuidgericht terras, ideaal als opbrengstei-
gendom. EPC 461 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

VER
KOCHT

HANDEL - MAGAZIJN
WILLEBROEK € 950.000
Rupellaan 1A, grote commerciële ruimte reeds ingedeeld met recep-
tie/balie, wachtruimte, 5 kabinetten van ± 38m² per ruimte, geschei-
den toiletten, berging, technische ruimte, gratis parkeergelegenheid 
voor de deur, Ideaal voor groepspraktijk, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

WILLEBROEK € 450.000
Kloosterstr 4, handelspand met woonst. 
366m2 bewoonb opp. Gelijkvl handelspand, 
kkn, koer en opslag. App 3 slpk en mog. extra 
slpk op zolder. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv. EPC 328

WILLEBROEK € 295.000
Overwinningsstraat 19, te moderniseren handelspand 
met woonst, Gv 102 m²: winkelruimte met vitrine, ontvang-
struimte, kkn, berging, wc, 1eV: inkom, kkn, living, 2 slpk, 
badk, wc. Garage + stpls. EPC 879, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 249.000
Dr. Persoonslaan 13, bakkerij met woonst, GV: 
winkelruimte, atelier van 69 m², wc, bureau, 
tuin. 1ev: living en kkn, 2ev: 2 slpk en badkamer. 
EPC 404, VG, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

RUISBROEK 
Kerkstraat 104, handelspand met woonst, 
terrein 446m², café met keuken + toiletten. 
1eV: 93m², Nachthal, 3 slpk, badk, living. 
EPC: 875, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

RUISBROEK € 200.000
Kerkstraat 104, Café De Oude Post met 
woonst, GV: café, kkn, berging, wc’s, terras voor 
en achter parking, 1V: 3 slpk, badk, living, zolder 
nog af te werken. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 179.000
Aug Van Landeghemstraat 81, handelspand met te 
renoveren woonst, elk met eigen ingang, Gv: handelsruim-
te met pizzaoven, bergruimte, sanitair, koer + tuinhuis, 1e 
+ 2eV: nog te creëren woonruimte. Gv, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 175.000
Dr Persoonslaan 44, centraal gelegen kan-
toorruimte. ± 39m2 kantoor en ± 13m2 archief, 
WC en berging. Goede verbinding met A12, 
N16 en E19. Wg, Gvkr

BOOM € 147.500
Antwerpsestraat 75B1, commerciële ruimte 
van 70 m² met grote vitrine met veel lichtinval 
en 20 m² opbergruimte momenteel in gebruik 
als reisbureau

Kerkstraat 104, handelspand met woonst, 
terrein 446m², café met keuken + toiletten. 
1eV: 93m², Nachthal, 3 slpk, badk, living. 
EPC: 875, Wg, Gdv, Gvkr, GvvVERKOCHT

BLAASVELD VANAF € 200.000
Klaterstraat, 3 percelen voor HOB, 
vanaf 5a 50ca. Voorschriften op kantoor. 
Gvg, WgLk, Ag, Gmo, Gvkr, Vv.

WILLEBROEK VANAF € 175.000
Akkerlaan, 4 percelen te koop voor HOB, 
vanaf 5a 33ca. Rustige ligging. Meer info op 
kantoor. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv.

BOUWGRONDEN
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BORNEM
Bewoners van de Roddam in 
Bornem vierden in het weekend 
van 2 tot en met 4 augustus 
feest. In en rond café Sint-Vad-
de stonden enkele leuke acti-
viteiten op het programma. Zo 
kon iedereen deelnemen aan 
een gezellige barbecue of op 
zondagmorgen eens rondlo-
pen op de rommelmarkt. Maar 
de drie visprijskampen van de 
Bornemse Kempvissers vorm-
den het hoogtepunt van deze 
driedaagse. Op vrijdagavond 
kwamen de jongeren in actie 
en daar ging de overwinning 
naar Xander Rotthier met een 

vangst van 30,9 kg. Door deze 
zege volgt hij Merel Van Ranst 
op. Op de tweede plek strand-
de het duo Xeno en Brent An-
thierens met 20,5 kg. Daarna 
volgden nog Jitse Steenssens 
(16,3 kg), Louise Cloostermans 
(11,8 kg) en Tuur Loverie (11,3 
kg). Alle deelnemende kinderen 
kregen na afloop een prijs. Op 
zaterdag en op zondag kwa-
men de volwassenen in ac-
tie. De zege op zaterdag ging 
naar Franky Spiessens met 
een vangst van 23 kg. Daarna 
volgden Kurt Steenssens (19,5 
kg), Jonas Van de Veken (17,9 
kg), Stijn Schelfhout (14,8 kg), 

Kurt Van Baden (14,2 kg), Xan-
der Rotthier (13,5 kg) en Dirk 
Anthierens (11,8 kg) Er namen 
twintig personen deel aan deze 
open wedstrijd. Een dag later 
daagden dertien deelnemers 
op en hier ging de overwinning 
naar Lars De Man met 30,7 kg. 
Daarmee kroont Lars De Man 
zich tot algemene winnaar van 
deze tweedaagse. Eddy Rous-
seau werd tweede met 26,2 kg 
en de andere vissers die in de 
top-5 eindigden waren Mario 
Rotthier (24,9 kg), Luc Verdickt 
(24,8 kg) en Willy Smet (16,7 
kg).

Roddam kermis pakte opnieuw 
met visprijskampen uit

BLAASVELD
In november 2011 werd door 
de firma Real Estate uit Me-
chelen een bouwaanvraag 
ingediend voor het gebied in-
gesloten door Hinxelaar, Beze-
laervelden en de nieuwe verka-
veling met straten die verwijzen 
naar planeten als Marsstraat, 
Venusstraat, Uranusstraat en 
Mercuriusstraat. Het verkave-
lingsgebied werd vroeger ge-
bruikt door jeugdhuis ’t Stopsel. 
Vanuit de planetenwijk kwam 
bezwaar tegen het plan. Voor-
eerst wezen de bewoners er op 

dat het gebied volledig omslo-
ten is wat een negatieve im-
pact zal hebben op de huidige 
leefomgeving en verkeerssi-
tuatie. Er worden twee totaal 
ongeschikte ontsluitingswegen 
voorzien, in- en uitgang via Be-
zelaervelden Hinxelaar waar-
door talloze mobiliteits- en 
veiligheidsvoorzieningen in het 
gedrang komen, het zal min-
stens een verdubbeling van de 
verkeersstroom met zich mee-
brengen. Gevaarlijke kruispun-
ten ontstaan ter hoogte van de 
Venusstraat-Mechelsesteen-

weg-Geerhoek. Sluipverkeer 
zal zich met de tijd ontwikkelen. 
De bewoners wezen er ver-
der op dat het een volledige 
belastende ontsluiting is voor 
het gebied. Zij weten dat het 
braakliggend veld bouwgrond 
is, maar de voorziene 48 wo-
ningen zijn teveel. Sinds 2011 
is men enkele jaartjes verder 
en ondertussen werd door de 
verkavelaar het gebied bouwrijp 
gemaakt. ReM

’t Stopselsite bouwrijp voor 48 kavels

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be
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