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Samen maken wij  
(Publi)Nieuws!

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

DRINGEND GEZOCHT
Te renoveren / 

op te frissen woningen 
Enkel aankoop 

rechtstreeks van eigenaar.

Tel: 0474 30 55 19

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)

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

        Recyclagepark voor
ZELFSTANDIGE & KMO-bedrijven

Fok 22a - Sint-Amands
Openingsuren:

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

Hemelrijken 22
2890 Sint-Amands
www.bativer.be
tel. 052 40 90 80

Vraag onze
GRATIS BROCHURE

aan of maak een afspraak.

UW HUIS RENOVEREN

2890 Sint-Amands
GRATIS BROCHURE

aan of maak een afspraak.

UW HUIS RENOVEREN

2890 Sint-Amands
GRATIS BROCHURE

aan of maak een afspraak.

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

PASFOTO’S
Baeté, drukwerk & reclame 

Stationsstraat 42 A
2870 Puurs

t 03 889 00 51
www.baetedrukwerkenreclame.be

KEUKENS
Adrem

Zie blz. 9

TUINHUIZEN  I  COTTAGES  I  GARAGES  I  CARPORTS  I  PERGOLA’S  

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

Onze showroom is voorlopig enkel toegankelijk op afspraak

Boek nu je afspraak online op onze website: www.tuinhuizendecock.be

Rijksweg 65  I  2870 Puurs-Sint-Amands  I  T 03 889 97 22  

info@tuinhuizendecock.be  I  www.tuinhuizendecock.be

BuitenBuitengenieten!

RAMEN PLAATSEN
ZONDER BREEKWERK?
015 71 38 38
www.desbuquois.be

Realisatie van uw totaalproject

WWW.VANENCO.BE
Breendonkstraat 22b - 2830 Willebroek

t 03 886 74 78 - info@vanenco.be

GRATIS 
VRIJBLIJVEND
ONTWERP & 
PRIJSOFFERTE!  
EIGEN PRODUCTIE & 
PLAATSINGSDIENST

SCHRIJNWERKERS
KEUKENS | HOUTEN VLOEREN | DRESSINGS- MAATKASTEN

TRAPPEN, DEUREN & RAMEN | VERANDA’S, PERGOLA’S & 
ZONWERING | AANBOUW & ZOLDERINRICHTING
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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 ....................................................14-17

KALENDER .............................................................................................. /

PERSONEEL .......................................................................................29

AUTOGIDS ...........................................................................................22

ZOEKERS ....................................................................................26-27

BOUWEN & VERBOUWEN ........................................24-25

NOTARIEEL ...............................................................................................

IMMO...............................................................................................30-31

Lees PublNieuws ook online op 
www.publinieuws.be

Zoek en vind meer! vervolg pagina 26-27

Verhuizingen 
va. €295

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

Inlichtingen:
03 899 39 04

BORNEM

RUIM- EN ONTSTOPPINGSDIENST
MOERNAUT GEERTbv

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

Vandriessche
Gevelrenovatie 
isolatie en bepleistering - crepie

Algemene schilderwerken 
binnen & buiten en behangen

Algemene gyprocwerken 
Tuinhuisrenovatie

0477 05 60 43

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

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 advies

Schilderwerken
(binnen en buiten)
en behangwerken

Davy Segers
ook plaatsing
laminaatvloeren
Koningin Astridlaan 109A

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

SCHILDER- & BEHANGWERKEN
WOONDEKOR PEETERS

Altijd bereikbaar op 0476 34 90 03

tel.: 052 22 56 43 • 052 22 53 81
www.vdstraeten.be

ZOMERACTIE
HOUTPELLETS BIJ
Brandhout Johan Vanderstraeten

CO2 neutraal - DIN+
bruine korrel: eik, beuk, mahonie

witte korrel: 100 % naaldhout
14 kg/zak (56 zakken/pallet)

 1 pallet: € 3,90/zak
 2 - 4 pallets:  € 3,70/zak
 vanaf 5 pallets:  € 3,60/zak

BTW & transport inbegrepen

Uw advertentie op 
deze pagina?

t 03 889 00 51 of
www.publinieuws.be

ZONNECENTER

zonder afspraak

Jetsun NAJAARSACTIE
van maandag 21 september t/m zaterdag 3 oktober 2020

9 ergoline toestellen

Verzorgingsproducten:
Australian Gold - California tan - Designer skin - Curasano spray

ABONNEMENTEN
•  € 50 + nu € 10 gratis
• € 75 + nu € 20 gratis
• € 100 + nu € 30 gratis
• € 125 + nu € 40 gratis
• € 150 + nu € 50 gratis

ABONNEMENTEN: ONBEPERKT GELDIG

NU DUBBEL 
VOORDEEL!

Ook beschikbaar: ”outdoor” zonneproducten: 
Australian Gold

voor niet-abonnees: -10% korting

-20% korting

Provincialebaan 167 • 9200 Baasrode-Dendermonde (naast kerk Briel) • 052 34 04 51

oakwood

ZONNECENTER 
JETSUN

OPENINGSUREN
 ma 13u  tot  20u
 di - za  9u  tot  20u  
 zo  gesloten
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Behandelingen enkel op afspraak!

·  SCULPT 3D snel en effectief afslanken 

 20% KORTING PER BEURT

·  SPRAYTANNING

·  TANDEN WITTEN

 20% KORTING PER TREATMENT

·  CRYSTAL CLEAR SKINCARE behandelingen

·  FILLERS 
 EN BOTOX

Cosmetisch arts aanwezig: 17 oktoberCosmetisch arts aanwezig: 17 oktober

Follow us on 
instagram & facebook

Hoogstraat 19-21 ∙ 2870 Puurs
www.vanreethpuurs.be

Winkel: alle dagen 9.30 u - 12.30 u en 13.30 u - 18.00 u
 zaterdag tot 17.30 u
 gesloten woensdag & zondag

Bar/Lounge: maandag tot donderdag 17.00 u - 22.30 u
 zaterdag 13.30 u - 17.30 u
 gesloten vrijdag & zondag

Van-Reeths-Kof� ebranderij-248382778556768

VanReethKof� ebranderij_Puurs

Deze biologische kof� e komt van de UCA San Juan coöperatief in het 
departement Madriz in het noordwesten van   Nicaragua. De actieradius 
omvat vijf gemeenschappen in de districten San Juan del Río Coco en 
Telpaneca.

De aangesloten boerderijen van UCA San Juan en zijn coöperaties, 
zijn biologisch en Fairtrade gecerti� ceerd. Ze produceren kof� e in 
overeenstemming met arbeidswetgeving en streven ernaar de impact op 
het milieu te beperken. Door middel van handmatige onkruidbeheersing 
3 keer per jaar en de toepassing van organische pesticiden zoals gips, 
houden ze ziektes en insecten op afstand.

Deze elegante, heerlijk geurende kof� e met appelsien en chocolade aroma’s 
heeft een zuivere, ronde en smeuïge smaak met een licht zure toets. 

Deze kof� e heeft het Biologisch certi� caat. En is natuurlijk 100% Arabica.

Kof� e in de kijker:
Nicaragua San Juan del 

Rio Coco Organic
NIEUW assortiment herfst specials:
Marsepein, ChocoMallows, Pralines, Sneeuwballen, Koekjes, Gevulde Speculaas , …

Nicaragua 

€18/kg

PUURS
De Katholieke Studenten Actie 
(KSA) van Puurs hield op za-
terdag 5 september de jaar-
lijkse startdag. Landschaps-
park Fort Liezele vormde het 
zonovergoten decor voor de 
jongens- en meisjesgroepen 
die omwille van de corona-
maatregelen netjes van elkaar 
gescheiden werden. Ook de ou-
ders die hun kinderen brachten 
droegen een mondmasker. De 
jongens van KSA Sint-Pieter 
namen het linkergedeelte van 
het park voor hun rekening 

terwijl de KSA Roodkapjes de 
rechterkant bevolkten. Stipt om 
veertien uur klonk het klassieke 
‘Krak Boem’ waardoor het even 
muisstil werd. ‘Normaal spelen 
we tijdens de startdag met alle 
leeftijden samen maar door co-
rona zijn we nu verplicht om in 
bubbels te spelen. We werken 
vandaag met thema’s en dat 
zijn de smurfen, Robin Hood 
en GTA’, zegt KSA Sint-Pieter 
hoofdleider Pol Van Ranst. Bij 
de jongens werden ongeveer 
honderd kinderen aan de start 
van het nieuwe werkjaar ver-

wacht. Aan de andere kant bij 
de meisjes zongen de Rood-
kapjes eerst het groepslied, 
een aanstekelijk en enthousi-
ast nummer waar niemand de 
benen stil kon bij houden. ‘Wij 
verwachten vandaag ongeveer 
150 leden op onze startdag. 
Bij ons is circus het thema bij 
het lager en bankieren bij het 
middelbaar. De startdag is altijd 
een beetje speciaal omdat het 
een overgangsdag is. De oudste 
leden worden leiding en voor de 
leden is het dan weer nieuws-
gierig afwachten wie hun nieu-

we leidster wordt. Vandaag 
verwachten we ook veel nieuwe 
inschrijvingen’, vertelt Rood-
kapjes-hoofdleidster Louise 
Aenspeck. Bij de allerkleinsten 
vloeide hier en daar een traan-
tje maar dat was snel gedroogd 
wanneer de leiding iedereen in 
de groep met warmte verwel-
komde. Aan het enthousiasme 
van de KSA-ers te meten was 
het duidelijk dat het coronavi-
rus er niet zal in slagen om het 
jeugdig sociale weefsel te bre-
ken. WV

250 kinderen op KSA-startdag

Lees meer in PubliNieuws
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colora bornem 
Puursesteenweg 269, 2880 Bornem 
T 03 827 26 00, colora.bornem@colora.be 
open: ma-vr: 9u-12u30 en 13u30-18u, za 9u-17u

Bestel je liever online?   
Gebruik onze verfwijzer op colora.be

Schilderen, dat doe je 
met de beste verf én 
met het juiste advies.

#IKKOOPBELGISCH

Verf vol 
vertrouwen

PUURS
Wie geen kerkelijke begrafenis 
wenst, kan vanaf nu terecht  in 
Huis Landschapspark. Met de 
opening van Huis Landschaps-
park kent onze regio een aula 
met 300 zitplaatsen, modu-
leerbaar via een geluidsdichte 
wand tot 2 kleinere ruimtes. 
Huis Landschapspark beschikt 
over een groet- en ontvang-
struimte waar op elk tijdstip 
groetmomenten kunnen ge-
houden worden. De grote aula 
heeft 230 zitplaatsen, de kleine 
80. Samen goed voor 300 zit-
plaatsen. Grote TV-schermen 
en een professionele geluids-

installatie met automatische 
sturing, zorgen ervoor dat elke 
plechtigheid intens kan beleefd 
worden. Ook van thuis uit via de 
live-streaming.
De kleine aula kan ook gebruikt 
worden voor koffietafels. Alles 
is voorzien om een klassieke 
koffietafel, een warme koffie-
tafel of uitvaartreceptie te hou-
den. 

Huis Landschapspark is gele-
gen in het Park Fort Liezele. 
Het gebouw oogt zeer mooi in 
de natuurrijke omgeving. Eens 
binnen zorgen de grote raam-
partijen, de natuurlijke materi-

alen en de lichte kleuren voor 
rust en sereniteit.

Open huis dagen
“Door corona kunnen wij geen 
officiële opening houden. Daar-
om hebben wij beslist om tij-
dens de maand september op 
zondag een open huis te orga-
niseren, telkens van 14 tot 17 
uur. Wij ontvangen de gasten 
bubbel per bubbel, zo houden 
wij het veilig en gezond voor ie-
dereen. Wij leggen de werking 
uit en antwoorden op de vra-
gen van de bezoekers,“ vertelt 
verantwoordelijke Fien de Rop. 
“De eerste reacties zijn zeer po-

sitief. Mensen kiezen duidelijk 
meer en meer voor het één-lo-
catiegegeven: de uitvaartplech-
tigheid, de begraving, uitstrooi-
ing of bijzetting gevolgd door de 
koffietafel op één en dezelfde 
plaats. Mensen spreken ons 
ook aan over de centrale lig-
ging, het mooie kader van het 
Park Fort Liezele en de ruime 
parkeergelegenheid,” vervolgt 
Fien. Wie wenst kan nog op 
zondag 20 en 27 september 
een kijkje komen nemen van 
14 tot 17 uur. Ook op andere 
momenten kan de aula na af-
spraak bezocht worden.

Praktisch
Huis Landschapspark staat 
open voor iedereen. In geval 
van overlijden kunnen de nabe-
staanden ten allen tijde online 
zien wanneer de aula beschik-
baar is en reserveren. 
“Wij werken met alle begrafe-
nisondernemers samen. Iedere 
familie bepaalt zelf door wie ze 
zich willen laten begeleiden in 
deze moeilijke periode. Uiter-
aard kunnen ze hiervoor ook bij 
mij terecht,” aldus Fien.

www.huislandschapspark.be
contact@huislandschapspark.be
0477 17 20 87

Grootste aula geopend

OPPUURS
Elke zondag zijn kinderen van 
zes tot achttien jaar van harte 
welkom bij Chiro Oppuurs. Op 
zondag 13 september vond bij 
deze jeugdvereniging de tra-
ditionele startdag plaats.   “Tij-
dens onze eerste dag van het 
nieuwe werkjaar verwelkomen 
we de oude en nieuwe leden. 
We manen de kinderen aan om 
verkleed in het thema ‘Holly-
wood’ te komen. De twee jong-
ste groepen worden vandaag 
met een tractor opgehaald en 

de kinderen spelen een hele 
namiddag leuke spelletjes met 
elkaar. Dit is voor velen een 
unieke gelegenheid om kennis 
te maken met de leiding. De 
oudere groepen gaan zelf op 
ontdekkingstocht en ontdekken 
spelenderwijs wie hun leiding 
is,” aldus Jente Timmers. Om 
alles veilig te laten verlopen en 
om het allemaal corona-proof 
te houden werd er een aparte 
tractor voorzien om de jongens 
en de meisjes op diverse plaat-
sen in Oppuurs op te pikken. 

“Alhoewel wij één grote Chiro 
Oppuurs zijn, hebben we toch 
een aparte werking.   Voor de 
jaarlijkse evenementen wer-
ken we wel samen.   Op het 
programma staan ondermeer 
een eetfestijn, een ‘Oh My deer 
fuif’, een Sinterklaasfeest en 
een comedy-avond in de paro-
chiezaal. Met deze activiteiten 
willen we onze kas spijzen.  De 
opbrengsten van de activitei-
ten worden elk jaar belang-
rijker voor ons omdat we in 
de toekomst van plan zijn om 

nieuwe gebouwen neer te po-
ten. Met onze vereniging willen 
we alle leden een leuke na-
middag bezorgen en voor hen 
een omgeving creëren   waar 
vriendschappen voor het leven 
ontstaan. Ons werkjaar slui-
ten we telkens met een spet-
terend kamp af,” besluit Jente 
Timmers. Bij de meisjes zijn er 
ruim 120 leden en 26 leidsters.  
De jongens zijn  voorlopig met 
tachtig enthousiaste leden en 
dertien leiders. Ondanks Co-
vid-19 wil Chiro Oppuurs de 
werking zo normaal   mogelijk 
laten doorgaan. De plaatselij-
ke afdeling volgt de regels van 
Chiro Nationaal strikt op. Op dit 
moment bevindt Chiro Oppuurs 
in een situatie met code geel en 
dat betekent dat de activiteiten 
in bubbels van vijftig personen 
plaatsvinden. Natuurlijk hou-
den alle aangesloten leden zich 
strikt aan de hygiëneregels. De 
toekomst van deze jeugdver-
eniging ziet er goed uit. Het 
aantal leden stijgt elk jaar en 
men wil deze lijn vooral aan-
houden. Binnen een vijftal jaren 
hoopt Chiro Oppuurs de deuren 
te openen van de nieuwe loka-
len.

Chiro Oppuurs is klaar voor een spetterend jaar

STEENHUFFEL
Tijdens de bloeddonatie van 
31 augustus in Zaal Flandria 
te Steenhuffel boden Marti-
ne Roelands (61) en Martine 
Segers (60) zich aan voor hun 
150ste bloedgifte. Het Rode 
Kruis bedankte deze twee su-
per-donoren met een fles-
je bubbels. Martine R. begon 
op haar 18de verjaardag met 
bloedgeven naar het voorbeeld 
van haar vader Louis. Een jaar-
tje later nam ze haar buur-
meisje Martine S. mee. Sinds-
dien hebben de twee elke drie 
maanden een vaste afspraak bij 
de bloedcollecte te Steenhuffel. 
Met 150 giften mogen zij zich 
nu wel bij de zomerhelden re-

kenen, waar het Rode Kruis zo 
naar op zoek is. Martine Roe-
lands is niet enkel trouwe donor 
maar is tevens voorzitster van 
de Vriendenkring Bloedgevers 
Steenhuffel. Zij weet dan ook 
als geen ander hoe belangrijk 
het bloedgeven is en roept jong 
en oud op om in de toekomst 
haar voorbeeld te volgen. Zij 
deelde ook nog met spijt in het 
hart mee dat het jaarlijks mos-
selfeest van de bloedgevers dit 
jaar niet zal doorgaan wegend 
het corona-virus. De volgende 
bloedgifte in zaal Flandria is op 
maandag 30 november en op 
dinsdag 8 december. Noteer 
deze data alvast in jullie agen-
da.  (GR) 

Martine en Martine 
geven elk 150 keer bloed

REGIO
Heeft u ook een brief burgerbe-
vraging Gemeente-Stadsmoni-
tor ontvangen van het Agent-
schap Binnenlands Bestuur dat 
in maart werd uitgesteld door 
de coronacrisis. Men wil uw 
mening kennen over uw ge-
meente of stad,  dit is belang-
rijk en daarom start men met 
de bevraging. De voornaamste 
vragen zijn, waaraan hecht 
u belang in uw gemeente of 
stad. Bent u tevreden over de 
voorzieningen, kan u er veilig 
fietsen en zijn er genoeg acti-
viteiten. Het Agentschap Bin-
nenlands Bestuur organiseert 

deze bevraging elke drie jaar, 
dit in samenwerking met Sta-
tistiek Vlaanderen bij inwoners 
van alle Vlaamse steden en ge-
meenten. Nadien verwerkt men 
de resultaten van de bevraging 
tot een rapport voor elk lokaal 
bestuur dat door iedereen gra-
tis kan geraadpleegd worden. 
De bevraging is een unieke kans 
om uw (ongezouten) mening te 
geven. Wie meedoet kan een 
van de 7.500 waardebonnen 
winnen ter waarde van 12 euro 
die men naar keuze kan beste-
den in heel wat winkels. Het in-
vullen gebeurt online. ReM

Burgerbevraging 

Lees meer in PubliNieuws

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be
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www.drinxit.be
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.
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Voor meer info: www.drinxit.be
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DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
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• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis
Gamma

2+1 gratis2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis

MAES_SEPT2020_OPM.indd   1 8/09/20   10:15

www.drinxit.be

V.U
.: D

istr
ico

 CV
BA

, O
ost

laa
n 7

 - 8
56

0 G
ulle

ge
m 

    
    

“B
ier

 m
et 

lie
fd

e g
eb

ro
uw

en
, d

rin
k j

e m
et 

ve
rst

an
d”

Voor meer info: www.drinxit.be

Alle aanbiedingen zijn geldig van 18 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt.

DRANKENCENTRALE MAES

Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be 
Openingsuren: Ma-vrij: 8u-18u30 - Zat: 8u30-18u

WEST-VLAANDEREN
De Centrale, 8600 Diksmuide • Drankcenter Rojo, 8610 Handzame • Drankencentrale Decuypere, 8530 Harelbeke • Dranken Pauwels, 8501 Heule • Drinkmarket Ghekiere, 8500 Kortrijk • Dranken Bayart, 8930 Menen • Dranken David, 8950 Nieuwkerke • De Plaetsemolen, 
8730 Oedelem-Beernem • In de Klok I, 8720 Oeselgem • In de Klok 2, 8710 Ooigem • Drankenservice Eddy en Marleen, 8800 Roeselare • Drankenhandel Lezy, 8880 Sint Eloois Winkel • Brouwerij Bartier, 8953 Wijtschate
OOST-VLAANDEREN
Nuelant drankencentrale 1, 9310 Moorsel • Nuelant drankencentrale 2, 9310 Baardegem • Drankencentrale Alldrinks, 9660 Brakel • Drankencentrale Maes, 9200 Dendermonde • Flandria Drinks, 9900 Eeklo • Dranken Stravbier, 9472 Iddergem • De 3 Linden, 9270 Kalken
• Drankencentrale Allaert, 9870 Machelen/Zulte • Dranken Goossens, 9041 Oostakker • Drankenhal  Van Callenberge, 9190 Stekene • Drankenhalle Neyt, 9950 Waarschoot • Dranken Latomme, 9930 Zomergem
ANTWERPEN
Drankenhandel Verreydt 1, 2275 Lille • Drankenhandel Verreydt 2, 2200 Noorderwijk-Herentals • Drankenhandel Verreydt 3, 2250 Olen • Drankenhandel Daems, 2275 Lille (Wechelderzande) • Drinks by B-Lite, 2950 Kapellen
LIMBURG
Drankenhal Vertessen, 3581 Beverlo • Dranken Verslegers, 3650 Dilsen-Stokkem • Vandepoel, 3545 Halen • ‘t Swinneke, 3941 Hechtel-Eksel • Bierhandel Sevens, 3920 Lommel • Geerkens Drankenhal, 3660 Opglabbeek • V&H Drinks Hubrechts, 3660 Opglabbeek
• Dranken Willems, 3620 Lanaken
VLAAMS-BRABANT
Het Bier- en Wijnhuis, 3060 Bertem • Dranken Vercammen, 3220 Kortrijk-Dutsel • Biercentrale Van Dijck, 3128  Tremelo • Kefo Dranken, 2430 Vorst-Laakdal
HENEGOUWEN
Drinks Soetens, 7880 Flobecq

Promotie geldig 
tot 22/9 !

Maes & Cristal
(14+10) x 25 cl

14+10 gratispromo

Kidibul gamma
75 cl

5+1 gratis

Kidicool 
gamma
4 x 20 cl

3+1 gratis

Kidibul
25 cl - can
Gamma

5+1 gratis

BIJ AANKOOP VAN

6 X 33 CL

2 CLIPS
KWAREMONT

Victoria
4 x 33 cl

2de clip 
-50%Grimbergen

Dubbel & 
Blond
(5+3) x 33 cl

promo

Promotie 
geldig vanaf 
23/9 !

5+3 gratis
Evian Plants & 
Fruits
12 x 37 cl
gamma

10+2 gratis
Volvic Bio
Infusion 37 cl
Gamma

2+1 gratis

Palm
4 x 25 cl

3+1 gratis

   
naar keuze en verkrijgKoop 2 bakken Gerolsteiner

1 voetbal gratis*

*zolang de voorraad strekt! Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Bourgogne 
des Flandres
(3+1) x 33 cl

3+1 gratis

St. Bernardus Abt 12
24 x 33 cl

1 potje paté St. Bernardus 
gratis per bak

NEW

*2x 6-pack maximum per klant/par client

*

*

Bombay Bramble
70 cl

Piper Heidsieck
Brut - 75 cl
Ice Cream Pack

Blonden Os
(3+1) x 33 cl

3+1 
gratis

€29.50
e 42,14/l €29.95

e 39,93/l

1
bier van 
de maand

streekbieren
in de kijker

3

2
innovatie van
de maand

1 paraplu gratis bij 
aankoop van 1 bak!

Ableforth’s
Bathtub Gin
70 cl

nieuw

Rodenbach 
Vintage
12 x 37,5 cl
6 x 75 cl

Filou
4 x 33 cl

1 blik Filou 25 cl gratis
per 2 clips

Forte D’Oro
Rood - Wit - Rosé
75 cl

€5.20
e 6,93/l

Cava Creador
75 cl

€7.30
e 9,73/l

Royal Oporto
Tawny/White/
Ruby
1 l 70 cl

+33%
gratis 

Hendrick’s 
Midsummer
70 cl

Hendrick’s 
Orbium
70 cl

The Botanist
70 cl

Royal Oporto
10 Years
75 cl
Geschenkétui

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

0,75 euro korting per fles

Filliers Dry 
Gin 28
46°
50 cl

Filliers Pink Gin
37,5°
50 cl

Sandeman
Porto
Ruby - Wit
75 cl

+33%
gratis 

Tanqueray
Gin
70 cl

korting
-2,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 

korting
-3,00€ 1 glas gratis per fles

AA drink
33 cl pet
Gamma

Schweppes
Tonic
Tonic Zero
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis
Schweppes
Pink Tonic
Can 6 x 33 cl

2+1 gratis

10%
promo

AA drink
50 cl
Pet
Gamma 5+1 gratis
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Industrieterrein Hoogveld 29, 9200 Dendermonde
T 052 21 53 69 • info@drankenmaes.be
Openingsuren: ma-vrij: 8u-18u - zat: 8u30-18u

DRANKENCENTRALE MAES

Alle aanbiedingen zijn geldig van 17 t.e.m. 27 september 2020 of tot zolang de voorraad strekt. www.drinxit.be

BORNEM
Na zes uur vergaderen kwam 
er plots een einde aan de ge-
meenteraadszitting van sep-
tember. De voltallige oppositie 
verliet resoluut om 2 uur ‘s 
nachts, na een schorsing van 
de gemeenteraad van meer 
dan een uur, zwaar misnoegd 
de zaal. Reden van het rumoe-
rig einde was het over en weer 
discussiëren tussen oppositie 
en meerderheid over de nieuwe 
verkeersopstelling op het ein-
de van de Boomstraat aan het 
Warregaren en de hierbij ver-
anderde verkeersopstellingen 
in de nabije omgeving.
Naar gewoonte was door de 
coronamaatregelen ook deze 
dinsdagavond geen publiek 
toegelaten op de gemeenteraad 
van Bornem. De zitting kon wel 
een eerste maal gevolgd wor-
den op Youtube.
Voor aanvang van de gemeen-
teraad stonden enkele leden 
van de Verenigde Handelaars 
met pamfletten met daarop 
“Red Bornem van een langza-
me dood” in het cultuurcen-
trum Ter Dilft te wachten op de 
raadsleden. De vraag was heel 
duidelijk: maak de knip aan het 
Warregaren weer open zodat 
het centrum weer beter be-
reikbaar en leefbaar wordt. De 
handelaars verklaren niet tegen 
fietsers te zijn maar slechts één 
op de vijftig mensen komt in de 
zomer met de fiets winkelen. In 
de winter zal dit alleen maar 
verslechten.

Nachtelijk verloop
Op het programma van de 
gemeenteraad ondermeer de 
toelichtingen van de verschil-
lende jaarrekeningen 2019. 
Agendapunten die alvast voor 
heel wat toelichtingen en op-
merkingen zorgden van zowel 
meerderheid als oppositie. Het 
was bijna middernacht toen het 
mobiliteitsplan, op de agenda 
geplaatst door oppositiepartijen 
CD&V en Vlaams Belang, aan 
de beurt kwam.
Gemeenteraadslid Liesje Pau-
wels (CD&V), tijdens de vorige 
legislatuur nog schepen van 
Mobiliteit, schetste uitvoerig 
de politieke voorgeschiedenis 
van de proefopstelling van een 
plan voor een nieuwe verkeers-
situatie van de Boomstraat en 
omgeving. Ze sloot af met een 
lijstje van twaalf vragen. Het 
ontbreken van voorafgaandelij-
ke participatie bij het opstellen 
van de nieuwe proefopstellin-
gen vond Pauwels zeker niet 

kunnen.
“Op 1 juli werd de nieuwe 
proefopstelling met knip op het 
einde van de Boomstraat, het 
veranderen van rijrichtingen, 
het opzetten van een fietszone, 
het uitschakelen van een ver-
keerslicht zonder enige com-
municatie en participatie door 
de strot geramd van de Ver-
enigde Handelaars en omwo-
nenden”, aldus Liesje Pauwels. 
“Als partij vragen wij dan ook 
onmiddellijke stopzetting van 
deze opstelling. Hierover willen 
wij een hoofdelijke stemming 
vragen.”
Wim Verheyden (Vlaams Be-
lang) sloot aan bij deze stelling 
en trok onder meer de kaart 
van de handelaars. “Waar is 
het gezond verstand van dit 
schepencollege, is dit aange-
tast door COVID-19?”, vroeg 
Verheyden. “Het invoeren van 
zo’n ingrijpend plan zonder 
enige inspraak op een ogenblik 
dat de handelaars naar adem 
moeten happen door de Coro-
na toestand is ronduit misdadig 
en getuigt van weinig respect 
voor onze handelaars. Daarom 
dringt ook het Vlaams Belang 
aan om deze toestand onmid-
dellijk stop te zetten.”

Proefopstelling
Schepen van Mobiliteit Saadet 
Gülhan (N-VA) gaf heel ser-
een de visie van het gemeen-
tebestuur op het project weer. 
“Zowel de knip aan het einde 
van de Boomstraat als de in-
voering van de fietsstraat in het 
centrum zijn proefprojecten”, 
verklaarde ze. “Wij zijn ons wel 
bewust dat de communicatie bij 
de invoering van het verkeers-
plan beter kon. Wij hebben ui-
teraard weet van de commotie 
bij de handelaars. Vooral de 
knip in de Boomstraat is het 
grootste punt van ergernis. Op 
de vraag om deze knip te eli-
mineren gaan wij niet in. We 
willen eerst, bijgestaan door 
externe partners, de situatie 
beter evalueren voor we een 
beslissing nemen. Bij het in-
voeren van de proefopstelling 
werden reeds op zes plaatsen 
verkeerstellingen gedaan en 
in september zal een tweede 
meting bijdragen tot een juiste 
evaluatie van het effect van de 
opstelling.”
Aangezien beide oppositie 
partijen aandrongen op de 
hoofdelijke stemming, schors-
te voorzitter Eddie Bormans 
(N-VA) de gemeenteraad zo-
dat de meerderheid kon over-

leggen. Een uur later keerden 
de raadsleden terug. Resultaat 
van het overleg: “de stemming 
werd verdaagd naar de volgen-
de gemeenteraad.” Reden van 
verdaging: “het was niet dui-
delijk waarover precies moest 
worden gestemd”.

Tumultrijk einde
Op de verklaring om het punt te 
verdagen reageerden verschil-
lende raadsleden ontstemd. 
Alsnog werd verschillende ma-
len door de oppositie aange-
drongen om toch te stemmen. 
Ze maakten gewag van min-
achting van de oppositie. “Jul-
lie durven niet te stemmen”, 
bracht oud-burgemeester Luc 
De boeck (CD&V). ”Moeten jul-
lie een uur vergaderen om te 
beslissen dat jullie niet willen 
beslissen? Op welk reglement 
steunt de meerderheid zich? De 
vraag om een hoofdelijke stem-
ming te houden werd schrif-
telijk overgemaakt zoals het 
hoort. Jullie betonen hier geen 
respect voor de handelaars die 
hierdoor een maand langer op 
het resultaat moeten wachten.”
“Dit is het failliet van deze 
meerderheid”, zei Wim Verhey-
den.
Even na 2u stapte Dirk Hoofd 
(CD&V) als eerste op met de 
boodschap: “Dit is niet ernstig, 
ik ben weg.” Meteen daarna 
verliet de voltallige oppositie de 
gemeenteraad.
Door de stemming te verda-
gen, ontweek de meerderheid 
de mogelijkheid dat deze ne-
fast zou uitdraaien. Want zelfs 
gemeenteraadsvoorzitter Eddie 
Bormans (N-VA) gaf duidelijk 
van in het begin van het pro-
ject op Facebook aan dat hij niet 
voor het plan te vinden was. 
Enkele weken later ging ge-
meenteraadslid Geert Mertens 
(IedereenBornem) mee op de 
foto met protesterende hande-
laars. Deze handelaars blijven 
nu teleurgesteld achter. “We 
smeekten al menig maal om 
de toestand terug te herstellen 
naar vroeger. We begrijpen dan 
ook niet dat zo’n belangrijk punt 
op de gemeenteraad zomaar 
verdaagd wordt. Ondertussen 
wordt het stiller en stiller in 
de Boomstraat, wij vrezen het 
ergste”, klinkt het bij de Ver-
enigde Handelaars.

Voltallige oppositie verlaat zwaar 
misnoegd de gemeenteraad

KALFORT
In het eerste weekend van sep-
tember was er bij  Chiro Kalfort 
al een startdag.   “Die startdag 
staat bij ons bekend als ‘de 
overgang’.  We zwaaien telkens 
de afscheidnemende leiders uit 
en verwelkomen de nieuwe lei-
ding. We besteden tijdens die 
‘overgang’ ook de nodige aan-
dacht aan leden die van groep 
veranderen. Zo maken kinde-
ren die nu in het derde leerjaar 
zitten  de overstap van sloeber 
naar de speelclubs,” aldus Jan 
Van Praet. Afgelopen weekend 
stond bij Chiro Kalfort vriend-
jesdag op het programma. Met 
dit initiatief wil de jeugdbewe-
ging ieder jaar zoveel mogelijk 
nieuwe leden aantrekken.
“Die vriendjesdag kun je niet 
vergelijken met de andere ac-
tiviteiten die we elke zondag 
organiseren.   Dit is een hele 
speciale dag voor ons en voor 
de nieuwe leden. We trakteren 
de aanwezigen op smoutebol-
len en we organiseren een of 
meerdere grotere activiteiten 
op ons Chiroheem. Gedurende 
het hele Chirojaar plannen we 
verschillende activiteiten en 
soms gaan we met de Chiro-
meisjes van Kalfort op pad. Zo 
is er op zondag 22 november 
Christus Koning. Dan brengen 
we met de hele bende, jongens 
en meisjes, een bezoek aan de 
kerk en daarna kan iedereen 
smullen van heerlijke ‘Kriekskes 
met ballekes’. Een bezoek aan 

een schaatsbaan staat dan ook 
op het programma. In mei or-
ganiseren we een kampavond. 
Tijdens die gezellige avond ge-
ven we meer informatie over 
de kampplaats en tijdens een 
kampeeravond brengen  de le-
den samen de nacht door nadat 
ze van een gezellig kampvuur 
hebben genoten. De jongens 
van Chiro Kalfort richten verder 
nog een paasquiz, volksdans, 
Pekesweekend, een pekesfuif 
en bierfeesten in,” gaat Jan Van 
Praet verder. “Tijdens de zo-
mervakantie is er een tiendaag-
se kamp en tijdens de Kalfortse 
kermisweek houden de jongens 
en de meisjes van Chiro Kalfort 
het restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ 
open.  De opbrengst van de di-
verse activiteiten gaat naar de 
aankoop van spelmateriaal, het 
onderhoud van de gebouwen 
en dient om het kamp te bekos-
tigen. Dit jaar zijn er veel leden 
tot de leiding toegetreden. De 
23-koppige leidingsploeg staat 
elke zondag klaar om de leden 
met open armen te ontvan-
gen en hen een onvergetelijke 
dag te bezorgen.  Door corona 
moet Chiro Kalfort zich ook aan 
de nodige richtlijnen houden. 
We mogen leiding geven maar 
de bubbels zijn niet groter dan 
vijftig personen. Om alles veilig 
en vlot te laten verlopen verde-
len we de groep in twee grote 
bubbels. De sloebers, speel-
clubs en rakkers (kinderen van 
zes tot twaalf jaar) en de top-

pers, kerels en aspi’s (kinderen 
van twaalf tot achttien jaar) zijn 
strikt gescheiden van elkaar en 
mogen met elkaar geen con-
tact hebben.   Verder stellen 
we desinfecterende handgels 
ter beschikking   en wassen 
we regelmatig onze handen.   
Om een volkstoeloop te ver-
mijden komen de groepen op 
verschillende tijdstippen naar 
het Chiroheem.   We proberen 
zoveel mogelijk contactspelen 
te vermijden. Tot op heden 
hebben we op kamp en tijdens 
onze zondaagse activiteiten nog 
geen besmettingen gehad. Dat 
willen we zo houden,” besluit 
Jan Van Praet.   De gebouwen 
van Chiro Kalfort zijn aan ver-
vanging toe. Vorig jaar zat deze 
jeugdvereniging samen met het 
gemeentebestuur rond de tafel 
om te kijken of het haalbaar is 
om nieuwe lokalen bij te bou-
wen. Door de corona-pande-
mie staan die gesprekken nu 
even on hold.   Omdat Kalfort 
kermis dit jaar niet kan door-
gaan en de jeugdbeweging op 
die manier heel wat broodno-
dige inkomsten misloopt, plant 
Chiro Kalfort toch enkele nieu-
we activiteiten om de kas te 
spijzen.   Een herfstbar en een 
pannenkoekenslag zijn twee 
activiteiten die in de toekomst 
misschien wel eens kunnen 
plaatsvinden.

Prachtige dag om het 
nieuwe chirojaar te starten

LONDERZEEL SINT-JOZEF
We hoeven u niet meer te ver-
tellen dat 2020 geen jaar is zo-
als een ander; Covid-19 heeft 
onze levenswijze sterk beïn-
vloed en we moeten beseffen 
dat het einde nog niet in zicht 
is. Het virus heeft eveneens 
zwaar ingehakt op de parochie-

zaal en -werking. Er is geen 
enkele vorm van inkomsten 
meer sinds de sluiting op 12 
maart. Alle evenementen, ver-
gaderingen, feesten en eetfes-
tijnen werden geannuleerd en 
bijgevolg blijven zij achter met 
een enorme financiële kater. 
Daarom proberen enkele vrij-

willigers van de parochie vanaf 
september te redden wat er te 
redden valt. Sint-Jozef zonder 
parochiezaal zou meer dan 
even wennen worden. Daarom 
werd er gevraagd om massaal 
in te tekenen op deze bijzonde-
re editie van de parochiefees-
ten. Er werd gekozen voor een 
afhaaleditie op zaterdag 12 en 
zondag 13 september onder 
de naam “Dineren bij u thuis”. 
De oproep werd massaal opge-
volgd. Net geen 400 pakketten, 
een aantal dat het normale 
aantal eters ver overschrijdt,  
werden afgehaald. Iedereen 
was enorm tevreden, maar de 
gezelligheid van de feesten en 
het samenzijn konden spijtig 
genoeg niet meegeleverd wor-
den. (GR)

Parochiefeesten Londerzeel Sint-Jozef
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Adrem Keukens

Kloosterstraat 1, 2880 Bornem
03 825 18 95
sarah@adremkeukensbornem.be
www.adremkeukens.be

KEUKENS
Adrem

Speciaal v
oor jou

!

maandag  09:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
dinsdag  09:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
woensdag  gesloten
donderdag 09:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
vrijdag  09:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
zaterdag  09:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
zondag   13:30 - 18:00

DONDErDag

17 sEPt 2020
9:30 - 18:00

BACK TO SCHOOL
ACTIE

Speciaal voor jou!Speciaal voor jou!
ZONDag

20 sEPt 2020
9:30 - 18:00

VrIjDag

18 sEPt 2020
9:30 - 18:00

ZatErDag

19 sEPt 2020
9:30 - 18:00

OPEN
OPZONDAG!

BORNEM
Op zondag 13 september zette 
de kerk van Wintam van 10u 
tot 17u zijn deuren wagenwijd 
open voor geïnteresseerde 
bezoekers. En dat werden er 
weer wat. Meer dan 200 be-
zoekers brachten een bezoekje 

aan deze mooie museumkerk. 
Je kon er genieten van een 
prachtig kerkinterieur voor het 
merendeel afkomstig uit de in 
1825 door overstromingen 
teloorgegane kerk van Natten-
haasdonk, trouwens een van 
de oudste nederzettingen van 

de streek. Heel wat losse voor-
werpen uit Nattenhaasdonk 
werden uitgestald met een 
interessant woordje uitleg. Op 
groot scherm werd continu een 
film over het leven in Wintam 
kort na WOII (1949 tot 1953) 
getoond. Het kerkgebouw zelf 

is herbestemd als museum met 
multifunctionele ruimte. Zo kan 
deze voor iedereen terug een 
ontmoetingsplaats worden en 
een trekpleister voor toeristen. 
De Wintamse kerk zal ook de 
mogelijkheid bieden aan ver-
enigingen, organisaties, bedrij-
ven en privé personen om in dit 
bijzonder kader een evenement 
te organiseren. De tentoonstel-
ling werd georganiseerd in me-
dewerking van Herita V.Z.W. en 
de gemeente Bornem.
Op de foto de organisatoren bij 
een been van een wolharige 
mammoet.
Dit fossiele been kwam tijdens 
de overstroming van 1953 aan 
de oppervlakte bij de uitspoe-
ling van een grote kuil (in Win-
tam gekend als de bres). Deze 
plaats is verdwenen onder het 
“Noordelijk eiland” tijdens de 
aanleg van de nieuwe sluis. 
De wolharige mammoet zou 
hier geleefd hebben tijdens de 
laatste ijstijd tussen 80000 en 
15000 jaar geleden.

Kerk Wintam schittert tijdens Open-Monumentendag

BORNEM
De 17-jarige en eerstejaars 
juniore Marith Vanhove uit Ize-
gem heeft de Eerste Grote Prijs 
Luxhuis ereprijs Deco-Elektro 
op haar naam geschreven. In 
een massasprint haalde ze het 
vrij vlot van Clara Lundmark 
uit Zweden en nationaal kam-
pioene Jesse Vandenbulcke. De 
laureate bulkt van het talent 
want vorige maand behaalde ze 
een tweede plaats op het Euro-
pees Kampioenschap tijdrijden 
op de weg voor junioren. Een 
renster om in ’t oog te houden.  
Liefst 170 deelneemsters ston-
den aan het vertrek en gingen 
na het startschot, gegeven door 
Jean-Marie Pfaff, op zoek naar 
eer en glorie.   Na enkele klei-
ne schermutselingen waagde 

Valerie Demey haar kans. Zij 
kreeg even later het gezel-
schap van Claudia Jongerius 
van De Sprinters Malderen. Dit 
duo verzamelde een maximale 
voorsprong van 45”.   Met nog 
vier ronden voor de boeg en 
onder impuls van Jesse Van-
denbulcke kwam het peloton 
terug tot op 15” van de twee 
vluchters maar een ronde later 
was die voorsprong opnieuw 
opgelopen tot een halve mi-
nuut. Op twee ronden van het 
einde werden de twee moedi-
gen ingelopen door de achter-
volgers.  Tijdens deze wedstrijd 
waren er aan de aankomst-
streep bij iedere doortocht wed-
strijdpremies van 60 euro te 
verdienen. Valerie Demey nam 
er drie voor haar rekening en 

Claudia Jongerius kaapte twee 
premies weg. De twee strijdlus-
tigsten van de dag gingen niet 
met lege handen naar huis.  In 
de slotfase van deze wedstrijd 
zonder incidenten probeerden 
enkele rensters nog een pelo-
tonsprint te ontlopen maar zij 
faalden in hun opzet. Marith 
Vanhove toonde met verve 
haar sprintsnelheid en won vrij 
gemakkelijk.   Deze wielerwed-
strijd, een perfecte organisatie 
van Cycling Klein-Brabant, was 
een schot in de roos.  Voorzit-
ter August Permentier blikte na 
afloop tevreden terug op een 
geslaagd sportief evenement in 
Bornem. “175 rensters hadden 
zich vooraf ingeschreven maar 
in laatste instantie haakten nog 
enkele personen af.   Er was 

vandaag geen prijzengeld en 
de dames moesten niets be-
talen om aan deze wedstrijd 
deel te nemen. We pakten  wel 
met  een resem premies bij de 
verschillende doortochten aan 
de aankomst uit.   De buiten-
landse rensters mochten zes 
dagen voor deze wedstrijd zich 
inschrijven maar door compu-
terproblemen bij Cycling Vlaan-
deren lukte dat niet. We kregen 
vorige maandag heel wat te-
lefoontjes van verontruste da-
mes die zich wilden inschrijven. 
Gelukkig waren de problemen 
een dag later van de baan.  De 
wedstrijd is   zonder valpartij-
en verlopen en de toeschou-
wers hielden zich keurig aan 
de veiligheidsmaatregelen.   In 
de start- en aankomstzone 
hebben we geen publiek toe-
gelaten.   Volgend jaar zijn we 
opnieuw van de partij.” Jesse 
Vandenbulcke was met haar 
derde stek tevreden over haar 
wedstrijd. “In de laatste ronde 
waren er talrijke vluchtpogin-
gen en verliep de wedstrijd 
heel hectisch.   De voorlaatste 
bocht op dit parcours was cru-
ciaal voor het verloop van de 
sprint.  Dit was wel een ‘tricky’ 
wedstrijd met talrijke obsta-
kels en meerdere roosters in 
het wegdek in de Boomstraat. 
Gelukkig bleven we tijdens de 
sprint allemaal overeind.”  Anka 
Hermans, de laatste renster in 
de uitslag, kreeg ook een ge-
schenk mee naar huis.

Marith Vanhove verslaat in een sprint haar oudere collega’s

SINT-AMANDS
Op zondag 13 september vond 
in het Emile Verhaerenmuse-
um de vernissage plaats van 
‘Oeverloos’, een tentoonstelling 
met werken van beeldkun-
stenaar Guy Leclercq en dich-
ter-kunstcriticus Roland Jooris. 
Aanleiding van de expositie is 
de publicatie ‘Oeverloos. Hom-
mage aan Emile Verhaeren’ van 
uitgever Octave De Achtste. ‘De 
lyrische, abstracte vormentaal 
van Guy Leclercq en de uit-
gepuurde poëzie van Roland 
Jooris zijn al meermaals met 
mekaar in dialoog gegaan. In 
dit nieuwe project laten ze zich 
inspireren door de Schelde en 
de figuur van Emile Verhaeren. 
Beiden wonen in de nabijheid 
van de Schelde [Wichelen en 
Laarne, nvdr] maar het is de 
eerste keer dat zij de thema’s 
van Verhaeren en de stroom 
centraal stellen in hun werk’, 
legt museumconservator Rik 
Hemmerijckx uit. Door de gro-
te opkomst moest het museum 
de vernissage in groepen van 
twintig personen organiseren, 
met respect voor de corona-
maatregelen. Beide kunste-
naars en de uitgever waren op 
de opening aanwezig en gaven 
uitleg aan het publiek. Guy Le-
clercq (80) zoekt zijn weg in 
een geometrische, abstracte 
vormentaal met vooral grijze 

tinten, gebroken witvlakken en 
hermetische zwarten. Hij laat 
zich evenwel niet beperken 
door een al te strak formalisme. 
Zijn werk wordt lyrische ab-
stractie genoemd. Roland Joor-
is (84) heeft zich altijd bewogen 
op het snijvlak tussen kunst en 
poëzie. Verschillende van zijn 
bundels waren bibliofiele uit-
gaven waaraan gerenommeer-
de kunstenaars als Raoul De 
Keyzer, Roger Raveel, Antoon 
De Clerck, Karel Dierickx alsook 
Guy Leclercq hun medewer-
king verleend hebben. Jooris 
was ook één van de promoto-
ren van het Nieuw-Realisme in 
Vlaanderen. Oeverloos Hom-
mage aan Emile Verhaeren 
verschijnt als bibliofiele uitgave 
en in verkleinde facsimile in op-
dracht van Octave De Achtste. 
De facsimile op klein formaat is 
gedrukt in een oplage van hon-
derd genummerde exemplaren, 
gesigneerd in het colofon door 
Leclercq en Jooris.  De expositie 
‘Oeverloos’ is te bezoeken van 
13 september tot en met 29 
november, van dinsdag tot zon-
dag van 11 tot 18 uur. Locatie 
is het Verhaerenmuseum, E. 
Verhaerenstraat 71 in Puurs-
Sint-Amands. Meer info op 
www.emileverhaeren.be. WV

Oeverloos genieten van 
beeldende en poëtische taal

BORNEM
Bornem versoepelt het gebruik 
van de sportinfrastructuur.
“Na overleg met de preven-
tieadviseur en enkele aanpas-
singen, zijn we blij dat we de 
maatregelen kunnen versoe-
pelen”, zegt schepen van sport 
Saadet Gülhan. “We hopen dan 
ook dat de sportieve Bornem-
naars de weg naar hun favo-
riete sport snel terugvinden en 
vooral, dat iedereen zich houdt 
aan de veiligheidsvoorschrif-
ten.”

Zwemmen
De capaciteit van het baan-
tjeszwemmen verhoogt van 12 
naar 15 personen. Het massa-
ge-bad mag opnieuw gebruikt 
worden. De redders houden 
toezicht op het aantal perso-
nen.

Squash
Wie wil squashen kan voort-
aan online reserveren voor een 

tijdsblok van 1 uur. Indien men 
maar een half uur wilt spelen, 
kan dat binnen dat tijdsblok. 
Tussen de tijdsblokken is er een 
half uur niemand aanwezig zo-
dat de boxen kunnen verlucht 
worden. Gehuurd materiaal 
wordt uiteraard ontsmet na 
gebruik. De kleedkamers mo-
gen niet gebruikt worden.

Klimmen
Ook de klimmuur kan opnieuw 
gebruikt worden. Klanten 
moeten voor en na het klim-
men hun handen grondig ont-
smetten met de handgel die 
voorzien is aan de klimmuur. 
Voorlopig worden geen groe-
pen aanvaard en mogen max. 
8 klimmers tegelijk aanwezig 
zijn. Vanzelfsprekend wordt het 
gehuurd materiaal ontsmet na 
gebruik.

Gebruik sportinfrastructuur 
Breeven versoepeld

[ Stationsstraat 42A - 2870 Puurs - t 03 889 00 51 - info@publinieuws.be - www.publinieuws.be ]
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Sportkijker
Voetbalkijker

Het alles overheersende co-
ronavirus heeft ook de voet-
balwereld getroffen, niet alleen 
internationaal, nationaal maar 
ook provinciaal. De nieuwe 
competitie 2020-2021 startte 
een week later dan voorzien, 
niet op 6 september  maar 
wel op zondag 13 september 
’20. Er stonden voor het be-
gin enkele interessante wed-
strijden geprogrammeerd met 
onder andere de spruitender-
by tussen Heffen en Heindonk 
4de prov. D. Niets daarvan! 
Want in de week vooraf aan 
de wedstrijd werd bij enkele 
Heindonkse spelers coronabe-
smetting vast gesteld. Gevolg, 
geen voetbaltreffen op Heffen 
want de Heindonkploeg moest 
in quarantaine. De BVB zal een 
datum aanduiden waarop deze 
openingswedstrijd moet wor-
den gespeeld. De overige ploe-
gen kwamen aan de bak. De 
meest opvallende uitslag werd 
genoteerd op Sint-Amands 
waar Hingene op bezoek kwam 
en moest berusten in de ne-
derlaag 8-0. Elf minuten hiel-
den de bezoekers stand maar 
toen scoorde de thuisploeg via 
Abo Amar en was het hek van 
de dam. Ziane en Callebout elk 
tweemaal, Rillaerts, Bakker en 
Van Hoyweghen deden de rest. 
Negen doelpunten op Blaas-
veld waar de thuisploeg drie-
maal de weg der netten vond 
maar Wavria het zesmaal deed 
en de punten pakte 3-6. Kal-
fort Puursica hield de punten 
in eigen huis door Hombeek te 
verslaan  met 2-1. Hier was de 
afwerker Urgenli.  Leest United 

kreeg een week extra rust. In 
2de prov. A drama op Tisselt 
waar doelman Michiels door 
een scheidsrechterlijke fout 
werd uitgesloten en een straf-
schop mee kreeg die niet werd 
benut. Nadien mocht Hoboken 
het overdoen en die werd be-
nut. Tisselt ontredderd door het 
voorval, moest ondergaan en 
verloor met 0-4. De thuisploeg 
werd niet op hun waarde  ge-
klopt. Mariekerke-Branst pakte 
een punt op Mortsel 1-1. In 
1ste prov. was er weinig voet-
balplezier te beleven want de 
drie vertegenwoordigers kregen 
de nederlaag aangesmeerd. 
Bornem werd met de neus op 
de feiten gedrukt op Retie dat 
na 17 minuten de stand open-
de en uitliep tot 5-0. Het te-
gendoelpunt van Bornem was 
enkel eer redden. Rapid Leest 
op bezoek bij Vosselaar hield de 
nul tot in de 62ste minuut. Na-
dien brak de veer en scoorde de 
thuisploeg nog tweemaal zon-
der reactie van Leest 3-0. Op-
puurs kon niet op tegen Wezel 
dat binnen de eerste minuten 
de stand opende en won met 
2-0. Volgende ontmoetingen 
met een interessante partij Op-
puurs-Rapid Leest, Marieker-
ke-Branst gaat op bezoek bij 
Zandvliet en Tisselt bij Wilrijk. 
Willebroek trekt naar Berchem 
en FC Blaasveld naar Leest 
United. Lippelo krijgt Hemiksem 
te bekampen en Wintam thuis 
tegen Wijnegem. Sint-Amands 
moet naar Sureay Mechelen en 
Muizen bezoekt Kalfort Puursi-
ca, Hingene krijgt Elzestraat op 
bezoek en Heindonk is vrij. 

Start in mineur 
voor VK Heindonk

WILLEBROEK 3
BURCHT 4
Een vlotte zege leek in de maak 
na 25 minuten spel nadat Wil-
lebroek tweemaal het doel had 
gevonden en Burcht de tan-
den stuk beet op de thuisver-
dediging. Even na het half uur 
veranderde de situatie wanneer 
Burcht een strafschop benutte 
maar toch ging rusten met een 
achterstand van twee doelpun-
ten 3-1. Alle thuissupporters 
waren gerust in het verder ver-
loop dat in 48ste minuut de kop 
werd ingedrukt met 3-2. Grote 
paniek na 3 gelijk en begrafe-
nisstemming op tien minuten 
voor het einde 3-4. Willebroek 

koud gepakt na een uitstekende 
start waarin het de bezoekers 
slechts één open kans gunde 
het eerste half uur. ’t Waren de 
thuisspelers die het hoge woord 
voerde met eerst een prima 
afwerking van Pique Fernando 
met doelpunt gescoord uit een 
tegenaanval na hoekschop. En-
kele minuten later dolle vreug-
de wanneer M’Faume Shabani 
alleen voor doel verscheen  en 
de bal via het been van de be-
zoekende doelman bij de goed 
gevolgde Van Gastel belandde 
die maar had in te werken 2-0. 
Een tweede prik van Burcht 
werd op de lijn teniet gedaan 
door De Wit die doelman Tim-

mermans ter hulp schoot. Maar 
wanneer Shabani in de fout 
ging in de zone, miste Ben Sa-
lem niet en 2-1. Opnieuw hoop 
drie minuten voor de rust wan-
neer Van Gastel twee man aan 
de klap hield, Shabani bediende 
die met een mooie omhaal er 
3-1 van maakte. Geruststellend 
tot de tweede helft begon en 
Burcht uit een heel ander vaat-
je tapte en het de Willebroekse 
verdediging knap lastig maakte. 
Drie minuten duurde het voor 
Fond met het hoofd doelman 
Timmermans het nakijken gaf 
3-2. De bezoekers roken meer 
en Peeters wist in twee tijden 
de bordjes in evenwicht te han-

gen 3-3. Op dit ogenblik ging 
het voor geen meter bij de 
thuisploeg die van het kastje 
naar de muur werd gespeeld. 
De inbreng van Van Ranst, Ch-
baral en El Khattabi brachten 
geen aarde aan de dijk, Burcht 
speelde vlotjes de bal rond, 
aanval na aanval en daaruit 
moesten zij logisch een doel-
punt  puren wat ook gebeurde 
op tien minuten voor het ein-
de. Verrassend draaiend schot 
van de ingevallen Hadia zette 
Burcht op winst. Willebroek 
zwalpte naar het einde en ge-
lukkig kon men de netten van 
verdere vernedering vrijwaren. 
ReM

Thuisploeg onbestaande in tweede helft

SINT-JOZEF LONDERZEEL 4
STEENHUFFEL 1
Een van de meest aantrekke-
lijkste afdelingen in het pro-
vinciale voetbal is ongetwijfeld 
derde provinciale C in Brabant.  
In deze reeks staan er maar 
liefst zes regionale ploegen. 
Leuk  voor de spelers en sup-
porters die een resem korte 
verplaatsingen krijgen voorge-
schoteld. Een derby blijft nog 
altijd een speciale wedstrijd en 
zo stond op zaterdagavond  al 
meteen een mooi burenduel op 
de voetbalkalender. De char-
me van het provinciaal voetbal 
in coronatijden. De thuisclub 
pootte zelfs geïmproviseerde 
zitplaatsen neer achter een 
doel en twee vrijwilligers gin-
gen tijdens de wedstrijd met 
een kruiwagen vol drank rond 
om de dorstigen   te laven.    
Steenhuffel nam in de begin-
fase het meeste initiatief; door 
achteraan met de drie verdedi-

gers  Nick Paelinck , Nick Bo-
gemans en Kristof Haverals te 
spelen,   hadden de bezoekers 
op het middenveld telkens een 
man meer. Daar wist Sint-Jo-
zef Londerzeel in eerste instan-
tie geen raad mee.   Naarmate 
de partij vorderde, herstelden 
de thuisspelers het evenwicht 
en zagen de aanwezigen een 
evenwichtige eerste helft.   Een 
kopbal van Gauthier Van Den 
Steen werd voor doelman Daan 
De Meyer, een eenvoudige 
plukbal en een doelschot van 
Sam De Keukelaere belandde 
drie meter naast het doel. Veel 
middenveldspel tijdens het eer-
ste half uur en nauwelijks doel-
kansen.  In minuut 35 werd er 
dan toch gescoord. Nick Glibert 
lukte van dichtbij de openings-
treffer (1-0). Enkele minuten 
voor rust verdubbelde Sam De 
Keukelaere met een knap, hard 
schot de score.   Geen wissels 
tijdens de rust, dus betraden 

iets na 21 uur dezelfde 22 ac-
teurs de voetbalarena. Steen-
huffel was op achtervolgen 
aangewezen en de thuisploeg 
kon een afwachtende houding 
aannemen. Steenhuffel pro-
beerde het wel maar van een 
echte stormloop was geen 
sprake. Een harde voorzet van 
Daan Smolderen ging nog wel 
voorbij Jan en alleman. En dan 
was het de beurt aan de in-
vallers om te bewijzen dat ze 
niet op de bank thuishoren. 
Rayen Hamdi kon profiteren 
van een misverstand achter-
aan in de defensie bij Steen-
huffel. Hij omspeelde keurig 
doelman Djorven Verlinden en 
deponeerde het leder in het 
lege doel. De nummer 17 van 
Sint-Jozef Londerzeel stond 
nog maar drie minuten op het 
veld. Koen Carlier trof in een 
warrige fase voor doel de lat 
en tien minuten voor affluiten 
werd een overtreding van Ro-

bin Jaeken in het strafschopge-
bied bestraft met een penalty. 
Nick Bogemans zette de elfme-
ter feilloos om. Even groeide er 
nog hoop in de gelederen van 
Steenhuffel maar daar bleef het 
bij. Aanvoerder Olivier Vervon-
del had net voor zijn vervanging 
nog een kans om de kloof ver-
der uit te diepen en in de slot-
minuten legde invaller Samy 
Messaoudi de 4-1 eindstand op 
het scorebord.  Mooie overwin-
ning van Sint-Jozef Londerzeel 
en de thuissupporters konden 
nog een poosje in open lucht 
nagenieten van de zomeravond 
en de eerste overwinning van 
het seizoen . Volgend weekend 
krijgen beide ploegen opnieuw 
een streekduel voorgeschoteld. 
Steenhuffel speelt op zaterdag-
avond thuis tegen Malderen en 
Sint-Jozef Londerzeel speelt op 
zondag op Delta Londerzeel. 

Invallers leggen derby in definitieve plooi

MALDEREN
Heel wat sportievelingen heb-
ben traditiegetrouw de twee-
de zondag van september 
aangeduid in hun agenda en 
houden deze vrij voor de Mo-
lenloop. Maar ja, het zat er aan 
te komen. Corona heeft hard 
toegeslagen dit jaar. Ook de 
27e Molenloop werd hierdoor 
getroffen, maar dat wilden de 
Molenlopers niet zomaar laten 
gebeuren. Daarom presenteer-
den zij u, gratis, de Virtuele Mo-
lenloop Malderen (VMM). Ieder-
een werd van harte uitgenodigd 
om tijdens het weekend van de 
Molenloop (12-13 september) 
de loopschoenen aan te trekken 
en 5, 10 of 15 kilometer te lo-
pen. Je diende je via de link aan 
te melden op het platform en 
logt vervolgens in via je Strava 

of Facebook account  https://
www.chal lengehound.com/
molenloop2020   Daarna koos 
je de afstand  (5, 10 of 15km) 
en volgde je de verder instruc-
ties op. Tijdens het Molenloop 
Weekend (za 12 en zo 13 sep-
tember) liep je dan de geko-
zen afstand en gaf je je tijd op. 
Vanaf  dinsdag 15 september 
zal het finale klassement gepu-
bliceerd worden.  Ook is er een 
deelnemers-tombola waarvan 
de winnaars op onze Molenloop 
website vermeld zullen worden. 
De organisatoren zijn ervan 
overtuigd dat niets de gezellig-
heid op de wei van de Molen-
loop kan overtreffen, maar zij 
hopen dat ze langs deze weg 
toch een leuk alternatief heb-
ben kunnen aanbieden.  (GR)

27ste Molenloop 
gaat virtueel

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be
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uw zorgpunt

Bij ons kan je terecht voor:

• steunzolen 

• compressiekousen 

• korsetten 

• braces en bandages 

• stomamateriaal 

• hulpmiddelen 

• woningaanpassingen 

• borstprothesen en lingerie 

• rolstoelen, rollators, scooters

• orthopedisch verantwoorde schoenen 

• schoenen op maat

• uitleendienst  

Overwinningsstraat 133-135 · 2830 Willebroek
Tel. 03 860 70 10 - orthoshop@otvhomecare.be - www.otvhomecare.be

OPENINGSUREN: 
dinsdag tot vrijdag: 10.00 u - 12.30 u / 13.00 u - 18.00 u
zaterdag: 09.30 u - 16.00 u
maandag: gesloten

Sint Amandsesteenweg 54 · 2880 Bornem
greet.verheyden@otvhomecare.be
GSM 0476 756 488 (Greet Verheyden: ergotherapeute)

CONSULTATIE: maandag 15.00 u - 18.00 u en op afspraak
 Mogelijkheid tot huisbezoeken

Hebt u graag wat meer privacy of extra persoonlijke begeleiding, contacteer ons voor 
een afspraak. Wij helpen u graag verder met professioneel advies.
                

Door RIZIV erkende verstrekker

SP.a - Viva BLAASVELD
MEDEDELING:

Al meer dan 35 jaar organiseert Spa - Viva 
Blaasveld haar jaarlijks mosselfestijn in het lokaal 
Volkshuis te Blaasveld, dit jaar normaal op 
zondag 20 september e.k. (Blaasveldkermis).
Wegens de CORONA - Covid 19 maatregelen 
en voor ieders gezondheid heeft het bestuur 
besloten het mosselfestijn dit jaar NIET TE LATEN 
DOORGAAN.
Afhaalrestaurant was voor ons geen optie maar  
uitstel is zeker geen afstel, daarom verwachten wij 
iedereen volgend jaar opnieuw.

Het bestuur

Volkshuis, A.Van Landeghemstraat 47, 2830 Willebroek

organiseert uitzonderlijk een afhaalrestaurant

Zondag 4 oktober 2020

Paling / Vol au vent
van 11u-13 u en van 15 u-19 u

Iedereen van harte welkom!
 afhalen Volkshuis Naam ...........................................................................................

 leveren op adres Adres  ......................................................................................... 

 tussen 11 en 13 u .....................................................................................................

 tussen 15 en 19 u Tel. ......................... E-mail ..........................................................

E-mail spawillebroek@gmail.com of  

stany.bemus@telenet.be voor bestelling of  

bezorg dit formulier bij de mandatarissen hiernaast.

Bestelling:

.......... x portie paling in ‘t GROEN €19

.......... x portie Gebakken paling €19

.......... x portie Vol au vent €12

.......... x kinderportie Vol au vent €6

.......... x kinderportie paling ‘t Groen €6

.......... x kinderportie Gebakken paling €6

.......... x fles witte wijn €14

.......... x fles rode wijn €14

.......... x fles cava €15

 schrijft in voor 20 september 2020 en schrijft €............ over op BE56 6528 2486 9288 van sp.a Willebroek

Naar aanleiding van de nieuwe GDPR wetgeving dienen wij jou te informeren dat jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database om jullie te kunnen contacteren 
betreffende nieuwsbrieven, uitnodigingen op tentoonstellingen van onze leden en uitnodigingen op onze opendeurdagen. Indien je dit niet wenst, kan je ons via spawillebroek@gmail.
com informeren. Indien we geen informatie ontvangen word je na 7 dagen automatisch heropgenomen. Je kan je achteraf nog altijd uitschrijven.

Ver. Uitg. sp.a -  Anita Moens, Hoogstraat 126, 2830 Willebroek  Niet op de openbare weg gooien.                           Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

Marc De Laet Antwerpsesteenweg 29 KlW

Griet Reyntiens Tisseltsesteenweg 62 Wil

Robbe Carleer Verbindingstraat 20 Bla

Anita Moens Hoogstraat 126 Ti

Nick Boeykens Volkshuis Wil

Serkan Bozyigit Appeldonkstraat 130/101 Wil

Stany  Bemus C. Broeckmeyer 1 B Wil

Ingrid Verschueren Scheldelaan 79 Wil

Jeroen Van Santvoort Acacialei 74 Wil

Carleer Patrick Verbindingsstraat 20 Bla

Henri Van de Sande Dorpstraat 38 Bla

Jacqeline van den berge Dendermondsestwg 149/201 Wil

Karen de Kock Mechelsesteenweg 123 Bla

Marc Van Gyseghem Molenweg 46 Wil

Willebroek

Door perfect horizontaal en recht te liggen
Hoe ga jij correct slapen?

Op dinsdag 22 september en woensdag 23 september organiseert 
Orthoshop Willebroek samen met YUNO, adviesdagen van 10-18u. 
Een vertegenwoordiger van YUNO laat je veilig kennis maken met een 
100% correcte slaappositie. 

Geniet van €200 korting op een 1-persoons matras en nekkussen en 
van €400 korting op een 2-persoons matras en 2 nekkussens.

Tel: 03/860 70 10
Mail: Orthoshop@otvhomecare.be uw zorgpunt

Overwinningsstraat 133-135 · 2830 Willebroek
Tel. 03 860 70 10 - orthoshop@otvhomecare.be
www.otvhomecare.be

OPENINGSUREN: 
dinsdag tot vrijdag: 10.00 u - 12.30 u / 13.00 u - 18.00 u
zaterdag: 09.30 u - 16.00 u
maandag: gesloten

WILLEBROEK
Grote wegeniswerken op de 
Stuyvenbergbaan, verbinding 
met Heindonk. Deze baan die 
er kwam nadat de Heindonk-
sesteenweg werd onderbroken 
door de zandwinning bestemd 
voor de E19. Hazewinkel ont-
stond, maar tegelijk moest men 
uitkijken om de verbinding met 
Heindonk te herstellen. Toen 
gingen de wildste geruchten, 
een er van was een brug over 
de vijver. Men heeft het begin 

jaren zeventig opgelost met een 
omleidingsbaan. De Stuyven-
bergbaan heeft ondertussen 
haar dienst bewezen. Nieuw 
asfalt wordt gegoten vanaf de 
Heindonksesteenweg en tege-
lijk wordt het fietspad aange-
past. De start van de werken 
ging onder een minder goed 
gesternte, want de aannemer 
moest een brand blussen op 
een van zijn machines. ReM

Stuyvenbergbaan 
gedeeltelijk vernieuwd

Lees meer in PubliNieuws

WILLEBROEK
Dankzij werken van Tony Her-
mans uit Rumst is tot en met 
19 november ’20 het wandel-
boulevard van Plazarama in de 
Overwinningsstraat een en al 
kleur. Een coronaproef expo-
sitie, zegt Plazarama. Alles vol-
gens de geldende regels, zelfs 
de vernissage werd aangepast 
doorlopend zonder veel plicht-
pleging. Tony Hermans, haar 
officiële naam is Antonetta, 
werd hobby-kunstenares die 
zij echter passioneel uitoefent. 
Uren en dagen kan zij bezig zijn 
met haar werk, zeer uiteenlo-
pend van figuren tot gebouwen 
en natuur, van abstract tot 

modern. Opvallend, Tony Her-
mans houdt van kleuren die tot 
uiting komen in haar werken 
met acryl en olieverf. Zij schoolt 
zich nog regelmatig bij, samen 
met haar zus Lia, in de schil-
derclub van Rumst. Tony heeft 
reeds verschillende tentoon-
stellingen op haar naam staan 
die voornamelijk streekgebon-
den waren. Liefst exposeert zij 
in rust- en ziekenhuizen, het 
zijn speciale plaatsen waar een 
speciale sfeer hangt. De expo is 
dagelijks vrijblijvend te bezich-
tigen. Info www.seniorplaza.be 
en www.plazarama.be. ReM

Kleurrijke Plazarama 
wandelboulevard  

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Op woensdag 2 september 
lootte Kapelse kinderschepen 
van cultuur Léna Houben de 
winnaars van de zomerleesac-
tie van de bibliotheek van Ka-
pelle-op-den-Bos. Onder het 
goedkeurende oog van schepen 
van cultuur Lena Ghysels kwa-
men de drie winnaars uit de 
bus: Frie Geentjes, Jet Geentjes 
en Ruben Saeys. Tijdens de 

grote vakantie daagde het bi-
bliotheekteam haar lezers van 
3 tot 18 jaar uit om 6 boeken te 
lezen van verschillende genres. 
Elke deelnemer maakte daar-
mee kans op een Kapellebon 
ter waarde van 25 euro. De ac-
tie werd zeer positief onthaald 
bij de deelnemende kinderen 
en hun ouders. “Een dikke pro-
ficiat aan alle deelnemers voor 
het afleggen van zoveel lees-

kilometers en in het specifiek 
aan onze 3 winnaars”, klinkt 
het bij het bibliotheekteam. 
Ook dit najaar organiseert de 
bib nog verschillende, corona-
proof, evenementen. Zo gaan 
er voorleesmomenten door op 
5 september, 7 november en 5 
december waarbij vrijwilligers 
voorlezen op groot scherm en 
zullen ook de Verwendagen 
tijdens de eerste week van 

oktober gewoon doorgaan. 
Het concept steekt wel in een 
nieuw jasje met gratis work-
shops en vertellingen. Tot slot 
gaat ook de Voorleesweek door 
op woensdagnamiddag 25 no-
vember, maar zijn de plaatsen 
beperkt. Er kunnen telkens 
twee groepen van twintig kin-
deren deelnemen. (EVC)

Frie, Jet en Ruben winnen zomerleesactie ‘Bestemming bib’

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be

[ Stationsstraat 42A - 2870 Puurs - t 03 889 00 51 - info@publinieuws.be - www.publinieuws.be ]
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- aula met alle moderne technieken
- ruimte voor koffietafel

- alles aangepast voor mindervaliden

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

willebroek@vanhumbeecknv.be

Rouwcentrum 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

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

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
Hugo & Lutgart Spiessens - Maerevoet
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 BV

Blaasveld - Willebroek
Marie-Jeanne De Vleeschouwer
03 886 12 86 - 03 844 34 35

Klein Willebroek
Christel Tiets
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 BV

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
0479 97 21 85

... Het leven een waardig afscheid geven

Plotseling ging je van ons heen
Nu zijn wij alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zullen we je niet

de heer

Jean-Pierre Jacobs
‘ De Klopper ’
Echtgenoot van Marie-Jeanne De Decker
Geboren te Willebroek 12 november 1957
en te Vilvoorde onverwacht van ons heengegaan 
op 3 september 2020.

Werknemer van de Vlaamse Waterweg NV
Lid van verschillende hengelclubs.

De uitvaartviering rond zijn asurne heeft plaatsgehad
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op donderdag 10 september 2020.

Aansluitend volgde de bijzetting in de urnentuin
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

De families JACOBS, DE DECKER, DONS en VAN BUGGENHOUT
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.

Rouwbetuiging: Familie Jacobs
 p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek - Mechelen - Tel. 015 20.40.45

Dankbaarheid droogt de tranen
voor wat ik zo mis

mevrouw

Maria Van den Broeck
Weduwe van Herman Verhasselt (†2004)

° Kapelle-op-den-Bos op 11 oktober 1942
† Edegem op 3 september 2020

Voormalig kantoorhoudster Centea Tisselt
Lid van Ferm Tisselt en Kapelle-op-den-Bos

We hebben afscheid genomen van ons Moeke tijdens de uitvaart 
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op zaterdag 12 september 2020.

De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgehad 
op het kerkhof van Tisselt.

De families Van den Broeck, Verhasselt, De Smet en Thielemans
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: Trieststraat 40 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek - Mechelen - Tel. 015 20.40.45

Zij was er altijd voor iedereen
Met raad en daad, nog zoveel te doen
Zoveel te geven, nog niet klaar in dit leven

mevrouw

Monique Annaert
Echtgenote van Harold Lauwers

Geboren te Humbeek op 8 april 1947
en thuis te Kapelle-op-den-Bos plotseling
van ons heengegaan op 6 september 2020.

Lid van de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen te Humbeek.

De afscheidsviering rond haar asurne heeft plaatsgehad 
in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil 
Zemst-Eppegem op vrijdag 11 september 2020.

Aansluitend volgde de begraving in de urnentuin
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

De familie ANNAERT, LAUWERS, VAN SEGHBROECK en 
SCHAERLAECKEN 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.

Rouwbetuiging: Familie Lauwers - Annaert
 p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek - Mechelen - Tel. 015 20.40.45

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.

En ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft, zal bloeien.

     “Tuin” Toon Hermans

Albrecht Claesen
voormalig provinciaal directeur Bacob
erelid van het koor ‘Hisiste’ Hingene

vereremerkt met het Gouden Sint-Rumolduskruis
oud Chiroleider

weduwnaar van Myriam Cools

geboren te Hingene op 1 maart 1944
en overleden in het algemeen ziekenhuis 

Rivierenland te Bornem op 4 september 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Sven en Annelore Claesen - De Ost zijn kinderen

Matthew en Laure Flies - Bal
Kato Bal zijn kleinkinderen

August (†) en Ludwina (†) Claesen - Vermeir en Thérèse Vink
Jozef en Jetty Claesen - Segers zijn broer en schoonzussen

Johan en Nancy Claesen - Plettinckx en kinderen Jens en Hanne
Dirk Claesen en Marjanne Smedts zijn neven en nichten

Hermann en Helga Jank - Chylik, kinderen en kleinkinderen

zijn neven en nichten 

De families CLAESEN, COOLS, VAN GELDER en SEGERS.

Wegens de huidige coronamaatregelen heeft de afscheidsplechtigheid 
in beperkte kring plaatsgehad,

Rouwadres: Familie Claesen 
 p.a. Lenchant | Sereni 
 Tuyaertsstraat 67, 2850 Boom

Condoleren online: www.condoleances.be

Lenchant | Sereni - Boom - 03 844 34 35 - www.lenchant.be
Hugo en Lutgart Spiessens - Maerevoet - Hingene - 03 889 78 36 - 0478 46 19 32

Op 7 september 2020 is overleden 
in het WZC Ten Weldebrouc 
afdeling De Brielen te Willebroek

de heer

Eduard De Smedt
Geboren te Mechelen op 8 juni 1937  

De plechtigheid rond de asurne heeft plaatsgehad 
in de aula van het uitvaartcentrum Van Humbeeck 
op vrijdag 11 september 2020, gevolgd door 
de bijzetting van de urne in het columbarium 
op de gemeentelijke begraafplaats te Willebroek

De families DE SMEDT en DE MAEYER 
danken vrienden en kennissen voor de blijken van medeleven 
betoond bij dit overlijden en verontschuldigen zich bij diegenen 
die geen rouwbericht mochten ontvangen hebben. 

Rouwadressen: Stationsstraat 17/202  -  2830 Willebroek
 Lindenstraat 8  -  2830 Willebroek

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

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

Op 3 september 2020 is overleden
in Seniorplaza te Willebroek

mevrouw

Helena Verbruggen
Weduwe van Geeraard De Boeck (†1990)

Geboren te Willebroek op 5 september 1926

De burgerlijke uitvaart, gevolgd door de asverstrooiing, 
heeft plaatsgehad op dinsdag 8 september 2020
op de gemeentelijke begraafplaats te Blaasveld.

De families VERBRUGGEN en DE BOECK
danken vrienden en kennissen voor de blijken van medeleven 
betoond bij dit overlijden.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING 

Rouwadressen: Verbindingsstraat 33 -  2830 Blaasveld
 Dijlelaan 7  -  2830 Willebroek

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

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

Op 9 september 2020 is ingeslapen 
in het UZA te Edegem 

de heer

Maurice 
Van den Broeck
Echtgenoot van Jeanne Van Beneden

Geboren te Antwerpen op 15 mei 1935

De burgerlijke uitvaart heeft plaatsgehad op 
dinsdag 15 september 2020, gevolgd door de asverstrooiing  
op de gemeentelijke begraafplaats te Willebroek.

De families Van den Broeck, Van Beneden, Van Neck en 
De Prins 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: Lindenstraat 1 -  2830 Willebroek

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

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

Op 5 september 2020 is overleden 
in het AZ Sint-Maarten te Mechelen

mevrouw

Yvonne De Borger
Weduwe Marcel Moeyersons († 2004)

Geboren te Londerzeel op 23 oktober 1932

De burgerlijke uitvaart heeft plaatsgehad op
woensdag 9 september 2020, gevolgd door de asverstrooiing  
op de gemeentelijke begraafplaats te Tisselt.

De families DE BORGER, MOEYERSONS, VERGAELEN en 
VAN BOUWELEN 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: Vorselaarlaan 14 -  2830 Tisselt

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

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

Herinnering aan

Louis
Schelfhout

mijn man en beste vriend

° 2 december 1942
† 19 september 2019

je vrouw Willeke, kinderen en kleinkinderen
  Oppuursdorp 5

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Tijdens de gemeenteraad van 
31 augustus keurde het college 
van burgemeester en schepe-
nen een voorstel goed om de 
lokale verenigingen te steunen. 
Het voorstel bevat enkele con-
crete acties op korte termijn en 
een aantal voorstellen op lange 
termijn. “De meeste verenigin-
gen in onze gemeente zijn klein 
en hebben weinig reserves”, 
vertelt schepen Lena Ghysels. 
“Het is dus van essentieel be-
lang dat wij als lokaal bestuur 
de jeugd-, sport- en cultuur-
verenigingen optimaal onder-
steunen in deze zware tijd en 
dat wij een toekomstperspectief 
kunnen bieden.” Kapelle-op-
den-Bos annuleert of verbiedt 
daarom geen activiteiten wan-
neer de Veiligheidsraad groen 
licht geeft zodat activiteiten 
in het najaar nog alle kansen 
krijgen, rekening houdend met 
de richtlijnen. De verenigingen 
mogen ook gratis gebruik ma-
ken van openbare buitenplek-
ken voor de organisatie van 
hun activiteiten en de eerste 
grote publieke activiteit wordt 
extra in de kijker gezet. Het ge-
meentebestuur is ook flexibel in 
het toekennen van de jaarlijkse 

werkingssubsidies en daarbo-
venop krijgen zij nog een extra 
bonus. Daarnaast gaat de op-
brengst van eigen gemeentelij-
ke activiteiten naar de subsidie-
pot ter ondersteuning van de 
verenigingen, zoals bijvoorbeeld 
de Drive-in Movies op 29 au-
gustus. Tot slot gaat de 96.000 
euro uit het Vlaams Noodfonds 
naar het verenigingsleven in de 
vorm van een waardebon van 
100 euro per vereniging en een 
extra toelage voor verenigingen 
die extra inspanningen doen. 
“Voor de correcte verdeling 
van de middelen uit het Vlaams 
Noodfonds wordt een bevra-
ging gedaan bij de Kapelse ver-
enigingen”, voegt Ghysels eraan 
toe. “Hierin wordt ook gevraagd 
hoe de verenigingen de co-
ronaperiode ervaren. Creatieve 
ideeën zullen gedeeld worden 
en op basis hiervan kunnen we 
diverse verenigingen laten sa-
menwerken of laten leren van 
elkaar.” Burgemeester Renaat 
Huysmans belooft bovendien 
om een groot volksfeest te or-
ganiseren samen met de ver-
enigingen zodra de pandemie 
achter de rug is. (EVC)

Noodzakelijke steun 
aan verenigingenREGIO 

Ondanks de sombere coronatij-
den zijn er weer “Brieven van 
Emile”, de nieuwsbrief van het 
Emile Verhaerenmuseum te 
Sint-Amands. Die is intussen al 
aan nummer 30. Hieruit blijkt 
dat de activiteiten in het muse-
um terug volop op gang komen, 
zij het dan onder strikte veilig-
heidsvoorschriften. Een nieuwe 
tentoonstelling brengt abstract 
werk van beeldend kunstenaar 
Guy Leclercq dat in dialoog 
gaat met gedichten van Roland 
Jooris die als dichter evolueer-
de van experimentele poëzie 
naar een nieuw-realisme en 
meer meditatieve poëzie. Hij 
leidde 1999 tot 2005 het Ro-
ger Raveel-museum te Mache-
len-aan-de-Leie. De titel van 
de expo is “Oeverloos. Homma-
ge aan Emile Verhaeren” naar 
de bibliofiele uitgave op groot 
formaat met dezelfde titel die 
verzorgd werd door uitgever 
Octave Scheire ter gelegenheid 
van deze tentoonstelling. Van 
de uitgave is ook een facsimile 
op klein formaat voorzien. We-
gens de coronacrisis moeten de 
bezoekers van het museum zich 
telefonisch aanmelden, vermits 
slechts tien personen tegelijk 
zijn toegelaten in het museum. 
Bij de vernissage zijn er geen 
toespraken en is er ook geen 
receptie. 
Met trots kan het museum ook 
melden dat een oproep tot het 
bijeenbrengen van de nodige 
fondsen voor aankoop van een 
steendruk van de hand van 
Maximilien Luce uit 1896 met 
als titel “L’Incendiaire” een groot 
succes kende. Het kunstwerk is 
intussen aangekocht dankzij de 
bijdragen, soms genereuze gift, 
van vele sympathisanten. 

In de nieuwsbrief ook een inte-
ressante bijdrage uit Oekraïne 
van professor Yerema Kravets’ 
van de universiteit van Lviv in 
Oekaïne. Hij verwijst hierin naar 
diverse vertalers van Verhae-
rens werk. Zo is er de dichteres 
Lessia Oukraïnka (1871-1913) 
die het werk van Emile Ver-
haeren niet alleen beschouwde 
als de meest unieke gebeurte-
nis uit de moderne Europese 
literatuur maar ook als een 
belangrijke factor in de alge-
mene ontwikkeling van de ver-
taalkunst in Oekraïne. Het doet 
goed om af en toe zoiets vanuit 
het buitenland te vernemen. 
In die zin is het ook belangrijk 
dat in de nieuwsbrief verslag 
wordt uitgebracht over het col-
loquium dat in 2016 op initia-
tief van de Vlaamse Verhaeren-
kenner prof. David Gullentops 
van de VUB te Brussel werd 
georganiseerd. Verschillende 
sprekers uit binnen- en buiten-
land hebben er uiteenlopende 
onderwerpen aangesneden. Zij 
laten ons toe onze blik op Ver-
haerens werk te verruimen en 
zijn oeuvre te herontdekken. De 
teksten van deze Verhaeren-
specialisten werden gepubli-
ceerd in het “Belgisch tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis”. 
Ook wordt nog een internati-
onaal congres aangekondigd 
met als thema de kunst en de 
literatuur uit de periode van 
het symbolisme, zijnde 1850-
1924. Bij de initiatiefnemers 
van dit congres dat plaatsheeft 
in het kasteel d’Ursel te Hinge-
ne en in het Emile Verhaeren-
museum te Sint-Amands ook 
prof. Marjan Sterckx van de 
universiteit Gent en afkomstig 
uit Weert. 
(ps) 

Brieven van Emile zijn terug

WILLEBOEK
Afhankelijk van de bron ver-
schillen de coronacijfers, het 
gemeentebestuur maakt zich 
zorgen over de betrouwbaar-
heid er van. De gemeentelij-
ke crisiscel weet niet waarop 
zij zich moet baseren om het 
lokaal beleid uit te stippelen. 
Burgemeester Bevers zegt: “Als 

lokale overheid kunnen wij ver-
schillende kanalen raadplegen 
met gegevens over de evolutie 
van het aantal Covid-19 be-
smettingen in onze gemeente. 
Enerzijds zijn er de data van-
uit Sciensano en de Corona 
Kennisbank van de VUB. Dat 
zijn de cijfers die iedereen kan 
raadplegen en die wij ook via de 

media gepresenteerd krijgen. 
Anderzijds krijgen wij als lokale 
overheid ook cijfers vanuit het 
Agentschap Zorg en Gezond-
heid, de zogenaamde Zorgat-
las. Het is opvallend hoe sterk 
deze cijfers van elkaar verschil-
len. Volgens Sciensano is er 
in Willebroek een aanzienlijke 
stijging terwijl de Zorgatlas iets 

helemaal ander vertelt. Verder 
wees de burgemeester er op 
dat in het laatste rapport van 
de Risk Assessment Group van 
Sciensano de gemeente enkele 
objectieve fouten vaststelde. Zo 
was er sprake van een uitbraak 
in een woonzorgcentrum op 
het grondgebied van Willebroek 
terwijl dat hoegenaamd niet het 

geval is. Er zouden dubbele tel-
lingen gebeurd zijn en de inci-
dentie in de gemeente was fout 
berekend waardoor men in de 
hogere schaal werd ingedeeld. 
De grote verschillen maakt het 
voor een lokaal bestuur heel 
moeilijk om in te schatten welke 
beleidsmaatregelen men moet 
nemen. Men moet zich kunnen 

baseren op cijfers die men voor 
de volle honderd procent kan 
vertrouwen wat niet het geval 
is,” aldus de burgemeester. 
ReM

Coronacijfers beïnvloeden beleidsmaatregelen
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HERINNERING

 DOET LEVEN...

ONTDEK NU ONZE NIEUWE WINKEL EN ONTHAAL

NIEUWE LOCATIE: KERKPLEIN 14 - PUURS-SINT-AMANDS

 WWW.UITVAARTDERUYTE.BE  INFO@UITVAARTDERUYTE.BE

KLEIN-BRABANT

 03/889.24.58
PUURS-SINT-AMANDS - KERKPLEIN 14-18

BORNEM - BARELVELDWEG 78

WAASLAND

 03/771.04.41
TEMSE - STATIONSSTRAAT 10

BELSELE - HOF VAN BELSELE 5

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

Elly Cuyt zijn echtgenote

Carla De Backer
Valerie Yanikoglu

Rafaël en Ruth De Backer - Vanmarcke
Laura De Backer
Hannah De Backer zijn kinderen en kleinkinderen

De families DE BACKER en CUYT
danken u oprecht voor uw steun en alle blijken van medeleven

hen betuigd bij het heengaan van

François De Backer
geboren te Sint-Amands op 13 juni 1939

en overleden te Bornem op 31 augustus 2020.

Het afscheid van François had plaats in Uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs 
in intieme familiekring.

De familie verontschuldigt zich tegenover diegenen die geen rouwbericht ontvingen.

Rouwadres: Holleweg 27, 2880 Bornem
Uitvaartzorg De Ruyte, 03 889 24 58

Kloosterstraat 22 | 2880 Bornem | Info: 03 899 22 86 - 24/24 | www.huisjozef.be |   

Molenstraat 39   |   Landschapspark Puurs-Sint-Amands 
Fien De Rop   |   0477 17 20 87   |   contact@huislandschapspark.be   | 
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BLAASVELD-HEFFEN
Diep verscholen in Natuurpark 
Het Broek tussen veel groen 
en bomen is Willebroek Lawn 
Tennisclub sinds mei 1976 
actief. Gestart met drie banen 
wist men die binnen de kortste 
keren uit te breiden tot vijf, een 
noodzaak want een vereniging 
met bijna 300 leden en een 
actieve jeugd (155 in totaal) 
waarvan er een honderdtal les 
volgen eist een accommodatie 
die opgewassen is tegen zoveel 
geweld. De wieg van Willebroek 
Lawn Tennis Club - een begrip 
tot ver buiten de regio - stond in 
De Wip waar men in 1968 heel 
bescheiden begon met een niet 
actief bestuur. Twee jaar later 
werd WLTC op 9 september 
1970 officieel op papier gezet. 
Een van de stichters is Walter 
De Hollander (69), die 52 jaar 
na datum zijn voorzitterssjerp 
ter beschikking stelt, de deur 
voor de jeugd openzet en met 
Dirk De Smedt een waardige 
opvolger heeft. Walter blijft lid 
van WLTC en zetelen in de raad 
van bestuur.

Maximum plan getrokken
De club is een begrip en Walter 
De Hollander mag men onder 
dezelfde noemer plaatsen. Hij 
was er bij van in het prille begin 
en wist door zijn enthousias-
me en werklust de vereniging 
te stimuleren en te kneden tot 
één geheel. Er werd gewerkt op 
De Wip maar men tot de vast-
stelling kwam dat de accom-
modatie niet voldoende ruimte 
bood voor de eisen van WLTC. 
Men zocht en vond ruimte in 
het Broek, meer bepaald in de 
Schotelveldstraat Heffen. Wij 
schrijven 1 mei 1976, de gro-
te dag voor WLTC, want toen 
werden de nieuwe terreinen 
ingehuldigd. Werk aan de win-
kel voor het bestuur dat begon 
met de uitbouw. Het bestuur 
kreeg in 1984 met Walter De 
Hollander een nieuwe secre-
taris tot 1993, in april van 
dat jaar werd hij voorzitter in 
opvolging van de overleden 
voorzitter François Moons. De 
afscheidnemende voorzitter 
vertelde dat in de beginjaren 
het tennis beschouwd werd 
als hautaine sport enkel voor 

de meer gegadigden. Gelukkig 
is daar verandering in geko-
men en heeft het tennis zich 
in alle lagen van de bevolking 
gevestigd. WLTC heeft vanaf de 
start in het Broek gewerkt aan 
moderne tennisvelden, de ver-
lichting werd aangepast aan de 
geldende eisen, er kwam een 
chalet en sanitair aanpalende 
veranda en terras waarop me-
nige vereniging jaloers is, een 
ruime parking en een tennis-
muur waar men eventueel zijn 
frustratie de baas kan. WLTC 
is een familievereniging die de 
leden voorlicht via het clubblad 
dat in 1973 het levenslicht zag, 
waar men zowel creatief als 
competitief speelt, waar jaar-
lijks grote tornooien plaats grij-
pen en waar men etentjes en 
spaghetti-avonden organiseert 
om de financies in evenwicht te 
houden. Wat de financies be-
treft: de leden betalen jaarlijks 
lidgeld, sponsors lopen op dit 
moment niet zo dik. De club is 
aangesloten bij de sportraad en 
de jaarlijkse subsidie via het ge-
meentebestuur is welkom. ReM

Walter De Hollander een leven vol tennis

Bekijk PubliNieuws ook online op www.publinieuws.be
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NOAH Puurs 
Lichterstraat 9 - 2870 Puurs

   015/29 25 70
   mechelen@familiehulp.be

Familiehulp, jouw partner 
voor zorg, ondersteuning 
en huishoudelijke hulp

Bekijk ons aanbod op www.familiehulp.be

Welkom bij NOAH Puurs
Ben je als oudere vaak alleen? Vertoef je graag in het gezelschap 
van andere mensen? Of heb je overdag nood aan verzorging? 
Dan ben je van harte welkom in NOAH Puurs! Samen eten, 
knutselen, lezen, op uitstap gaan,... kortom: plezier maken in 
leuk gezelschap.  

Nancy’s Hairstyle
Dokter De Putterplein 21

2880 Bornem
(naast Aldi en Pizza Bulls)

0474 87 30 79
nancy.govaerts1@hotmail.com

Kapsalon

Dames - Heren - Kinderen
enkel op afspraak

20% KORTING
bij uw eerste afspraak

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!

Trek, Gazelle, Batavus , Giant, Qwic, E-bike (das Original), O2Feel, 
Oxford, Cortina, Oxford, L’Avenir,  Frappé, Frog bikes, Bikefun, Puky, …

Ook elektronische ecocheques!

Hét paradi js voor elke f ietser!

GRATIS OPHAALDIENST
(straal 5 km) 

STEEDS GRATIS
EERSTE ONDERHOUDSBEURT 

bij aankoop van een nieuwe � ets

GRATIS (ELEKTRISCHE) VERVANGFIETS*

* 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

Voor leasing� etsen zijn
wij partner van

PUKEMA-KERMIS ACTIE!PUKEMA-KERMIS ACTIE!
Enkel op zaterdag 19/9!

5% DIRECTE KORTING 5% DIRECTE KORTING 
+ GRATIS GESCHENK+ GRATIS GESCHENK

BIJ AANKOOP NIEUWE FIETSBIJ AANKOOP NIEUWE FIETS**

* actie enkel geldig op modellen in voorraad -
niet cumuleerbaar met onze Joyn-punten

Wij aanvaarden
ECOCHEQUES! webshop

Like us on

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

baetedrukwerkenreclamefb.me/Rijkaanmogelijkheden

GEBOORTEDRUKWERK
geboorte- en babyborrelkaartjes - doopsuikerlabels en -doosjes - stickers & raamborden

Bekijk de catalogi online en kies rustig thuis of liever een eigen creatie:
Meer info: www.baetedrukwerkenreclame.be/winkel#GELEGENHEIDSDRUKWERK

er is zeer veel mogelijk ....

Kaartjes in alle soorten & vormen

[ 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

BACK TO 
SCHOOL
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-15%
DIRECTE 
KORTING*

BIJ AANKOOP SCHOOLMATERIAAL  VANAF € 15   

VAN 25 AUGUSTUS TEM 30 SEPTEMBER 2020

TISSELT 
Omleiding in de deelgemeen-
te Tisselt naar aanleiding van 
grote werken aan het elektri-
citeitsnet in de driehoek Schel-
le-Mechelen-Malderen. Men 
moet het net optimaliseren en 
hiervoor moet gegraven wor-
den en tamelijk diep. Op dit 
ogenblik zijn de werken aan de 

gang in de Moerstraat, Hoog-
straat en Overloopstraat, dit in 
verlenging van werken in Leest 
waar men via de Juniorslaan en 
Kleine Heide is afgezakt naar 
Tisselt. Voor het leggen van de 
kabels zijn de straten volledig 
onderbroken voor doorgaand 
verkeer. Plaatselijk verkeer ook 
voor fietsers en voetgangers is 

mogelijk afhankelijk van de lo-
catie der werken. Voor De Lijn 
gelden er aanpassingen die 
naargelang de werken een om-
leiding volgen waar voorlopige 
haltes zijn voorzien. Tijdens de 
werken blijft de elektriciteits-
voorziening gewaarborgd. ReM

Structuurwerken aan elektriciteitsnet

Wat een start van de voetbal-
competitie voor de U15 van 
KSV Bornem. De eerste wed-
strijd, thuis tegen SV Sottegem, 
werd met ruime 8-1 cijfers 
gewonnen. Deze ploeg speelt 
interprovinciaal voetbal (IP) en 
speelt later in het seizoen nog 
tegen onder meer Wetteren, 
Verbr. Beersel Drogenbos en 
Lyra-Lierse Berlaar. “Eind juli 
zijn we met de trainingen be-
gonnen. Dit tot grote tevreden-
heid van de spelers want Co-
vid-19 maakte enkele maanden 
geleden abrupt een einde aan 
het voetbalseizoen 2019-2020. 

Ik vind het zeer aangenaam om 
met deze ambitieuze groep te 
werken. Mijn doelstelling dit 
voetbaljaar is om positief voet-
bal te brengen met technisch 
vaardige spelers. Via combi-
natievoetbal proberen we elk 
weekend op zoek te gaan naar 
een of meerdere doelpunten. 
Door keihard te werken op trai-
ning zal het niveau van de spe-
lersgroep zeker groeien en zal 
iedere speler op zijn niveau de 
nodige vorderingen maken. De 
ontwikkeling van elk individu en 
het spelplezier staan centraal,” 
aldus coach Bert De Wachter 

die tijdens de wedstrijden op de 
steun van afgevaardigde Stijn 
Boeykens kan rekenen.
Volgende spelers zorgden voor 
de klinkende eerste seizoenze-
ge van de U15 van KSV Bor-
nem: Sam Hermans, Nasri 
Chtaer, Denzel De Maesschalck, 
Warre Vergauwen, Quinten Ar-
noud, Daan Cantens, Alexander 
Peeters, Suat Orhan, Nathan 
Kingishi, Tiebe Dubois, Samuel 
Kouakou, Gibbe Conaert, Arne 
Durinck, Alessandro Meo, Si-
mon Boeykens, Gerbe Maes. 
Paolo Benjamin en Daan Mari-
voet staan niet op de foto.

Ploeg in de kijker

BORNEM
“Na overleg met de preven-
tieadviseur en enkele aanpas-
singen, zijn we blij dat we de 
maatregelen kunnen versoe-
pelen”, zegt schepen van sport 
Saadet Gülhan. “ We hopen dan 
ook dat de sportieve Bornem-
naars de weg naar hun favo-
riete sport snel terugvinden en 
vooral, dat iedereen zich houdt 
aan de veiligheidsvoorschrif-
ten.”
Zwemmen. De capaciteit van 
het baantjeszwemmen ver-
hoogt van 12 naar 15 per-

sonen. Het massagebad mag 
opnieuw gebruikt worden. De 
redders houden toezicht op het 
aantal personen!
Squash. Wie wil squashen kan 
voortaan online reserveren 
voor een tijdsblok van 1 uur. 
Indien men maar een half uur 
wilt spelen, kan dat binnen dat 
tijdsblok. Tussen de tijdsblok-
ken is er een half uur niemand 
aanwezig zodat de boxen kun-
nen verlucht worden. Gehuurd 
materiaal wordt uiteraard 
ontsmet na gebruik. De kleed-
kamers mogen niet gebruikt 

worden.
Klimmen. Ook de klimmuur 
kan opnieuw gebruikt worden. 
Klanten moeten voor en na het 
klimmen hun handen grondig 
ontsmetten met de handgel die 
voorzien is aan de klimmuur. 
Voorlopig worden geen groe-
pen aanvaard, en mogen max. 
8 klimmers tegelijk aanwezig 
zijn. Vanzelfsprekend wordt het 
gehuurd materiaal ontsmet na 
gebruik.

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

baetedrukwerkenreclamefb.me/Rijkaanmogelijkheden

#Rijkaanmogelijkheden #AllesInÉénKot #VeelMeerDanDrukwerkAlleen

ENKELE REALISATIES

Zeefdruk 1 kleur Meetlat PVC
Digitale print

Mondmasker
Full color druk

Fietstrailer-
belettering

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Op woensdag 9 september 
organiseerde voetbalclub FC 
Ramsdonk voor de eerste 
keer een Vriendjesdag. Daar-

bij mochten alle leden van 
de jeugdploegen U6, U7 en 
U8 een vriendje meebrengen 
naar de training om zo kennis 
te maken met de sport en de 

club. “Vroeger gingen we in juni 
langs in basisschool Karamba 
hier in Ramsdonk om reclame 
te maken voor onze jeugdwer-
king”, zegt jeugdcoördinator 

Filip Peleman. “Dan gaven we 
daar aan verschillende klas-
sen een kleine initiatie, maar 
dat kan dit jaar niet vanwege 
de coronamaatregelen.” Voor 
de Vriendjesdag kwamen een 
tiental kinderen opdagen tus-
sen 5 en 7 jaar oud. Zij kregen 
na afloop elk een medaille mee 
naar huis. “We willen hen laten 
proeven van voetbal en laten 
kennismaken met onze club”, 
zegt Filip. “De competitie voor 
de jeugd start eigenlijk al op 5 
september dus we zijn wat later 
nu, maar het kon niet anders. 
In de toekomst gaan we waar-
schijnlijk een combinatie doen 
van de initiatie in de scholen en 
de Vriendjesdag.” (EVC)

FC Ramsdonk organiseert allereerste Vriendjesdag

LONDERZEEL
Bij de start van een nieuw be-
stuur wordt er een meerjaren-
plan opgemaakt. Dat meerja-
renplan bevat de beleidskeuzes 
van het nieuwe bestuur, alle 
acties die het bestuur wil ne-
men tijdens zijn regeerperiode 
met andere woorden. Daar-
voor is natuurlijk geld nodig. Er 
wordt een budget vastgelegd 
in de meerjarenplanning. Daar 
sloop dus een fout in. 
Wanneer het meerjarenplan 
wordt gemaakt, wordt er ver-
schillende keren een simula-
tie gemaakt om te zien of het 
financiële plaatje wel klopt.   
Daarvoor werkt de gemeente 
Londerzeel met een simule-
ringstool. Die staat los van het 
boekhoudsysteem. Dat maakt 
dat de gegevens nadat het 
bestuur akkoord ging met de 
laatste simulatie, manueel in-
gegeven werden in het boek-
houdsysteem. En daar liep he-
laas iets mis.
In Londerzeel werd het meer-
jarenplan goedgekeurd in de 
gemeenteraad van december 
2019. De cijfers die werden 
voorgelegd, waren onvolledig. 
Dat was het gevolg van een 
fout bij de ingave van de ge-
gevens. Die fout werd kort na 
de goedkeuring vastgesteld en 
rechtgezet. 

Die gecorrigeerde versie werd 
op de gemeenteraad van juni 
voorgelegd. Dat was op dat 
moment niet de enige wijziging 
aan de cijfers. In het voorjaar 
staat er steevast een budget-
controle gepland. Men gaat na 
of de voorziene middelen vol-
staan, of alle geplande acties 
nog steeds nodig en nuttig zijn, 
of de inschatting van de kost 
ervan juist was, ... In het voor-
jaar kent men ook het precieze 
resultaat van het laatste boek-
houdkundig jaar (2019) en kan 
dat opgenomen worden. Het 
uiteindelijke resultaat van al 
dat rekenwerk wordt opnieuw 
ter goedkeuring voorgelegd, 
eerst aan een gemeenteraads-
commissie, vervolgens aan de 
gemeenteraad. Best een tijdro-
vend proces dus. Daarom werd 
ervoor gekozen alle wijzigingen 
in het voorjaar tezamen voor te 
leggen. 
Dit leidde tot de foutieve con-
clusie dat er een verschil van 
miljoenen zat in de meerjaren-
planning. Burgemeester Conny 
Moons stelt de inwoners graag 
gerust: “Er zat inderdaad een 
fout in de initiële meerjaren-
planning, maar deze werd snel 
rechtgezet en was louter te 
wijten aan een menselijke ver-
gissing.”

Vergissing in begroting 
meerjarenplan rechtgezet

Louis Callaert is steeds op zoek 
naar meer informatie en soms 
verwijst men hem al eens door 
naar zijn eigen schrijfsels. 
“Voor de Mededelingen van 
de Vereniging voor Heemkun-
de in Klein-Brabant schreef 
ik een bijdrage over de Duitse 
fotograaf Paul Hehemann die 
postkaarten uitgaf van Puurs 
en Hingene en van de Bor-
nemse Onze-Lieve-Vrouw-
van-de-Krocht. Ook een vraag 
in PubliNieuws naar foto's door 
hem gemaakt tijdens zijn ver-
blijf in Puurs (1901 - 1904). 
Daarbij vermeldde ik ook zijn 
zoon-priester Firmin Hehe-
mann (Puurs 1901 - Wenen 
1949).
Voor verdere opzoekingen over 
de zoon in verband met een 
biografie over hem, tikte ik 
nogmaals zijn naam op Wiki-
pedia in en werd door de com-
puterbibliotheek verwezen naar 
mijn bijdrage in PubliNieuws 
van 6 mei 2020.
Voor een mogelijk dossier in 

het archief van aartsbisdom 
Mechelen, (dat er niet is), ver-
wees de archivaris me naar 
het Rijksarchief en Cegesoma 
in Brussel waarmee ik reeds in 
contact was. Ook naar het ar-
chief van het bisdom Namen. 
Firmin Hehemann was namelijk 
van 1938 tot 1941 kapelaan 
in het Duitssprekende Viville 
bij Aarlen, bisdom Namen. Dus 
richtte ik me, met hulp van een 
kleindochter en de vertaal-app 
op haar GSM, in een brief tot 
het archief van het bisdom Na-
men.
Kanunnik Meynen, archivaris 
van het bisdom meldde me, dat 
ook zij geen dossier hebben, 
maar verwees me naar een bij-
drage in PubliNieuws en dat hij 
keurig in bijdrage afdrukte. Ook 
verwees hij me naar de Vereni-
ging voor Heemkunde. Het hele 
nummer van 6 mei 2020 van 
PubliNieuws is te lezen op Wi-
kipedia.”

PubliNieuws, Wikipedia en 
bisdom Namen
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Samen maken wij 

(Publi)Nieuws!

Lees ook online op
publinieuws.be
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€ 27.519

(Ecobon inclusief)(3)

KONA Hybrid Hyundai 
ECO+ DEALS

Voordelig  EN  Ecologisch

Ontdek de uitzonderlijke kortingen op alle hybride modellen op 
hyundai.be of bij je Hyundai verdeler tijdens de hele maand september.

€ 22.999***vanaf

BATTERIJ
G A R A N T I E

J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai 
verdeler in uw buurt. *** Nieuwe Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automaat Twist (Benzine 141pk), enkel beschikbaar uit stock. Aanbevolen catalogusprijs(1) € 27.519 - € 3.020 Eco+deals korting(2) = € 24.499 huidig aanbod(2) – € 1.500 Ecobon(3) = 
€ 22.999 huidig aanbod inclusief Ecobon(2). (1) Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, (2) BTWi, aanbod geldig voor particulieren van 1/9/2020 t.e.m. 30/9/2020, tenzij eerdere uitputting van voorraad (3) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij 
inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud, waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden ingeschreven is op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het 
ingeruilde voertuig. Het nieuwe voertuig dient bovendien ingeschreven te zijn op dezelfde naam als die van het ingeruilde voertuig. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 
RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB.Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
4,9 - 5,4 L/100KM • 112 - 123 G/KM CO2 (WLTP)

Hoefsmidstraat 21 • 1840 Londerzeel (Malderen) • Tel. 052 33 22 69

www.desmedt.hyundai.beDESMEDTb.v.b.a.

GARAGE

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

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

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

Autonieuws Uw garage in de regio

Alle onderhoud + herstellingen - Carrosserie

GARAGE POL
officieel Citroën/Peugeot dealer Groot-Londerzeel

Mechelsestraat 238
1840 LONDERZEEL

tel. 052 30 50 30 Nissan QASHQAI
TOT € 7.600 VOORDEEL(2)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 2.600 inbegrepen(3)

(1) Totaal voordeel bestaat uit een stockkorting (€ 3.500) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 1.500), geldig op een nieuwe Nissan MICRA uit stock.. (2) Totaal voordeel bestaat uit een stockkorting 
(€ 5.000) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600), geldig op een nieuwe Nissan QASHQAI uit stock. (3) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te 
recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan. Niet cumuleerbaar met enige andere overname of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet 
minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs 
van de nieuwe Nissan moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) t.e.m. (3) zijn enkel geldig voor particulieren van 01/09/2020 
t.e.m. 30/09/2020 bij de deelnemende Nissan-concessiehouders. Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - 
beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

MICRA  126 - 146 G/KM   5,6 - 6,5 L/100 KM (WLTP)  |  QASHQAI  138 - 182 G/KM   5,3 - 7,1 L/100 KM (WLTP)
Contacteer je Nissan-concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig

Nissan MICRA
TOT € 5.000 VOORDEEL(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 1.500 inbegrepen(3)

Nissan MICRA Nissan QASHQAI
TOT € 7.600 VOORDEEL(2)

Nissan MICRA
VOORDEEL(1)

Nissan Nissan MICRA

HET HOOFD KOEL HOUDEN MET ONZE NAZOMER DEALS? ONMOGELIJK!
PROFITEER ERVAN TIJDENS ONZE OPENDEURDAGEN VAN 10 T.E.M 19 SEPTEMBER.

Meir 93, 2890 Sint-Amands Tel: 03 889 19 38 GSM: 0475 87 03 14     
www.nissanceurstemont.be E-mail: info@ceurstemont.be

Garage Ceurstemont

Nissan QASHQAI
TOT € 7.600 VOORDEEL(2)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 2.600 inbegrepen(3)

(1) Totaal voordeel bestaat uit een stockkorting (€ 3.500) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 1.500), geldig op een nieuwe Nissan MICRA uit stock.. (2) Totaal voordeel bestaat uit een stockkorting 
(€ 5.000) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600), geldig op een nieuwe Nissan QASHQAI uit stock. (3) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te 
recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan. Niet cumuleerbaar met enige andere overname of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet 
minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs 
van de nieuwe Nissan moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) t.e.m. (3) zijn enkel geldig voor particulieren van 01/09/2020 
t.e.m. 30/09/2020 bij de deelnemende Nissan-concessiehouders. Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - 
beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

MICRA  126 - 146 G/KM   5,6 - 6,5 L/100 KM (WLTP)  |  QASHQAI  138 - 182 G/KM   5,3 - 7,1 L/100 KM (WLTP)
Contacteer je Nissan-concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig

Nissan MICRA
TOT € 5.000 VOORDEEL(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 1.500 inbegrepen(3)

Nissan MICRA Nissan QASHQAI
TOT € 7.600 VOORDEEL(2)

Nissan MICRA
VOORDEEL(1)

Nissan Nissan MICRA

HET HOOFD KOEL HOUDEN MET ONZE NAZOMER DEALS? ONMOGELIJK!
PROFITEER ERVAN TIJDENS ONZE OPENDEURDAGEN VAN 10 T.E.M 19 SEPTEMBER.

Meir 93, 2890 Sint-Amands Tel: 03 889 19 38 GSM: 0475 87 03 14     
www.nissanceurstemont.be E-mail: info@ceurstemont.be

Garage CeurstemontGarage Ceurstemont 
Meir 93, 2890 Sint-Amands  Tel: 03 889 19 38 GSM: 0475 87 03 14
www.nissanceurstemont.be  E-mail: info@ceurstemont.be
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COPYTHEEK
PRINTEN - KOPIËREN - SCANNEN

PRINT- & KOPIËERWERK
• Kleur- en zwart-witkopieën tot A3-formaat

• Digitale prints tot A0

• Formaten van A2 tot A0

INBINDEN & AFWERKEN
• Inbinden: ringen of lijmen

• Plooien, nieten, plastificeren

PLANAFDRUK
• Printen tot A0

• Scannen tot A0

• Kopiëren tot A0

• Automatisch plooien

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

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

baetedrukwerkenreclamefb.me/Rijkaanmogelijkheden

Stuur uw 
documenten door  

en wij laten iets weten 
 wanneer alles klaar is.

Groetjes
Annelies & Nele 

Afdrukken op A2 tot A0 kan niet op zaterdag.
Afhalen en bestanden binnenbrengen wel

Planafdruk kan niet op zaterdag.
Afhalen en bestanden binnenbrengen wel

NIEUWE MACHINES

TROUWEN!
2020

huwelijkskaarten | tafelkaarten | menukaarten | ... 

Ruime collectie

Reserveer tijdig de catalogi (vrijblijvend) 
via 03 889 00 51 of info@baetewinkel.be

Ook mogelijkheid tot eigen creaties

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

baetedrukwerkenreclamefb.me/Rijkaanmogelijkheden

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

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

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

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

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

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

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

35 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

tel: 0474 12 76 55    
info@evrsanitair.be

● sanitair
● centrale verwarming
● badkamerrenovatie
● installatie en onderhoud

werfbordjes.indd   112/06/09   10:09

scheldestraat 10
2880 weert-bornem
m 0473 60 02 11
e info@brackeparketvloeren.be

Gratis en vrijblijvende prijsofferte!

www.brackeparketvloeren.be

ALLE HERSTELLINGEN 
EN KLEINE WERKEN

➜  Renoveren van platt e daken met coati ng  naadloos 
en zonder breekwerken.

➜  Herstellen van schouwen /pannen/ leien/goten 
reparati e en bekleding.

➜  Staalplaten voor tuinhuizen / stallingen of afdaken.
➜  Buiten schilderwerken  / watervaste cementeringen / 

gevelbekledingen.
➜  Alle rioleringswerken / herstellen van vloeren / 

opritt en.
➜  Renoveren en opfrissen van woningen . 

Voor  meer info:  0477 63 79 86
www.woningrepair.be 

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

Nieuwbouw - Renovatie - Alle herstellingen

Gratis prijsofferte

Terkamerveld 10 • 9255 Buggenhout
Tel. 052 34 55 47 of 0475 84 20 97
E-mail: nico.feyaerts@gmail.com

geregistreerd aannemer

• Gevelbekleding in leien, sidings, ecopanelen, enz. ...
• Bekleden van goten in pvc, hout, rockpanelen, enz. ...
• 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

Zeefdruk
Zeefdruktransfert
Transfertprint
Digitale print
Borduren

#AllesInÉénKot

KINGKINGQUEEN
HoodedZipped hood

Crew neck

PASMODELLEN
en/of

MAATTABEL
BESCHIKBAAR

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

baetedrukwerkenreclameRijkaanmogelijkheden

info@baetereclame.be - www.baetedrukwerkenreclame.be

Bekijk online!

Bekijk PubliNieuws ook online op 
www.publinieuws.be

LONDERZEEL
De afgelopen maanden is WZC 
Herfstvreugde er steeds in 
geslaagd om geen enkele co-
ronabesmetting onder haar 
bewoners te moeten tellen.  Dit 
oa. door noodzakelijke preven-
tiemaatregelen in te voeren, 
waarbij ook een strikte be-
zoekregeling werd gehanteerd. 
Gezien de stringente richtlijnen 
van het Vlaamse Agentschap 
Zorg en Gezondheid was een 
uitbreiding van de bezoekmo-
gelijkheden niet realiseerbaar 
vanwege de structuur van het 
gebouw.  Zo mochten de bewo-
ners maar één lift gebruiken, 
wat een serieuze rem zette 
op de mogelijkheden om op 
coronaveilige wijze binnen en 
buiten te kunnen gaan. 
Het personeel deed heel wat 
inspanningen om het mentale 
welzijn van de bewoners te sti-
muleren in deze moeilijke pe-
riode. Verschillende initiatieven 

werden genomen om de bewo-
ners in veilige omstandigheden 
toch de nodige ontspanning en 
onderlinge verbondenheid te 
bieden. Directeur Jenny Van 
Riet vertelt dat de senioren zo 
meer contact hebben met el-
kaar dan vroeger: “Er werden 
al een aperitiefclubje gevormd, 
een zonneclubje en enkele 
kaartclubjes. Ook de band met 
de zorgkundigen is ijzersterk 
geworden” weet Van Riet.  Met 
de steun van twee Londer-
zeelse ondernemers werden 
kleurrijke banners ontworpen 
en gedrukt om zo een vrolijkere 
en aangenamere tuinomgeving 
te creëren. 
Maar het personeel besefte 
maar al te goed dat deze situ-
atie voor bepaalde bewoners 
en hun familie enorm moeilijk 
om dragen was. Groot was dan 
ook de opluchting toen vorige 
week de coronamaatregelen 
door het Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid werden 
versoepeld. Vanaf woensdag 
9 september werd de bezoek-
regeling aangepast.  Schepen 
van sociale zaken Els Van den 
Broeck (LWD) licht toe: “We 
werken nu met kleurencodes 
groen, oranje en rood, volgens 
de algemene risicocontext bin-
nen en in de omgeving van het 
rusthuis.  Bij groen kunnen 
meerdere bezoekers per bewo-
ner zowel op de kamer, in de 
tuin en in cafetaria Den Babbe-
leir langskomen.  Deze dienen 
zich uiteraard vooraf aan te 
melden en de vereiste hygië-
nemaatregelen te respecteren. 
Bewoners kunnen ook gemak-
kelijker terug naar buiten gaan, 
bijvoorbeeld om naar de markt 
of op familiebezoek te gaan.”
En daar blijft het niet bij!  Ook 
de komende periode heeft het 
personeel nog heel wat leu-
ke activiteiten in petto.  Geen 
kermis in het centrum van 
Londerzeel dit jaar maar wel in 
Herfstvreugde. Joris de Bondt, 
hoofd van de facilitaire dienst, 
haalde hout en zaag boven om 
voor iedere afdeling spellen 
van vroeger te maken. Hoofd-
verpleegkunde Leen Van der 
Bracht voegt er nog aan toe dat 
ook de smoutebollen niet zullen 
vergeten worden.  
 

Soepeler bezoekregeling 
WZC Herfstvreugde
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Eetkamer, volle eik. 
Gsm 0476 03 07 93

Trilplaat, Xtrend Fitness. 
POTK. Gsm 0476 03 07 93

Oude schoolbank voor 
€ 55,00. Tel. 052 55 38 67

Bouwgrond OB 24 m Br. - 36 
D. Rustig gelegen kerkweg 
Heindonk. 0476 45 42 28

Jacuzzi 3 pers., led, waterval, 
omkasting Greywood, coverlift, 
18 maanden oud. Prijs 2750 
euro. 0478 33 49 94

Wasmachine A++, € 200. 
Elektrische fiets, € 175. Afslank 
trilmachine, € 199. In goede 
staat. 03 776 41 98

2500 stuks LP’s vanaf de jaren 
60, 100 stuks zijn geklasseerd. 
CD, € 0,50 stuk. Leesboeken. 
Afspraak gsm 0473 643 153

4 kristallen lusters, 3 grote + 1 
kleine hal-luster. Samen 
€ 130. Tel. 052 33 05 19

Koersfiets, merk Eddy Merckx. 
Prijs overeen te komen. 
Fiets in goede staat. 
Tel. 0495 22 37 36

Miele super vaatwas G 5500, 
wegens verhuis serviceflat, 12 
maand garantie, geplaatst. In 
zuivere staat. Prijs € 360. Tel. 
na 19 uur 0477 870 174 

Miele condensdroogkast, 
inhoud 111 liter, groot model, 
Type T 8402 C in nieuwstaat, 
verhuis naar serviceflat! 12 
maand volledige garantie + 
geplaatst! Spotprijs € 350. Tel. 
na 19 uur: 0477 870 174

Miele wasautomaat W 1514, 
gelijk nieuw, 1400 T/min., A+, 
€ 350, geplaatst en 12 maand 
garantie; Van iemand alleen-
staande naar serviceflat, Tel. 
na 19 uur: 0477 870 174

100 pakken paardenhooi, 
stofvrij, bij Broothaerts Jean. 
Tel. 03 886 10 71

Breimachine Brother KH881 + 
meubel en alle toebehoren. 
€ 100. Tel. 052 30 29 70

Directiestoel, € 60, goede 
staat. Bureau met opzet H 
1,60 B 81, D 50/opzet 30, 
€ 80. Gsm 0479 46 38 44

Driewielfiets, zo goed als 
nieuw, prijs overeen te komen. 
0465 03 55 99

Alles bloemschikken, 2 dames-
fietsen, allerlei tweedehands-
spullen. Spotprijs. 
Tel. 0478 22 21 33

2 mazoutkachels + wandkast, 
POTK, wegens verhuis. 
0498 32 72 36

Elektrische damesfiets Beau-
fort, goed als nieuw. Herenfiets 
Torino Sport Locomotief. 
0468 472 343

Rieten fietsmand, bruin, 
50x36x29. Hondenfietskar, 
konijnen drinkbakjes en 
etenbakjes. 0468 472 343

Hometr., lederen salon, vaat-
was, moderne dressoir, video, 
donsdekens, tafeltjes, kastjes, 
alles als nieuw. 0474 744 878

Elektr. fiets, Krigori Cruizer, 
19”, 7 versn., Shimano trapon-
dersteuning, 5 standen. POTK. 
Bellen 03 889 35 11

Splinternieuwe step, prijs over-
een te komen. Tel. 03 294 01 
50, gsm 0478 332 612

1 herenfiets + 1 damesfiets, 
€ 20/stuk. 1 koersfiets Ridley 
M50, prijs overeen te komen. 
Tel. 052 30 23 15

Kl. botten hooi, beste pakken 
voordroog v. paarden, alles 
eerste snede. 0472 830 868 
of 03 889 86 45

Brandhout eik en berk, vanaf 
€ 50 per stère. 
Gsm 0496 030 165

Ferdplast vervoerbox voor 
hond of kat, 48 x 30 x 30. € 
10. Voorop fietsmand riet voor 
hond, € 15. 0468 472 343

Plastieken slaapmand hond, 
48 x 30 x 16, € 5. Herenfiets 
Batavus, 8 versnellingen, 
€ 100. 0468 472 343

Herenfiets, aluframe, 7 versn., 
geveerd: zadel, wielvork, 
z.g.a.n. Dynamo in wielvork. 
052 30 46 84

Marly, 10W40, 25 l, € 70/duo. 
Rolgordijn, 60 x 150 cm, 1 x € 
9. Vouwgordijn met baleinen, 5 
stuks, ecru, 120 x 180 cm, 
€ 50. 0478 394 898

Jouw zoekertje kan hier ook 
staan! Gebruik onze zoekers-
bon!

De vervoeging van de werk-
woorden zoeken en vinden: 
Ik zoek, jij zoekt, hij/zij zoekt... 
Ik vind, jij vindt, hij/zij vindt... 
Dankzij een zoekertje in Publi-
Nieuws!

Rustig app., uitz. kanaal 4e 
verd., Groenelaan 35, Wil-
lebroek. 2 slpks., 2 balkons, 
onm. besch. € 820 + € 60/
mnd. 0499 146 983

Handelspand L. Van Hoeymis-
senstr. 6, Malderen. Kapsalon, 
keuken, veranda, terras. 052 
33 64 07 - 0495 800 784

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

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

Westendebad: rust. bung., 3 
slpk., a/comf., gar., speelt., 
sept., okt., winter-, herfst- & 
krokusvakantie a/per. & week-
end 0477 775 717

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

Politiekers gezocht die voor de 
veiligheid van de mensen zor-
gen: “De Rijksweg van Temse 
naar Willebroek heeft op de 
middenberm geen vangrails… 
wel dikke bomen om bij klap-
band te … doden.” 
0477 870 174

Caravan te koop gevraagd. 
Liefst klein en in goede staat. 
Mag oud zijn. 
Tel. 0495 52 95 27

Dame, 65 jaar, zoekt lieve man 
voor relatie en nog samen van 
het leven te genieten. 
Gsm 0472 772 155

Ik ben Patrick, ik ben gay en 
zoek lieve jonge man tss. 25 
en 30 j. Sms me a.u.b. voor 
relatie en samen te wonen. 
Gsm 0475 524 804.

Weduwnaar (65) zoekt vrouw 
(tss. 59-69) voor relatie. Drinkt 
niet, fietsen, wandelen, tuinie-
ren en terrasje. 0474 648 146

50-jarige dame, zoekt relatie, 
niet-roker, sportief. 
0471 180 561

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

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

AANKOOP
nertspels (bontjassen) - parels
oude merkhorloges - oud goud
zilveren en gouden munten - tin

tandgoud - allerlei zilver - porselein
zijden tapijt - rode koralen - edelstenen
schilderijen (16e-17e-18e E) - porselein

merkhandtassen - diamanten
GRATIS WAARDEBEPALING! WIJ KOMEN BIJ U AAN HUIS!

BEL 0489 94 49 72
GRATIS OFFERTE

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:  ....................................................................................................................................................

Te Koop

Vakantie

Ik zoek

Te huur

Allerlei

   
   

  O
nz

e service maakt het verschil 

herstellingen • jaarlijks nazicht
geen verplaatsingskosten

45 jaar ervaring
Fa. Sibbe • 0477 870 174

VERKOOP

Miele
De Boeck David

• Leegmaken inboedels
• Opkoop meubelen 
 en antiek

0496 69 23 58

R & G
❱ Tuinwerken en onderhoud van tuinen

❱ Verhuizingen
❱ Schilderwerken binnen en buiten
❱ Opruimingen/leegmaken van 

huizen - garages - werkplaatsen - 
magazijnen en ander onroerend goed

❱ Opkuis
❱ Vervoer containerpark met chauffeur

Bel 0489 24 21 56

Bert koopt uw auto, camionette 
met of zonder werk, ook schade.

35 jaar ervaring
0475 20 93 94

1X BELLEN
AUTO VERKOCHT

ONTKLEUREN
HERKLEUREN
AFBLEKEN EN 
VERGRIJZEN
VAN MEUBELEN

0475 23 21 30

Waar uw kasten vol van zijn, 
loopt de PubliNieuws van over. 
Gebruik onze zoekersbon!!!

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

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

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

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

Klepelmaaien van weides en 
groenzones. 
Tel. 0495 34 82 45

Ervaren tuinman zoekt werk, 
1 x/week voor volledig seizoen, 
regio Willebroek/Mechelen. 
0479 734 204

Voor websites met of zonder 
E-commerce. Kan heel vlug 
“online”. Ook foto en filmopna-
me. Bel voor info: 
0495 22 03 44

Vrees eenzaam- en ziekma-
kend ongeloof in een goede 
en barmhartige god. Info: 
burnout-depressie.be

Info: ongewenst zwanger, 
zware depressie, ongelukkige 
ongelovige - burnout-depres-
sie.be

Aand.: dame (41 j.), ontspan-
nende massage te Schelle, 
A12, op afspr. 0476 029 419. 
Ook verpl. van 11/24 u.

Mos in gazon verticuteren 
en gras herzaaien, struiken 
snoeien, onderhoud tuin. Luc: 
0475 431 599

Weduwnaar (65) zoekt vrouw 
voor relatie en nog samen van 
het leven genieten. 
0474 64 81 46

Dame wil uw kindjes van 
school afhalen + opvang bij u 
thuis + eten klaarmaken. 
Info: 0476 38 60 37

Zoek & vind meer!

BLAASVELD
Niemand kan er tussenuit, de 
coronacrisis heeft ook in Blaas-
veld meer bepaald in het PC 
toegeslagen waar de jaarlijkse 
tweedaagse palingfeesten zo-
wat de organisatie van het jaar 

is. Geen feestelijke bedoening 
in het PC aanpalend de turn-
zaal van de basisschool Sint 
Jef maar wel paling net als in 
het verleden vers gemaakt. De 
organisatoren gooiden het over 
een andere boeg: paling afha-

len en aan huis bestellen, beter 
iets dan niets werd gezegd en 
het werd een grandioos succes 
want de inschrijvingen liepen 
als een trein. Met als resultaat 
bijna 2.000 porties paling gin-
gen de deur uit.  Wie het wens-

te kon tegelijk een fles witte 
wijn bestellen of een fles Caro-
lus Tripel/classic. Alles draaide 
vlot, te danken aan de uitste-
kende voorbereiding die vooraf 
werd gedaan. Om het verlies 
van de drank gedeeltelijk te 
compenseren werd de perime-
ter merkelijk uitgebreid want 
buiten de grote regio Blaasveld 
werden Breendonk, Ruisbroek, 
Puurs, Bornem, Leest, Battel, 
Heffen, Hombeek, Kapelle-o/d-
Bos, Mechelen, Sint-Katelij-
ne-Waver en Bonheiden mee 
opgenomen in de bestellingen. 
Een gewaagde zet die lukte en 
de paling zonder feesten suc-
cesvol deden verlopen. Twee 
dagen werd het PC plat gelopen 
door de afhalers terwijl vrijwil-
ligers van verschillende vereni-
gingen de baan op gingen om 
de bestellingen te leveren. De 
46ste uitgave was anders dan 
anders, men heeft er het beste 
van gemaakt en gezorgd dat de 
kas opnieuw tegen een stootje 
kan. ReM

Geen palingfeesten, wel afhalen of thuis leveren   

LONDERZEEL
Werner De Vis en Christine De 
Smedt van het Hof van Boe-
res zaten in maart even met 
de handen in het haar door 
de stopzetting van alle evene-
menten door het coronavirus. 
Zij bleven echter niet bij de 
pakken zitten en van zodra er 
een versoepeling was, startten 
zij wekelijks met zomerfestivals. 
Enkele grote namen kleur-
den wekelijks de affiche en het 
was Jean Bosco Safari die met 
twee optredens een leuke reeks 
mocht afsluiten.
Nu de zomer voorbij is, nemen 
ze de draad weer op met de 
maandelijkse Muziekproeverijen 
waarbij ze jullie laten proeven 
van lokale en bekende arties-
ten en vooral van verschillende 
muziekgenres. Op donderdag 
10 september mochten de top-
muzikanten Ivan Paduart en 
Patrick Deltenre de spits af-
bijten. Deze twee bewezen dat 
ze hun plaatsje verdienen in de 

Belgische en Europese jazz pop 
rock. Tevens maakten ze van 
de gelegenheid gebruik om hun 
nieuwste album “Ear we are” 
voor te stellen.  Ook de 99-jari-
ge jazz gitarist Jean Berry was 
onder de indruk en genoot van 
deze fijne avond. Het publiek 
was enthousiast en kijkt al uit 
naar de volgende muziekproe-
verij. In oktober geven Gwen 
Cresens, Patrick Riguelle en Jan 
Hautekiet twee (reeds uitver-
kochte) optredens. De voorstel-
ling van Jan De Smet Solo op 
donderdag 19 november is ook 
reeds uitverkocht maar op vrij-
dag 20 november zijn nog en-
kele plaatsjes vrij. In december 
komen Barbara Dex en Sandri-
ne drie avonden na elkaar. Wie 
er bij wil zijn, moet zich haasten 
om te reserveren op www.hof-
vanboeres.be/muziekproeverij. 
Daar vind je ook het volledige 
programma voor het voorjaar 
van 2021. (GR) 

Muziekproeverijen weer van 
start in Hof van Boeres

RUISBROEK
Veertien jaar geleden fusio-
neerde voetbalclub SK Ruis-
broek met buur Puurs Excelsior 
FC tot Koninklijke Puurs Excel-
sior RSK. De voetbalactiviteit 
in de Kaardijkstraat stopte en 
maakte later plaats voor Ame-
rican Footbalclub Puurs Titans 
en ook Chiro en jeugdhuis Kabal 
kregen nieuw onderdak op de 
terreinen. Vele Ruisbroekena-
ren bleven nostalgisch terug-
kijken naar de sportieve voet-
balhoogdagen in hun dorp. Die 
nostalgie werd dit jaar echter 

opnieuw werkelijkheid dank-
zij het initiatief van een viertal 
dat SK Ruisbroek nieuw leven 
inblies. ‘We speelden al een 
tijd met het idee om opnieuw 
voetbal in ons dorp te brengen. 
Via facebook hebben we een 
oproep gelanceerd voor geïn-
teresseerden en tot onze grote 
vreugde kregen we meer dan 
vijftig reacties’, vertellen Zino 
Meeus en Joery Caluwaerts die 
samen met Wim Vlummens en 
Olivier De Schepper het vuur 
aan de Ruisbroekse voetballont 
staken. SK Ruisbroek startte 

intussen met 27 spelers en een 
aantal technische stafleden aan 
de competitie in de vierde af-
deling van K.A.V.V. Antwerpen, 
zeg maar de Antwerpse vrien-
den- en caféclubs. De mees-
te spelers zijn afkomstig van 
Ruisbroek of hebben er vroeger 
gespeeld.

Voor de eer en de sfeer
SK Ruisbroek won de eerste 
wedstrijd uit en bij de eerste 
thuiswedstrijd op 12 septem-
ber pakte de club uit met een 
barbecue om de heroprichting 

te vieren, weliswaar rekening 
houdende met de nationale co-
ronamaatregelen. Voor de bar-
becue schreven zich 75 eters in 
en in totaal mochten zich maxi-
maal vierhonderd personen op 
de terreinen in Kaardijkstraat 
aanbieden. ‘Het is de bedoe-
ling dat we in de toekomst bij 
thuiswedstrijden deze omkade-
ring gaan verderzetten. We zien 
het als een sociaal gebeuren. 
We willen hier een langdurend 
verhaal schrijven dat gedragen 
wordt door de lokale gemeen-
schap. Vandaar ook dat onze 
sponsors veelal lokaal zijn. We 
zijn gezond ambitieus en wil-
len kampioen spelen maar het 
belangrijkste is dat we voor de 
eer en de sfeer spelen’, be-
sluit voorzitter Zino Meeus. SK 
Ruisbroek won ook de tweede 
wedstrijd tegen Tolhuis Schelle 
(1-0) en staat nu samen met 
Dodeka Sport ongeslagen op 
kop in de vierde afdeling A van 
K.A.V.V. WV

Heropgericht SK Ruisbroek staat meteen op kop

neem eens een kijkje op onze 

ONLINE CATALOOG
www.baetereclame.be

en ontdek al onze producten

Stationsstraat 42 A - 2870 Puurs
t 03 889 00 51 - info@baetereclame.be

www.baetedrukwerkenreclame.be
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PersoneelEen job dicht bij (t)huis

GEEROMS 
BETONCENTRALE

zoekt

CHAUFFEUR
RIJBEWIJS CE

OPERATOR
BETONCENTRALE

052 30 27 63 

EXTRAEXTRAEXTRABE V EILIGD

tuinpoorten in aluminium

Breendonk          Brussel, parallelweg, Koning Leopoldlaan 9A  2870 BreendonkBreendonk          Brussel, parallelweg, Koning Leopoldlaan 9A  2870 BreendonkBreendonk          Brussel, parallelweg, Koning Leopoldlaan 9A  2870 Breendonk4A12

Sollicitatie via peter@hortipoort.be of 0475/70.51.02

  Je plaatst de tuinpoorten gemaakt in onze werkplaatsen bij onze klant.
  Je plaatst elke dag een andere mooie poort waar je fier kan op zijn.
  Je werkt graag buiten in alle vrijheid en kan je eigen werk plannen.
  Je bent sociaal en gaat graag om met klanten en collega’s.
  Je kan nauwkeurig werken en laat kwaliteit primeren.
  Je bent in het bezit van een rijbewijs b

PLAATSER TUINPOORTEN

Gemotiveerde mensen leiden wij graag op 
tot specialist tuinpoorten binnen ons dynamisch team!

VAST DIENSTVERBAND OF ONDERAANNEMING

WerFt aan

  Je graaft en giet de betonsokkels voor onze schuifpoorten.
  Je plaatst de omheiningen en afsluitingen in aluminium panelen;
  Je werkt graag buiten in alle vrijheid en kan je eigen werk plannen.
  Je bent sociaal en gaat graag om met klanten en collega’s.
  Je kan nauwkeurig werken en laat kwaliteit primeren.
  Je bent in het bezit van een rijbewijs b of wil dit met onze steun behalen.

HANDIGE DUIZENDPOOT VOOR 
DE VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN
VAST DIENSTVERBAND OF OP FREELANCE BASIS
VOLTIJDS OF HALFTIJDS

Je krijgt een ondersteunende functie binnen verkoop, 
(online) marketing en waarschijnlijk ook enkele logistieke 
taken. Het is een nieuwe functie die zich al gaandeweg 
zal ontwikkelen. Een greep uit de te verwachten 
werkzaamheden;

•  Maken van offertes voor onze Polysunpunten
•  Ondersteuning bij projectcalculatie
•  Regulier contact met de Polysunpunten
•  Maken/schrijven van een nieuwsbrief (Mailchimp)
•  Actueel houden van onze website
•  Logistieke ondersteuning bij coördinatie fabriek en 

transport

Voor deze uitdagende job vragen wij een positieve, 
flexibele instelling, eigen initiatief en wilskracht. Je 
wordt de spil tussen de diverse afdelingen waarbij je het 
overzicht zal moeten houden. Dit zijn onze wensen:

•  Opleidingsniveau ASO/BSO plus aanvullende 
opleiding(en)

•  Beheersing van de Franse taal is een pré, Engels is een 
must zowel in woord als schrift

•  Kennis van Excel
•  Kennis van (online) marketing en social media
•  Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
•  Leeftijdsindicatie 25-30 jaar

Wij bieden, naast een mateloos afwisselende, full-time 
baan met een passend salaris, de mogelijkheid jezelf 
verder te ontwikkelen in onze groeiende organisatie. Dit 
kan in loondienst maar mag ook op zelfstandige basis.

Polysun bv is een jong 
bedrijf, gespecialiseerd in 
zonwering in isolatieglas. Dit 
kunnen lamellen, plissé’s of 
rolgordijnen zijn, handbediend 
of gemotoriseerd. Hierin 
zijn we uniek in Europa 
en vervullen we een 
pioniersfunctie. We zoeken 
enthousiaste mensen die met 
ons mee willen bouwen aan 
onze ambitieuze toekomstvisie. 
Mensen met passie voor hun 
werk en verantwoordelijkheid 
nemend voor hun bijdrage aan 
een veeleisende en uitdagende 
werkomgeving. Ons kantoor en 
productie zitten in Temse, ons 
werkgebied is de Benelux.

Word je blij van wat je leest? 
Stuur ons dan een e-mail met 
daarin je motivatie, waarom je 
geschikt bent voor deze 
functie en je curriculum vitae. 

Als je van 
afwisseling 
houdt, is dit 
jouw baan.

ASSISTENT(E) 
MARKETING 
& SALES

Op korte termijn zijn 
wij op zoek naar een

Mail: o.contant@polysun.be
Heb je vragen? Bel met Odette Contant op nummer +32 (0)479-892724

PROJECTVERENIGING WIKA
ZWEMBAD DE DRUPPELTEEN

MARKTPLEIN 27 • 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

WERFT AAN:

1 VOLTIJDS REDDER
(C1 - C3) (M/V)

(WERFRESERVE GELDIG VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR)

Wij bieden: Een beginwedde aangevuld met sociale voordelen zoals 
een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en andere extra 
legale voordelen.

De functiebeschrijving, inschrijvingsformulier, kandidatuur-
stelling en de volledige voorwaarden kan u consulteren bij de  
Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.  
Zij kunnen ook geraadpleegd worden op de website van het zwem-
bad De Druppelteen. (www.dedruppelteen.be - vacatures).

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch ingewonnen worden op 
het telefoonnummer 015/71.16.85 (vragen naar beheerder)

Kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 30 september 2020 
toe te komen (datum van ontvangst bij de Projectvereniging 
WIKA is bepalend) Zij worden gericht aan de beheerder van de 
Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos 
met vermelding kandidatuurstelling.

De Projectvereniging WIKA werft ook weekendwerkers aan 
voor de functie van redder tijdens de weekends. 

Je kunt je kandidatuur stellen door het inschrijvingsformulier te 
downloaden van de website www.dedruppelteen.be en volledig 
ingevuld terug te zenden uiterlijk op 30 september 2020 naar: 

Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
Voorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van het “Hoger 

Redderbrevet” afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap BLOSO – VTS en van een recent bijscholingsattest.

 lagerij
 Van den BroeckS

tel. contact op 015 71 14 38

   GEVRAAGD:

 Medewerk(st)er
 voor atelier

(halftijds)
woe - do & vrij 

Molenstraat 167
1880 Nieuwenrode

GOEDE VERLONING
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Samen maken wij 

(Publi)Nieuws!

Lees ook online op
publinieuws.be

Uw advertentie op 
deze pagina?

t 03 889 00 51 of
www.publinieuws.beNU MEER DAN OOIT 

KOOP LOKAAL
en we winnen allemaal! 

WE MOETEN ONZE WINKELIERS  
& ONDERNEMERS STEUNEN
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VLAAMSEKAAI 90 - 2000 ANTWERPEN
www.braboimmo.be
info@braboimmo.be

03 247 89 06
0496 167 925

MODERN
& ELEGANT
Zeer mooie en kwalitatieve twee 
slaapkamer appartementen. 
Volledig in het teken van 
energiebewust bouwen en wonen. 
E-peil 30 

Duidelijk - persoonlijk - menselijk

BORNEM
NIEUWBOUW 

APPARTEMENTEN

TE KOOP

Projecten in de kijker!
Residentie Beurm - Puursesteenweg 84 

Reeds 4 appartementen verkocht

Residentie Bornhem - Kapelstraat 76
Reeds 3 appartementen verkocht

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

CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK 
Tel nr 03 298 08 99 – GSM 0473 31 43 23
inge.faes@advocatenkantoorpuurs.be
www.advocatenkantoorpuurs.be

Violetstraat 33
2870 Puurs

Bijkantoor:  
Schoolstraat 25B
9255 Buggenhout

ADVOCATENKANTOOR FAES BVBA
Inge Faes advocaat

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

BOUWGRONDEN
SITE DE NAEYER
EEN NIEUWE BUURT AAN HET KANAAL
In een doodlopende straat aan de site De Naeyer NOG 2 (LOT 1 en LOT 5) mooie bouwgronden voor half open bebou-
wing en met alle nodige privacy.  Kopers zijn vrij in hun keuze van architect en aannemer. Prijzen vanaf € 106.500.
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OPBRENGSTEIGENDOM
WILLEBROEK € 630.000
Kerkstraat 29, volledig geronoveerde opbrengst-
eigendom met 3 appartementen en 2 gara-
ges. Totale jaarlijkse huuropbrengst: € 28.200. 
EPC (glvl): 265; EPC (1eV): 348; EPC (2eV): 480

WILLEBROEK € 600.000
Dendermondsesteenweg 59,  deels gerenoveerde 
opbrengsteigendom met 3 appartementen en gara-
ge. Totale jaarlijkse huuropbrengst: € 25.080. 
EPC (glv): in aanvraag; EPC (1eV): 156; EPC (2ev): 297

NIEUW
HEINDONK € 460.000
Hazewinkelstraat 2C, appartementsgebouw met 2 apparte-
ment en 3 garages. Huurprijs gelijkvloers € 731,65. Huurprijs 
1e v € 610,29. EPC in aanvraag - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WONINGEN
WILLEBROEK € 547.000
Tisseltsesteenweg 113, prachtige villawoning, 
5 slaapkamers, grote tuin, perfect onderhou-
den. EPC in aanvraag - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 528.000
Brandstraat 11, instapklare half open 
bebouwing, Gv: gar. Inkom, berging, open 
inger.kkn, ruim terras. Vijver, alu serre geïsol. 
Glas. 1ev: 2 slpk, vol eiken parket, grote dres-
sing, linnenkam., volledig uitgeruste bad-
kam. met toegang tot wellness (relaxruimte 

met Finse sauna), Dakverd.: 50 m² vol eiken parket, uitgerust en geïsol.  voor bureau of 
kamers, hobby, fitness,…, Alg.: open alu trappen, tussenplatform in glas, muziekdistr., 
Internetdistr. TV, en alarmsysteem in gans de woning. EPC 167 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK 
Hoogstraat 165, Hoeve met bijgebouwen

WILLEBROEK € 475.000
Dendermondsesteenweg 165, instapklare 
open bebouwing, 5 slaapkamers, garage en tuin. 
EPC 391 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv  

WILLEBROEK € 472.000
Bleeklaan 15, instapklare open bebouwing, 
3 slaapkamers, zonnepanelen, jacuzzi
EPC 176 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 330.000
Oude Dendermondsestraat 90, gerenoveerde 
woning, 4 slaapkamers, garage, tuin
EPC 285 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

BOOM € 315.000
Antwerpsestraat 37, unieke gerenoveerde (2018) 
woning, 3 slaapkamers, stadstuin, kwalitatieve mate-
rialen. EPC 159 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

HEINDONK € 290.000
Grote Bergen 53, woning in doodlopende 
straat nabij Hazewinkel, 3 slaapkamers
EPC 1072 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

WILLEBROEK € 260.000
Tisseltsesteenweg 11, ééngezinswoning 
met 3 slaapkamers
EPC 252 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 218.000
Gaston Fromontstraat 36, mooie hoekwoning, 
2 slaapkamers, 1 zolderkamer. 
EPC 517 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv  

WILLEBROEK € 215.000
Appeldonkstraat 28, gerenoveerde instapklare 
woning, 2 slaapkamers
EPC 497, Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

SINT-AMANDS € 210.000
Hekkestr 22A, te renoveren woning, 
3 slaapkamers
EPC 503 - Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Gvv  

BOOM € 188.000
Brandstraat 74, rijwoning met koer, 
3 slaapkamers. 
EPC 417 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

WILLEBROEK € 169.000
Herman Vosstraat 14, ééngezinswoning, 
2 slaapkamers, zolderkamer. 
EPC 838 - Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD TE KOOP & TE HUUR OP 

WWW.WALBERSIMMO.BE

HANDEL - MET WOONST
WINTAM € 497.000
Egied de Jonghestraat 2, Handelspand met 
woonst (voormalige bakkerij), ideaal als
buurtwinkel
EPC 243 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

WILLEBROEK € 430.000
Kloosterstr 4, handelspand met woonst. 
366m2 bewoonb opp.
EPC 328 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv.  

WILLEBROEK € 350.000
August Van Landeghemstraat 8, handelspand 
met woonst 
EPC in aanvraag - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 249.000
Dr. Persoonslaan 13, bakkerij met woonst
EPC 404 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

PROJECTGROND
WILLEBROEK € 430 000
Overwinningsstraat 23, Totale opper-
vlakte van 1725m² waarvan momenteel 
868 m² bebouwd en 857m² grond, toegang via 
Overwinningstraat en Floridastraat

Hoogstraat 165, Hoeve met bijgebouwen

VERKOCHTVERKOCHT HANDEL - MAGAZIJN - KANTOOR
WILLEBROEK € 199.000
Breendonkstraat +215, Zeer ruime hangar, gele-
gen op een perceel bouwgrond in woongebied
Vg, WgLk, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 155.000
Dr Persoonslaan 44, centraal gelegen kan-
toorruimte. ± 39m2 kantoor en ± 13m2 archief. 
Vg,Wg, Gvkr, Gvv

BOUWGRONDEN
BLAASVELD € 200.000
Klaterstraat, 1 perceel, LOT 2 voor 
HOB, 5a 50ca. Voorschriften op kantoor. 
Gvg, WgLk, Ag, Gmo, Gvkr, Vv.

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT
VERKOCHT

APPARTEMENTEN
WILLEBROEK € 498.000
Baeckelmansstraat 116/202, prachtig duplex-
appartement met 2 staanplaatsen en bureau-
ruimte, 2 terrassen. EPB 77,08 E-peil 39 
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv 

WILLEBROEK € 379.000
Rupellaan 1, ruim duplex app, 3 slaapka-
mers, parkeerplaats. EPC 146,9 / E-peil 99 - 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 375.000
Groene Laan 36, ruim app 2e verd, 3 slaap-
kamers, 2 autostaanplaatsen.
EPC 76 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv  

WILLEBROEK € 343.000
Overwinningsstraat 165B204, stijlvol app. 2e ver-
dieping In Residentie Seniorplaza, 2 slaapkamers 
EPB 105,43 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

WILLEBROEK € 268.000
Overwinningsstraat 165B206, stijlvolle assisten-
tiewoning in Residentie Seniorplaza, 1 slaapkamer.
EPC 82,07 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

BOOM € 239.000
Antwerpsestraat 302, nieuw te bouwen appar-
tement, 2 slaapkamers

WILLEBROEK € 210.000
Nieuwstraat 10/3, 1e verdieping, 
2 slaapkamers, lift
EPC 228 - VG, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

NIEUW
HEINDONK € 200.000
Hazewinkelstraat 2C, gelijkvloersappartement met terras, inkom, wc, living, kkn, ber-
ging, badk. 2 slaapk. (12 m² - 12,50 m²) garage bij aan te kopen aan € 20.000, huur-
contract te respecteren (€ 731,65 huurprijs) EPC in aanvraag - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

NIEUW
HEINDONK € 200.000
Hazewinkelstraat 2C, eerste verdieping met terras, inkom, wc, living, kkn, berging, 
badk. 2 slaapk. (12 m² - 12,50 m²) garage bij aan te kopen aan € 20.000, huurcon-
tract te respecteren  (610,29€ huurprijs). EPC in aanvraag - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WILLEBROEK € 165.000
A, Van Landeghemstraat 91 B201, appartement 
op de tweede verdieping met 2 slaapkamers en 
terras. EPC 274 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

WILLEBROEK € 165.000
A, Van Landeghemstraat 91 B301, appartement 
op de derde verdieping met 2 slaapkamers en 
terras. EPC 479 - Vg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv

Nieuwstraat 10/3, 1e verdieping, 
2 slaapkamers, lift
EPC 228 - VG, Wg, Gmo, Vkr, GvvIN OPTIEIN OPTIE

De RESIDENTIE POINT PAX gelegen vlakbij de 
indrukwekkende Vredesbrug, een naoorlogse metalen constructie over het zeekanaal. De stoere 
industriële look van de brug werd overgenomen in de architectuur van de residentie met name de 
donkerrode gevel en de zwarte raamlijsten. De binnenafwerking kan je volledig naar eigen smaak 
en budget inrichten. Hierin kan je je laten bijstaan door de interieurarchitect. Deze residentie telt 
11 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers.  Elk appartement beschikt over een terras dat is afgewerkt 
met een glazen balustrade.  Achteraan het gebouw zijn overdekte autostaanplaatsen voorzien en een 

afgesloten fietsenstalling apart bij aan te kopen. Prijzen vanaf € 169.000 exclusief 21 % BTW.

VOOR MEER INFORMATIE CONTACTEER ONS KANTOOR 03 886 32 85

GARAGE - AUTOSTAANPLAATS

WILLEBROEK € 25.000
Schoolweg 30 bus 001,
Residentie De Wilgaard 
ondergrondse autostaan-
plaats, verkoop onder 
BTW-stelsel. Vg, Wg, Gmo, 
Vkr, Gvv

Oude Dendermondsestraat 90, gerenoveerde 
woning, 4 slaapkamers, garage, tuin
EPC 285 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, GvvIN OPTIEIN OPTIE

Herman Vosstraat 14, ééngezinswoning, 
2 slaapkamers, zolderkamer. 
EPC 838 - Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv IN OPTIEIN OPTIE

Uw advertentie op 
deze pagina?

t 03 889 00 51 of
www.publinieuws.be

WILLEBROEK
Met de start van het nieuwe 
schooljaar werd de GO! Basis-
school Tovertuin op het Adri-
aan Dezaegerplein bedacht met 
een nieuw speeltoestel voor de 
kleuters. Het prijkt op de speel-
plaats en binnen de kortste ke-

ren werd de nieuwigheid door 
de kleuters eigen gemaakt. 
Buiten het speeltoestel onder-
ging de school ook enkele ver-
bouwingen met het vernieuwen 
van het dak en een nieuwe ge-
velbekleding. Om dit alles te be-
talen sprongen de leden van de 

Vrienden van het GO! Onderwijs 
met 1.300 euro in de bres, zegt 
directrice Vanessa Adriany, een 
wel gekomen bedrag. Om de 
vernieuwing nog meer glans te 
geven werd ook de verlichting 
aangepakt en kregen de pla-
fonds nieuwe ledlampen. ReM

Nieuw speeltoestel in de Tovertuin  

WILLEBROEK
Binnen afzienbare tijd zal de 
Heilig Kruis kerk op de hoek 
Ringlaan-Kapelstraat  van uit-
zicht veranderen. Deze kerk, 
gebouwd in 1965 naar het 
plan van architect Marc Des-
sauvage, werd in 2014 door 
de kerkfabriek te koop gezet en 
verkocht voor 560.000 euro. 
Meteen de vierde kerk die in 

Willebroek tot de geschiedenis 
behoorde want na de kerk in 
de Molenstraat waar het Rode 
Kruis ondertussen gehuisvest 
is, werd ook de kerk Heili-
ge Familie langs de Dender-
mondsesteenweg verkocht en 
met de grond gelijk gemaakt; 
in de kerk van Klein-Willebroek 
werd een harmoniummuseum 
onder gebracht. De kerk Heilig 

Kruis is vastgesteld als bouw-
kundig erfgoed, wordt voorzien 
voor lofts met er omheen  zes 
appartementen en een huis. 
Het is menens met de ver-
bouwing want de firma FST uit 
Oud-Turnhout gespecialiseerd 
in funderingstechniek is begon-
nen met het inbrengen van ge-
wapende betonnen palen. ReM

Verbouwing Heilig Kruis kerk gestart  

LONDERZEEL
Op zaterdag 12 september 
werd de Fietsbieb officieel ge-
opend aan de Kerkhofstraat 52, 
naast het woonzorgcentrum.  
Misschien vraagt u zich af wat 
een fietsbieb is. Schepen Greet 
Segers gaf in haar openings-
woordje tekst en uitleg. Een 
Fietsbieb is letterlijk een 'bi-
bliotheek' van kinderfietsen. De 
Fietsbieb van Londerzeel geeft 
gezinnen met jonge kinderen 
de kans om dagelijks gebruik te 
maken van kinderfietsen tegen 
een lage prijs. Je kan er dus 
fietsen voor kinderen van 2 tot 
12 jaar uitlenen. Voor de luttele 
prijs van 20 euro fietsgeld per 

jaar en een waarborgsom van 
20 euro per fiets, die je terug-
krijgt als je de fiets in goede 
staat terugbrengt. Tijdens de 
uitleenperiode ben je zelf ver-
antwoordelijk voor het onder-
houd en voor eventuele klei-
ne herstellingen van de fiets. 
Gedeputeerde voor mobiliteit 
Tom Dehaene zette ook nog 
even de mooie samenwerking 
met Beweging.net in de verf. 
Projectverantwoordelijke Eddy 
Van den Eede was dan weer 
de aangewezen persoon om de 
praktische kant toe te lichten. 
De bieb is elke eerste zater-
dagvoormiddag van de maand 
open van 10u tot 12u. Reser-

veren is verplicht en kan online 
of telefonisch bij Martine Tho-
mas op 0485 61 25 96 of Ger-
da Vergaelen op 0494 64 56 
76.  Je vindt de Fietsbieb in de 
Kerkhofstraat 52 in Londerzeel. 
Dat is het gebouw naast het 
Woonzorgcentrum en achter 
de bushalte. Breng je kind(e-
ren) zeker mee. De fietsen kun-
nen ter plaatse getest worden. 
Wanneer je een fiets gekozen 
hebt, wordt er een eenvoudige 
uitleenovereenkomst gemaakt. 
Uiterlijk na een jaar breng je de 
fiets terug naar de Fietsbieb. Je 
kan verlengen of een nieuwe 
fiets kiezen.

Vrijwilligers en 
kinderfietsen gezocht.
Heb je nog een kinderfiets die in 
goeie staat is? De Londerzeelse 
Fietsbieb zoekt nog naar goede 
fietsjes. Als je er eentje schenkt, 
krijg je meteen een jaar gratis 
lidmaatschap voor jezelf of om 
aan iemand anders te schen-
ken. De Fietsbieb wordt door 
vrijwilligers open gehouden. 
Zin om de ploeg te versterken? 
Neem contact op met Eddy Van 
den Eede (0485679523) (GR) 

Londerzeel opent Fietsbieb

PASFOTO’S
Baeté, drukwerk & reclame 

Stationsstraat 42 A
2870 Puurs

t 03 889 00 51
www.baetedrukwerkenreclame.be
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