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Scherpe prijzen
voor zonnebrillen
op sterkte.

Oude Godstraat 36 • Heist-op-den-Berg • T 015 24 29 53 • info@brilcenter.com • www.brilcenter.com
Openingsuren Din. – vrij.: 9u – 12u en 13u – 18u • Zat.: 9u – 12u en 13u30 – 17u

this is us.

Een unieke samenwerking
‘this is us.’ is een verhaal over twee ondernemende vrouwen die de handen in
elkaar sloegen om elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise iets moois
op te bouwen. ‘Us’ dat zijn Silvie Quirynen en Hilde Laenen die samen de
krachten bundelen om enerzijds de groothandel Dré Cosmetics verder uit te

Tip
Moederdag
Een cadeaubon,
altijd een leuk idee

bouwen en anderzijds hun eigen verzorgingslijn te ontwikkelen.
Een avontuur dat startte in volle coronatijd.

Jullie achtergronden vormen een
boeiende mix?
Silvie: Ik ben altijd zelfstandige geweest in

marketing en communicatie en werkte via die weg
samen met Hilde. Als vrouw ben je altijd wel ergens
geïnteresseerd in alles wat met verzorging te maken
heeft maar mijn interesse is eigenlijk gaandeweg
gegroeid door me meer en meer te gaan verdiepen
en intussen ook de productie te volgen. Ik ben blij
dat ik de sprong gewaagd heb om voltijds voor dit
avontuur te gaan. 1 + 1 = 3 wordt vaak gezegd en
daar is iets van.
Hilde: Ik baatte jarenlang mijn eigen
schoonheidsinstituut uit en op een bepaald moment
begon het te kriebelen om de kennis en ervaring die

“Ik help je graag bij
het zoeken naar de
ideale outfit.”

Christiane Van Dyck

ik daarin had opgebouwd door te geven aan andere

dus hebben we geprobeerd hen daarin zo goed

gedreven schoonheidsspecialistes. In 2015 startte

mogelijk te ondersteunen. Net omwille van corona

ik dan ook de groothandel, Dré Cosmetics, een

hebben we eerst onze handenlijn op de markt

eerbetoon aan nonkel Dré die altijd positief in het

gebracht met een handcrème, handgel en -zeep.

leven stond en iedereen motiveerde om zijn dromen

Later zijn daar nog de lichaams- en zonnelijn aan

na te jagen. Dankzij hem kreeg ik op 18-jarige

toegevoegd.

leeftijd de kans om zelfstandige te worden en mijn

Hilde: Onze producten zijn trouwens vegan, wat wil

eigen instituut te openen.

zeggen dat er niets dierlijks in zit, en parabenenvrij.

Dré Cosmetics is geen standaard
beauty-groothandel?

HOOGZAND 6 • 2235 WESTMEERBEEK • T 016 69 87 82

Open: Ma. 14u-18u • Din.-Don.-Vrij. 10u-12u & 13u30-18u • Zat. doorlopend van 10u-17u

veroorzaken. De zepen zijn bovendien sulfatenvrij
en drogen de huid dus niet uit. Integendeel, we
hebben er net voor gezorgd dat ze de huid optimaal

de beste producten uit de beautywereld samen.

hydrateren. Ook onze zonnelijn is dermatologisch

We hebben er bewust voor gekozen om ons te

getest en kan ook voor de meest gevoelige huid

specialiseren in een aantal behandelingen die we

gebruikt worden.

suikerontharing, nagelverzorging en wenkbrauw-

dagelijks nieuwe ideeën op Facebook en Instagram

Parabenen zijn de stoffen die makkelijk irritatie

Hilde: Onder de naam Dré Cosmetics brengen we

tot in de puntjes beheersen. Onze expertises zijn
en wimperstyling. Voor die behandelingen bieden

Welke geuren mogen we verwachten?

Silvie: We zijn gegaan voor milde geuren die subtiel

we hoogwaardige producten aan en we verzorgen

aanwezig zijn als je onze verzorgingsproducten

ook opleidingen. Dat alles is vooral gericht op

gebruikt. Voor de hand- en lichaamsverzorging

professionele schoonheidsinstituten.

kozen we voor jasmijn en roze peper. Die laatste

En dan is er jullie eigen verzorgingslijn, ‘this is us.’?
Silvie: Klopt! Die lijn hebben we van begin tot

eind mee vormgegeven. Tijdens de coronaperiode
was de verkoop van producten het enige wat
nog overbleef voor de schoonheidsinstituten en

Hilde Laenen & Silvie Quirynen

geeft een extra oppepper! De zonneproducten doen
met geuren van tuberoos en zwarte bes dan weer
aan vakantie denken.

Wat brengt de toekomst nog?

Silvie: We bruisen nog van ideeën om de lijn verder
uit te breiden maar pakken het stap voor stap aan.
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Alice Nahonstraat 16 • Putte (naast de kerk) • Tel 015 75 37 71

www.ria-lingerie.be

ma. 14u – 17u • din. tem vrij. 9u – 18u • zat. 10u – 18u • zondag gesloten

TOPMERKEN & UITSTEKENDE SERVICE

Dé specialist
in e-bikes

Mobiele must-haves van

Fresh ’n Rebel

Kleurrijk en stijlvol onderweg met muziek in de buurt? New Van Heukelom stelt
graag het trendy merk Fresh ’n Rebel voor. Zij bieden mobiele devices

Bike Center is erkend partner

aan aantrekkelijke prijzen en ontworpen om mee uit te pakken.
Oortjes, koptelefoons, speakers, powerbanks, ... Met Fresh ’n Rebel kies je

van meerdere leasingmaatschappijen:

gewaagd boven saai en maak je elke keer als je buitenkomt een statement!

KBC Lease - B2Bike - Cyclis - o2o

Het steeds wisselende gamma aan kleuren valt perfect te combineren met

Ctec - Velobility - Cycle Valley

je outfit, je accessoires of je stemming. Ontdek het aanbod in de winkel!

Overal muziek

Met de (draadloze) oordopjes of koptelefoons heb je
altijd muziek in de buurt. Je sluit er de wereld even
mee buiten en kan afgesloten van de omgeving
genieten van muziek of een boeiende podcast, ...
en dat met een uitstekende geluidskwaliteit. De
designs zijn elegant, kleurrijk en voelen dankzij
de vocht absorberende oorkussens, gemaakt uit
zacht vegan leder, comfortabel aan. De batterij van
zowel de oordopjes als koptelefoons gaat trouwens
heerlijk lang mee.

Fresh ’n Rebel, ideaal
voor wie op zoek is naar een
kleurrijk en stijlvol cadeau
voor een muziekliefhebber.

Leuke cadeautip
voor communieof lentefeesten!

Nog meer cadeautips ...
• Laptops
• Tablets
• Laptop- en tablettassen

onderweg bent. Je bent constant in de weer met

• Vulpennen & balpennen

het maken van foto’s, in contact blijven met familie

• Bureaulampjes

en vrienden of het beluisteren van muziek en dan

• ...

heb je maar beter een back-up plan achter de hand.
Een powerbank is ideaal om mee te nemen op al je

Music Maestro

uitstapjes en reizen. Je laadt er je apparaten mee
op waar je ook bent. In het vliegtuig, de trein of

Ook de speakers zullen je weten te bekoren. Ze

tijdens een wandeling, met een powerbank zit je

spelen je muziek draadloos af zodat je waar dan

nooit zonder energie.

ook kan genieten van je favoriete muziek. Of je de
speaker nu gebruikt als muzikale hart van het huis
of meeneemt voor onderweg, ze bieden telkens een

Liersesteenweg 170

geweldige geluidskwaliteit. Alle speakers zijn ook

Heist-op-den-Berg

spatwaterdicht. Je hoeft je dus geen zorgen te maken

T 015 25 12 11

aan het strand, het zwembad of als er een druppeltje

info@nvh.be

regen valt. En tenslotte ... Laat je niet misleiden door

www.nvh.be

het formaat, ook de kleinere speakers staan garant

Snelle & professionele hersteldienst
Eigen atelier met gediplomeerde ﬁetstechniekers voor alle herstellingen voor alle soorten ﬁetsen, ook als u deze niet bij ons heeft aangekocht.

LIER
HEIST-OP-DEN-BERG

Openingsuren

voor een indrukwekkend geluid.

Ma.-vrij.: 9u-12u • 13u-18u
Zaterdag: 9u – 16u

Zorgeloos onderweg

Parking voor de deur

Niets zo vervelend als een lege batterij als je

Lintsesteenweg 5 C • Tel. 03 480 46 40 di. - vrij. 10u - 18u • zat. 10u - 17u • zon. - ma. gesloten
Lostraat 33C • Tel. 015 230 225 • di. - vrij. 9u -1 2u30 & 13u30 -1 8u • zat. 9u - 17u • zon. - ma. gesloten
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TUINRAMA
TUINMEUBELEN - TUINMACHINES - BBQ
EEN MOOIE TUIN

MERKEN TUINMACHINES: OLEOMAC - TORO - ECHO - DORMAK - HUSQVARNA - ELIET - ISEKI - KUBOTA - KAWASAKI - KRANZLE - ARIENS - EGO POWER

KOEL IN DE SCHADUW

MERKEN TUINMEUBELEN:

CANE-LINE - SOLPURI - DIPHANO - SYMO - JATI & KEBON - VINCENT SHEPPARD OUTDOOR - KETTLER - EMU
BARLOW TYRIE - BOREK - JARDINICO - UMBROSA - PAPATYA - HOUE - MANUTTI

TUINMACHINES ma-vrij: 9-12u en 13-18u30 • zat: 9-12u en 13-17u • zon: gesloten
TUINMEUBELEN ma: 13u30-18u • di-vrij: 9.30-12u en 13u30-18u en op afspraak • zat: 9u30-12u en 13u30-17u • zon.: 13u30-17u • do: gesloten

DEMO BBQ: ZON. 15 MEI
UITGEBREID ASSORTIMENT BBQ’S
gas - hout - houtskool - pellet - elektrisch

HEERLIJK SMULLEN

MERKEN BBQ: FORGE ADOUR - QUOCO - BROILKING - MONOLITH - MORSØ

ZALIG RELAXEN

Zomers genieten van het buitenleven
PROVINCIEBAAN 69 - 2235 HOUTVENNE - TEL 016 69 96 13 - FAX 016 69 96 25

www.tuinrama.be

Glasheldere oplossingen

Bij Garage Wuyts
beperkt aantal modellen Tucson & Bayon
direct leverbaar uit stock.

Van een klein glaasje voor een fotokadertje tot de volledige vervanging
van de vensters in een woning maar ook glas voor interieurtoepassingen.
Glashandel Leers is al jaren een vaste waarde in de glaswereld.
Het familiebedrijf heeft al meer dan 40 jaar ervaring op de teller staan.
Vandaag staan Nathalie & Jimmy aan het roer. Je kan hen inschakelen
voor kleine en grote opdrachten en samen met hun team staan ze voor

TUCSON

een vlotte service, maatwerk en een opvolging van A tot Z.

Wie verder kijkt, kijkt naar Hyundai.

Thuis in glas

Van het kleinste stukje glas tot de grootste
vitrine, Glashandel Leers is met zijn jarenlange
ervaring thuis in alle glaswerk. Met de grootste
zorg en oog voor detail verzorgen zij elk project
tot in de puntjes. Je kan er op afspraak ook glas
afhalen voor allerlei toepassingen thuis, in serres,
bedrijfsruimtes of winkels. Of je nu op zoek bent
naar gewoon glas, bedrukt, geëtst, superisolerend
of gezandstraald glas, alles is mogelijk.

Renovaties & herstellingen

Bent u aan het renoveren en wil u graag het glas
vervangen zonder dat de ramen zelf vervangen
moeten worden? Glashandel Leers kan in zowat
alle bestaande ramen het enkel glas vervangen
door dubbel glas of superisolerend glas en dat
zonder breekwerk. Zij zorgen daarbij voor een
feilloze afwerking, volgen uw project volledig
mee op en zorgen zelfs voor de aanvraag van de
nodige vergunningen. Bovendien kunnen wij ook
de afbraak of het uithalen van glas uit bestaande

PREMIE

nog t/m juni 2022
Bestel en/of plaats
nu nog je dubbele
beglazing

Al jaren een vaste waarde
in de glaswereld

ramen verzorgen. Het oude materiaal wordt altijd
meegenomen.
look kan geven. Glazen wanden, douchewanden,

VLIJMSCHERPE CONDITIES

spiegels, beloopbaar glas of de immens populaire

Contacteer ons voor

deuren in smeedijzer of steel look, ... Glashandel

meer informatie of een

Leers biedt een waaier aan mogelijkheden. Grote

vrijblijvende offerte.

glaspartijen winnen ook aan populariteit in de
hedendaagse bijgebouwen, poolhouses, ... en dat
is geen wonder. Het glas zorgt ervoor dat je het
buitengevoel nog meer ervaart want het trekt de
omgeving helemaal naar binnen.
Een noodsituatie? Ook dan staat Glashandel Leers

FLEETVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

5,1 - 6,7 L/100KM • 133 - 153 G/KM CO2 (WLTP)

Uw Hyundai dealer:

GARAGE WUYTS
Berlaarbaan 10 - 2580 Beerzel - Tel. 015 75 61 27 - www.garagewuyts.com

GLASHANDEL

op korte termijn voor je klaar. Vloog er een voetbal

LEERS

door het raam of werd je slachtoffer van een
inbraak? Ze komen meteen ter plaatse voor een
reparatie of een tijdelijke oplossing.

Lostraat 47
Heist-op-den-Berg

Smaakvolle interieurs & bijgebouwen

T 015 24 99 31

Meer en meer wordt glas geïntegreerd in

www.glashandelleers.be

hedendaagse interieurs. Het is een stijlvol, licht
doorlatend materiaal dat een woning een frisse
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Aspergefestival

in Keerbergen & Haacht

Binnen of buiten

Hoe je weet of asperges vers zijn? Blijkbaar door ze voorzichtig tegen
elkaar aan te wrijven. Als je ze hoort piepen komen ze recht uit de grond.
Het is weer zover, aspergetijd! Het seizoen duurt niet lang dus geniet zo lang

Je hoeft niet langer te kiezen met een
terrasoverkapping van LSB!

als het kan van gegrilde asperges, aspergesoep, of asperges à la flamande.
Extra genieten doen ze in Keerbergen en Haacht want daar is nog tot
en met 24 juni een glansrol weggelegd voor de ‘koningin der groenten’.
Fietsen tussen de aspergevelden, asperges kopen of proeven en een heuse
Aspergedag ... er valt veel te beleven!

Houten terrasoverkappingen en poolhouses in alle maten en stijlen.

Gloednieuwe fietsroute,
de Aspergeroute

je die dag de Straffe Streekmarkt bezoeken, in

In samenwerking met toerisme Vlaams-Brabant

De Botermolen en in Haacht aan de Heerlyckheid

onthulden de gemeenten Keerbergen en Haacht een

van Roost. Je zal er ongetwijfeld asperges kunnen

nieuwe fietsroute. Van aan de (Oude) Hansbrug, die

kopen maar er zullen ook andere lekkere Straffe

beide gemeentes met elkaar verbindt, vertrekken

Streekproducten te ontdekken vallen. Verder wordt

2 routes van telkens 14 km die ook samengevoegd

er die dag animatie voorzien voor jong en oud en

kunnen worden tot een mooie, lange route

er staat ook een kindvriendelijke fietszoektocht op

van 28 km. Beide lussen, de ene over Haachts

het programma.

grondgebied de andere
in Keerbergen, loodsen
je langs prachtige natuur,

Keerbergen aan Koninklijk Heemkundig Museum

Culinaire verwennerij

Ook de plaatselijke horeca zet tijdens het

verschillende streekeigen

aspergeseizoen lekkere aspergegerechten op

bezienswaardigheden,

de kaart. Fijnproevers die een aspergemenu of

lokale telers en smakelijke

-gerecht bestellen kunnen een tombolalotje

horecagelegenheden.

invullen en maken kans op een Aspergefestivalbon

Aspergedag

ASPERGEFESTIVAL
in Keerbergen & Haacht
t/m 24 juni 2022
ASPERGEDAG
8 mei 2022
• Straffe Streekmarkt
• Animatie
• Fietszoektocht
• ...

ter waarde van 30 euro. Daarmee kunnen ze
nog een keertje lekker gaan eten in een van de

Op zondag 8 mei wordt het witte goud gevierd

deelnemende horecazaken. Laat je nog tot 24 juni

met de Aspergedag. In beide gemeenten kan

verleiden door verrassende aspergegerechten.

100% eigen
fabricaat
TUINHUIZEN

GARAGES

POOLHOUSES

TERRASOVERKAPPINGEN

BIJGEBOUWEN

TUINMEUBELEN

CARPORTS

TUINHOUT

Inspireer jezelf...
Download onze gratis catalogus op
www.lsbblokhutten.be/catalogus

Zandbergen 109 I 2480 Dessel I info@lsbblokhutten.be I 014 37 96 92
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DOMOTICA • ALARMSYSTEMEN • CAMERABEWAKING
NETWERKEN • LICHTSTUDIE • LAADPALEN
ROLLUIKMOTOREN • AIRCO •…

ELEKTRICITEIT, NIEUWBOUW EN/OF RENOVATIE

V LO E R E N - WA N DT E G E L S - B A D K A M E R R E N OVAT I E

Te warm in de zomer?
Informeer naar
onze koele oplossingen!
Wij plaatsen uw airco in de woonkamer,
slaapkamer of bureau.
VACATURE

TOTAALRENOVATIE

MAGAZIJNIER - WINKELBEDIENDE

VAN BADKAMERS

in Heist-op-den-Berg

Alles wordt
voor u geregeld

Jouw takenpakket
Magazijnbeheer
Bestellingen klaarmaken
Klanten begeleiden in de winkel
Correct en efficiënt afrekenen van aankopen
Telefonische ondersteuning

Jouw profiel

Informeer naar onze oplossingen!

Je hebt een middelbaar diploma elektricien
Je hebt enige kennis en/of interesse in techniek en elektriciteit
Je toont betrokkenheid en kan verbanden leggen
Je werkt vlot met oog voor detail
Je bent een gemotiveerde teamplayer die enthousiasme uitstraalt
Je stelt je flexibel en leergierig op

elke weekdag open
8u-12u30 & 13u30-18u
vrijdag open tot 17u

Ons aanbod

grote parking achteraan

Een uitdagende & veelzijdige functie in een dynamische
werkomgeving.
Verdere opleiding en interne begeleiding
Marktconform salaris en extralegale voordelen

Interesse?
Contacteer Marc Goris:
mg@gvl-technics.be of 015 25 76 72

Maak een afspraak
voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
of gratis offerte.

Ook voor alle vloer- en tegelwerken
Ruime keuze in onze toonzaal
PAUL DE PRETER

Jaarmarktstraat 2A • 2221 Booischot • T 015 22 46 37 • F 015 22 55 11 • info@pauldepreter.be • www.pauldepreter.be

Kasteelstraat 2d - 2220 Heist-op-den-Berg - info@gvl-technics.be - T 015 25 76 72
www.gvl-technics.be

openingsuren: ma-vrij: 9u-18u30 • zat: 10u-17u • zon gesloten

Private Fashion
Shopping

Sterk, glanzend en gezond haar
een hele zomer lang

Fashion avond met vriendinnen

Tijdens de zomermaanden wordt je haar blootgesteld aan de invloeden van zon,

Hapje, drankje, goodiebag,

futloos kan uitzien terwijl je er natuurlijk altijd op je best wil uitzien. Een extra

zee en chloorwater. Die kunnen hun sporen nalaten waardoor je haar er dof en

leuke babbels & mode!

verzorgingsmoment om je haar voor te bereiden is dan geen overbodige luxe! Je een

10% korting voor de gastvrouw

zomerse coupe laten aanmeten om de warmte te trotseren, een glamoureus kapsel
voor een leuk feestje of een ultiem verwenmoment waarbij je haar extra verzorgd
wordt, ... er zijn redenen genoeg om eens langs te gaan bij De Hoofdzaak.

19u30 - 22u
Locatie: De Hoofdzaak,
Kerkstraat 57, 2235 Hulshout
Boek jouw fashion avond
met vriendinnen

Verwennerij voor je haar

Bij De Hoofdzaak in Hulshout weten ze je in de
watten te leggen als geen ander. Ze bieden een
uitstekende service, professioneel haaradvies

(min. 6 personen of meer)

op maat en haarverzorgingsproducten van

op een datum naar keuze:

topkwaliteit zoals de exclusieve haarverzorgingslijn

0496 21 22 32
Je ontvangt een mooie uitnodiging
die jij kan gebruiken voor
jouw private shopping avond.

van KEVIN.MURPHY. Al deze shampoos,
conditioners en stylingproducten zitten boordevol
van het beste dat de natuur te bieden heeft met
ingrediënten die het haar voeden, sterker maken,
beschermen en indien nodig herstellen. Een
natuurlijke verzorging die de kwaliteit van je haar
verbetert en zelfs meer volume kan creëren.

Bescherm je kleur

Om de zomer te trotseren heeft Kevin Murphy
de EVERLASTING.COLOUR-lijn ontwikkeld,
speciaal voor mensen die een kleurtje op hun haar
hebben. Deze lijn herstelt en versterkt het haar en

geven extra veel glans en hydrateren, voeden en
verzorgen het haar van binnenuit.

Mensen doen stralen

De Hoofdzaak begeleidt mensen met

beschermt het ook extra tegen kleurvervaging zodat

haarproblemen op een warme en persoonlijke

je een hele zomer

manier. Of je nu te kampen hebt met dun haar, kale

lang kan genieten

plekken, haaruitval of als je problemen een gevolg

van sterk, glanzend

zijn van een medische behandeling, samen met

en gezond haar

jou gaan ze op zoek naar de beste oplossing. Een

met een levendige

haarwerk dat past bij je persoonlijkheid en binnen

kleur. De natuurlijke

je budget of een haarstukje dat je haar wat meer

ingrediënten houden

volume geeft of kale plekjes camoufleert, je krijgt

het haar luchtig,

steeds de nodige zorg op maat.

LET US CARE
Comfortabel & modieus

Wie z’n haar verliest, hoeft daarom niet het gevoel voor mode
te verliezen. Naast bescherming tegen de zon of de koude
kunnen de kleurrijke mutsjes en sjaals van Christine Headwear
en Rosette la Vedette gedragen worden als fashion statement.
De zachte, luchtdoorlatende kwaliteitsstoffen en -materialen die
gebruikt worden, beschermen en verwennen de hoofdhuid niet

www.dehoofdzaakhulshout.be
Kapsalon
015 22 19 49

alleen optimaal, ze zien er bovendien ook erg stijlvol uit waardoor

Pruikeninstituut

vrouwen zich comfortabel, modieus en zelfzeker kunnen voelen.

0496 21 22 32

www.defashionzaak.com
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Kerkstraat 57
2235 Hulshout
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Lentebar Moose
Sfeer op de Heistse berg

Zonnekloppen met vrienden, cocoonen met familie, een dansje placeren
of een afspraak met zakenpartners in een uniek kader? Van 20 april tot en met
12 juni kan iedereen terecht in Lentebar Moose op de Heistse berg.
De ideale aanzet richting de zomer met de nodige sfeer en ambiance,
zowel overdag als ’s avonds!

Sfeer op de Heistse berg

Even uitblazen na een middagje shoppen of een
stevige wandeling met een lekkere cocktail en
tapasbordje, een sangria met vers fruit of een
verfrissende frappuccino? De drijvende kracht achter
winterbar Moose en Bistro Maginique slagen de
handen in elkaar voor een gezellige lentebar op
de flanken van de berg. Het gekende concept van

Inspiratie voor je tuin en terras
De buitenkant van je woning is ook veelzeggend!

tijdens de winter, een unieke locatie en dat op een
berg van horeca-ervaring, de ideale mix! Het wordt
er genieten van een drankje en hapje, een partijtje
darts of petanque.

Volle dansvloer

KLINKERS

opwachting maken om het beste van zichzelf te

KERAMISCHE BUITENTEGELS

geven en jullie aan het dansen te krijgen. Zo kan je

KUNSTGRAS

dromen tijdens de Thirsty Thursdays waar resident

TUINVERLICHTING
UNIEK IN DE REGIO
uitgebreid
binnentoonpark voor
buitenmaterialen

Ook in Lentebar Moose zullen heel wat dj’s hun

op donderdagavond al van het weekend beginnen
dj Peter je met veel plezier klaar zal stomen voor
een weekend vol plezier. Apéro Fri!yay zet het
weekend helemaal goed in en elke zaterdag is

TUINSCHERMEN

iedereen welkom om zijn of haar beste dansmoves

SIERGRIND

feestje met de beats van de beste all-round dj’s. Dj’s

BRIEVENBUSSEN

achter de draaitafels te vinden zijn maar ook Zohra,

ze passeren allemaal de revue. Lokale talenten als

dj Frank, Dimitri Wouters en Nightlife dj komen

Aalex, Enchanté, Luna, Maxine Michiels en Thomas

langs. Dat wordt dansen tot in de vroege uurtjes!

Heremans maken hun opwachting maar ook Esther

TEGELS I KLINKERS I SANITAIR I BADKAMER
KEUKENS I INTERIEUR I BINNENDEUREN I DAK I BOUW I TOTAL CONCEPT

Kerkstoel Bouwmaterialen nv

boven te halen. Saturday Moose Fever is telkens een
als Milano, Henky, Robbe Hood en Bassart zullen

Live muziek op zondag

Elke zondagavond kan je vanaf 20u terecht bij

Sels, Gunther Neefs en Kate Ryan komen naar de
lentebar met een mix van ingetogen en uptempo
nummers.

Kerkhofstraat 4
Heist-op-den-Berg

Moose voor een gezellig en gratis huiskamerconcert.
Tijdens de Vintage Sundays geniet je elke week
van een ander muziekgenre. Jazz, pop en soul, ...

Het volledige programma ontdek je op www.lentebarmoose.be

Leopoldlei 54 - 2220 Heist-op-den-Berg • T 015 24 47 26 • www.kerkstoel-bouwmaterialen.be
open: ma-vrij.: 8u–12u en 13u–18u • zat.: 9u–12u • showroom doorlopend open

Lentebar Moose
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Woondecor

WOONDECOR
HEIST-OP-DEN-BERG (GOOR)

van vloer tot plafond
Staat u voor een renovatie of nieuwbouw? In de 1000m² toonzaal van
Woondecor vind je een enorm ruime keuze aan oplossingen voor op de vloer
zoals parket, laminaat, kurkvloeren of vinyl. Daarnaast ben je hier ook aan het
juiste adres voor plafonds, wandpanelen, gevelbekleding, inbouwkasten of
op maat gemaakte zonwering. De vaste waarde in Heist-Goor reikt je graag
de juiste oplossing aan voor de inrichting van jouw interieur.

Op zoek naar de perfecte vloer

Een vloer kiezen is niet eenvoudig. Ga je voor de
authenticiteit van echte parket, het praktische van
een laminaatvloer of de luxe van een vinylvloer?
Afhankelijk van de kamer waar de vloer moet
komen, zijn andere eigenschappen vereist. In
de badkamer en de keuken wil je liever een
waterbestendige en onderhoudsvriendelijke vloer
terwijl je in de slaapkamer misschien eerder kiest
voor comfort aan je voeten. Dankzij het uitgebreide
aanbod aan vloertypes, ontwerpen en stijlen kan
het niet anders dan dat je bij Woondecor de juiste
vloer voor de juiste kamer aan de juiste prijs vindt.
je immers heel wat comfort. Het heeft het hele
jaar door een optimale temperatuur zodat het
aangenaam lopen wordt, zelfs op blote voeten,
en het vangt bovendien ook schokken op tijdens
het wandelen. Kurk is bovendien een uiterst
efficiënte en natuurlijke geluidsremmer die het
loopgeluid tot wel 53% kan verminderen. Je kan
kiezen voor de typische kurkstructuur maar er

scherpe
PROMOTIEPRIJZEN

extra kortingen

bestaan ook varianten die sterk gelijken op een

parket

gewone houten vloer. Je ontdekt de kurkvloeren

laminaat

Klikvinyl, een zorgeloze basis

klikvinyl

visgraatparketlook, ... Dankzij de enorme keuze

in onze ruime showroom.

Inrichting op maat

Tegelstructuur, de look van een houten vloer,

kurkvloeren

Ook voor plafonds, gevel- & wandbekleding, en

in diverse vormen, stijlen en kleuren kan je met

inbouwkasten op maat ben je bij Woondecor aan het

klikvinyl alle richtingen uit. Het is eenvoudig te

juiste adres. Je kan er terecht voor alle plaatsklare

installeren en kan zelfs geplaatst worden over

materialen zodat alles perfect in je interieur ingepast

een bestaande vloer. Dit soort vloeren scoort

kan worden en je woning weer wat unieker wordt.

bovendien ook hoog op vlak van comfort. Ze

plafonds

Lange Molenstrat 64

zijn waterdicht, geluiddempend, hygiënisch en

Heist-op-den-Berg (Goor)

onderhoudsvriendelijk. Geen wonder dus dat

zonwering

TEL. 015 / 22 06 52

klikvinyl zo’n opmars kent de laatste jaren.

open

inbouwkasten

Het comfort van kurk onder je voeten

wandbekleding

een kurkvloer misschien wel wat voor jou. Met

Loop je graag rond op je blote voeten? Dan is

dinsdag - woensdag - vrijdag:
9u-12u30 • 13u30-18u
zaterdag doorlopend
van 9u tot 16u

zijn unieke eigenschappen biedt dit soort vloeren

www.woondecor.be
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HUISVESTING
HEIST-OP-DEN-BERG - PUTTE
1921 - 2021

✓ Stijlvol drukwerk nodig?

Van bouwmaatschappij
naar woonmaatschappij met een hart

✓ Een herkenbare radiospot?

Drie jaar na het einde van de 1ste wereldoorlog, in 1921, wordt de achturendag en de

✓ Nieuwe website of social media?

48-urenweek ingevoerd en verleent de Belgische regering het stakingsrecht aan de vakbonden.
Het is op 18 april van dat jaar 1921 dat de Belgische Staat, de provincie Antwerpen, de
gemeenten van de huidige fusiegemeente Heist-op-den-Berg, de gemeente Putte en een
aantal privé-investeerders samenkomen om de ‘Maatschappij voor goedkope woningen en
woonvertrekken van het kanton Heyst-op-den-Berg’ op te richten. Het bood een oplossing
om ook minder begoede gezinnen te voorzien van een aangename en gezonde woning. In de
beginperiode, van 1921 tot 1945, werden maar liefst 141 woningen gebouwd waaronder de
oude tuinwijken in Heist-op-den-Berg en Putte ... het begin van een mooi verhaal!

Meer huisvesting creëren
Om te beantwoorden aan de woningnood na
de Eerste Wereldoorlog werd in het centrum
van Heist-op-den-Berg, rond de Eugeen
Woutersstraat, de Oude Tuinwijk opgetrokken.
Ondanks heel wat veranderingen door de jaren
heen zijn de huisjes ook vandaag nog heel
herkenbaar als je over de Heistse ‘voddenmarkt’

Maak uw afspraak voor een gratis gesprek
015 250 350 of jean-paul@debie.be

loopt. In Putte kreeg de Oude Tuinwijk vorm onder
het goedkeurend oog van Dr. Romain Laenen
(1862 - 1931), dokter en politicus in Putte en
als bezieler en stichter ook de eerste voorzitter
van de huisvestingsmaatschappij. Tussen de
huidige Pachtersdreef, Daliastraat, Waverlei en
Dr. Laenenstraat, werden 34 degelijke en gezonde

Spring eens binnen

woningen gebouwd met een nogal aparte bouwstijl

aan de grote bevolkingsgroei en woningnood.

volgens Engels model.

Denk maar aan de Lodewijk Liekenswijk
en Moretuswijk in Heist-op-den-Berg, het

In de jaren nadien werden op heel wat locaties in de

Molenveld in Peulis, de nieuwe Tuinwijk in

regio woningen bijgebouwd om tegemoet te komen

Schriek, de Meutterswijk in Itegem, ... De
huisvestingsmaatschappij zit ook vandaag niet stil.
Naast het onderhoud van hun patrimonium gaan
ze steeds op zoek naar kansen om hun gebouwen
en wijken te verbeteren en om nieuwe projecten
op te starten. “Stoppen doet het echter nooit! Als

LOGO & HUISSTIJL I RADIO & TV I COPYWRITING I AFFICHES I FOLDERS & BROCHURES I BUITEN RECLAME

huisvestingsmaatschappij ben je immers nooit klaar,”
vertelt Greta Verschoren, tot voor kort het langst

NIEUWSBRIEVEN I ADVERTENTIES I SOCIALE MEDIA I WEBSITES

zetelende lid van de Raad van Bestuur van de
Huisvestingsmaatschappij.

Leopoldlei 7D I Heist-op-den-Berg I T 015 250 350 I info@debie.be I www.debie.be
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▲ Tuinwijk Heist-op-den-Berg

▲ Tuinwijk Putte
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“Stoppen doet
het echter nooit!
Als huisvestingsmaatschappij
ben je immers
nooit klaar,”
Greta Verschoren

Een (h)echte gemeenschap
De kinderen van de Tuinwijk hadden het echter
niet altijd makkelijk. “Op school en later ook op café
werden we vaak gepest en vies bekeken. Omdat we in
een sociale woning woonden, werden we aanzien als
crapuul,” herinnert Germana De Smet zich, “Opgeven
stond echter niet in ons woordenboek en uiteindelijk ben

“Het leven speelde
zich af rond het
pleintje waar de
meest kroostrijke
gezinnen woonden.”
Hugo Beyens

▲

ik altijd heel gelukkig geweest dat ik er mocht wonen.”
Een van haar dierbaarste herinneringen is Tuinwijk

naast een Sherman tank

Kermis. Dat was in die tijd de grootste kermis in de
regio met botsauto’s, een gocart-race, een rups,

Bevrijdingsemoties op en
in de tuinwijk.

▲ Hugo Beyens

foto Jozef Van Den Broeck

paarden, ... en een tent waar er gedanst werd en waar
Stan Verbeeck speelde met zijn orkestje. Zelfs Will

rond het pleintje waar de meest kroostrijke gezinnen

Tura is er ooit komen zingen. Het was het hoogtepunt

woonden. De kinderen trokken er altijd met elkaar op,

van het jaar voor de wijkbewoners die er van vrijdag

we speelden samen, gingen altijd met z’n allen te voet

tot maandag elk vrij moment spendeerden. Tijdens

of met de fiets naar school, bouwden kampen waar

dat weekend zag je pas hoe ongelooflijk hard de

we ook bleven slapen en zaten al eens in de appel- en

mensen van de wijk aan elkaar hingen.“

perenbomen van Jef Vaes waar we de hond achter ons
aan kregen. De volwassenen trokken samen naar de

Een inclusieve
maatschappij

Bergstraat of De Bos om iets te gaan drinken, zongen
samen en voerden gesprekken in het buurtwinkeltje
bij ‘Sjolle’. In die tijd hadden ook nog niet veel mensen
een tv in huis. Diegenen die dat wel hadden konden

Doorheen de jaren werden er ook samenwerkingen

dan ook regelmatig volk verwachten. Soms zaten we

opgezet met derden waaruit heel wat mooie

met wel 20 kinderen op de grond naar Nonkel Bob en

projecten ontstaan zijn. Joris Welters, voorzitter van

Tante Terry, Ivanhoe en de Texas Rangers te kijken. De

de huisvestingsmaatschappij van 1983 tot 1995,

volwassenen keken er naar Schipper naast Mathilde

vertelt dat in de jaren ’80 en ’90 weinig budgetten

en vroegere amusementsprogramma’s.”

vrijgemaakt werden in onze regio door de Nationale
Maatschappij voor Huisvesting. Er moest dus enige

▲ Germana De Smet

creativiteit aan de dag gelegd worden en zo werd

woont, vond het altijd leuk en rustig wonen in de

▲ Florentine Wuyts

woonwijk. “Iedereen kende hier iedereen,” vertelt ze,

Landbouwdag in de Tuinwijk

er samengewerkt met onder andere het OCMW,
de Provincie, de Huntingtonliga en ook met Ten

Ook oud-commissaris Hugo Beyens, die van

“De kinderen speelden samen op straat en mochten

elkaar en als er iets te doen was, was het altijd feest.

Kerselaere waar een uniek project gerealiseerd

zijn prille jeugd tot aan zijn huwelijk in de

vaak al wel eens wat langer opblijven terwijl de

Een avondcriterium, loopkoers, kinderanimatie of de

werd. Aan het woonzorgcentrum werden woningen

Lodewijk Liekenswijk van Heist-op-den-Berg

volwassenen toekeken. De mannen stond meestal

jaarlijkse Moretusfeesten, ... er kwam altijd veel volk

gebouwd voor bejaarde echtparen waarvan een van

woonde, waar ook de Landbouwdag een tijdlang

samen te praten over de voetbal en ook de vrouwen

op af.”

de twee zwaar hulpbehoevend was. Ze konden er

doorging, koestert mooie herinneringen aan de

babbelden onder elkaar over alledaagse dingen.”

samenhorigheid in de wijk. “Het leven speelde zich af

Gezonde mix van sociale
en privéwoningen

samen wonen en gebruik maken van de medische
faciliteiten van het woonzorgcentrum.
Ook vandaag worden voor een aantal nieuwe

De grondreserves die de maatschappij in het 100-jarig

projecten samenwerkingen aangegaan met externe

bestaan verworven heeft, raken stilaan uitgeput. De

partners, vaak zorginstellingen. Er wordt steeds

goed gelegen gronden zijn inmiddels ontwikkeld en

meer rekening gehouden met mensen met een

het wordt ook steeds moeilijker om er nieuwe aan te

handicap of bejaarden. Een mooie tendens naar een

kopen, niet alleen omdat ze schaarser worden maar
ook door de concurrentiestrijd met de reguliere markt.
Daarom wordt er steeds meer ingezet op kleinere
inbreidingsprojecten, projecten die het toelaten om
een gezonde mix te maken tussen sociale woningen

▲ Rosa Van Roy

en privéwoningen. Het creëert een diversiteit aan
mensen en heel vaak zijn de sociale woningen niet te
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“De Moretuswijk was een levendige wijk met tal van

onderscheiden van de andere woningen in de buurt.

activiteiten,” vertelt Florentine Wuyts, jarenlang

In tegenstelling tot de grotere projecten van vroeger

de mater familias en ‘interieurverzorgster’ van de

vervallen de huurders hier wat meer in de anonimiteit

maatschappij maar ook bewoonster van de wijk en

en dat is een goede zaak. De stempel die ze vroeger

bezielster van de chalet, “Iedereen hing er echt aan

vaak kregen, valt daardoor weg.
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“Het is mooi te zien
dat mensen die
het nodig hebben
verder geholpen
kunnen worden.
Ook vandaag is de
nood nog hoog.”
Joris Welters

▲

Rosa Van Roy die in de Astridlaan in Putte

Ten Kerselaere

▲

meer inclusieve samenleving. Denk maar aan het
project aan de Werftsesteenweg (Heist-station) in
samenwerking met Nethedal, een dagcentrum voor
volwassenen met een beperking. Al geruime tijd was

De toekomst,
een woonmaatschappij

De toekomst is er alvast een van schaalvergroting

deze zorginstelling op zoek naar een plek om 24/24

en samenwerking tussen verschillende actoren. Op

opvang te voorzien voor mensen met een beperking.

het grondgebied Heist-op-den-Berg zijn momenteel

Samen met de maatschappij wordt er momenteel

nog andere huisvestingsmaatschappijen actief.

een gebouw opgetrokken waarin enerzijds 12

Zonnige Kempen, voor de gemeentefusie al actief

kamerwoningen, gemeenschapsruimten, een

in de deelgemeente Booischot en Pijpelheide,

tuinzone, fietsenberging en parkeergelegenheid

beheert er een heel aantal woongelegenheden.

gerealiseerd zullen worden voor Nethedal en

De huisvestingsmaatschappij had er wel enkele

anderzijds 6 sociale huurappartementen.

woningen waarvan eentje alom bekend werd
omdat deze voormalige sociale woning dienst
deed als Dierenmuseum ’t Oud Kempisch Dorp

Een haard ...
ideaal in combinatie met vloerverwarming
voor een extra warmteboost op killere dagen.

vol met opgezette natuurpracht. Na de fusie werd
er het akkoord gemaakt dat de ene actief bleef in
deelgemeente Booischot en Pijpelheide en de andere
in de overige deelgemeenten.
Kleine Landeigendommen Mechelen zet in op sociale
koopwoningen maar ook koopkavels voor mensen
met een bescheiden inkomen. De Rashoevewijk
in Heist-Goor is een van de bekendste wijken die

▲ Project Het Werft

Een sociale huisvestingsmaatschappij

zij in onze gemeente gerealiseerd hebben. Sociaal
verhuurkantoor Onderdak tenslotte is dan weer actief
op een ander segment. Zij huren bij particulieren
en zorgen ervoor dat het pand voor een redelijke

Daar waar de huisvestingsmaatschappij eerder een

prijs verder verhuurd wordt aan personen met een

bouwmaatschappij was, is ze doorheen de jaren

bescheiden inkomen. Kortom, elk van deze actoren

geëvolueerd naar een woonmaatschappij waar het

heeft zijn specifieke taken en vooral kennis. In de

sociale aspect steeds belangrijker geworden is. Om

toekomst zullen al deze taken verzameld worden

die sterke sociale rol kracht bij te zetten werd er een

onder een nieuwe koepel, de woonactor. Een hele

sociale dienst opgezet die op korte tijd is uitgegroeid

uitdaging, zowel naar patrimonium, beheer maar ook

tot een onmisbare schakel in de werking van de huis-

naar kennis en samenwerking. Het worden nog een

vestingsmaatschappij. Er wordt een band opgebouwd

boeiende volgende 100 jaar.

met de bewoners en ze krijgen ook een stem tijdens
regelmatige bewonersvergaderingen. Door te
luisteren naar bewoners voelen ze zich meer
betrokken en is het makkelijker om sneller in te
spelen op de dingen die mogelijk beter kunnen in de
wijken en appartementsgebouwen. Er worden bovendien ook initiatieven genomen om het samenleven
“Na 42 jaar bij de maatschappij

te bevorderen. Veerle Onsea, momenteel het langst

zijn we klaar om een echte

zetelende lid van de Raad van Bestuur deed al vaak

woonmaatschappij te worden.

een babbeltje met de bewoners en merkt dat ze over

Mijn droom was om voor

het algemeen allemaal heel tevreden zijn, “Ik ben fier

100 miljoen aan woningen te

op de gerealiseerde projecten en vooral op het sociale en

kunnen bouwen, wel dat is

menselijke karakter van de maatschappij.”

250 miljoen geworden.
Heist-op-den-Berg en Putte

De huisvestingsmaatschappij heeft een heuse

hebben hun best gedaan!”

transformatie doorgemaakt, van bouwheer pur sang
naar bouwheer met een hart. De opkomst van nieuwe

Theo De Wyngaert
afscheidnemend
directeur van de
huisvestingsmaatschappij

woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen,
zorgnoden die beantwoord moeten worden en jonge
gezinnen de kans geven om te wonen in een mooie
omgeving, ... het zijn uitdagingen waar een passend
antwoord op geboden moet worden.
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“Er staat de huisvestingsmaatschappij nog een
mooie toekomst te wachten
met heel wat uitdagingen
die op ons afkomen. Voor mijn
part zijn we klaar voor de
volgende 100 jaar,”
Wim Van den Bruel
huidig voorzitter van de Heistse
huisvestingsmaatschappij.

Haarden, vandaag en in de toekomst
Meer info op www.zuinigstoken.be

Heist-op-den-Berg

Lille

Mechelsesteenweg 46 • T 015 24 60 33 • info@dbhaarden.be

Achterstenhoek 24 • T 014 81 12 20 • lille@dbhaarden.be

WWW.DBHAARDEN.BE
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TICKETS CC ZWANEBERG
T 015 25 07 70
info@zwaneberg.be
Cultuurplein 1
Heist-op-den-Berg

Totaalpakket aan ijzersterke oplossingen
Op zoek naar een terrasoverkapping of een zonneluifel zodat je terras deze zomer niet

KLASSIEKE MUZIEK

alleen baadt in de zon maar af en toe ook in de schaduw? Wil je de zon binnen weren

Stijn Kolacny – Klassiek revisited
© Cindy Van Briel

eigenhandig vervaardigt in het eigen atelier? Altijd op maat van de klant en steeds met
oog voor detail en een degelijke kwaliteit. Kom de ruime waaier aan mogelijkheden

Maes Hekwerken

Bedrijventerrein La Corbeille, Corbeillestraat 113, Westmeerbeek,
T 0472 77 16 70, www.maes-hekwerken.be

nieuw: vervang heel eenvoudig uw traditionele
bel door een videofoon

ALARMSYSTEMEN

Gras maaien op accu

zowel draadloos als bekabeld

The Great Belgian Songbook

De trompet en bugel van
Kempenzoon Jo Hermans zijn
te horen van Clouseau tot
DAAN. In ‘The Great Belgian
Songbook’ bezegelt hij een aantal
Belpoptoppers als nationaal
erfgoed. Het zijn naoorlogse,
bekende en minder bekende
nummers met een verhaal en een
bijzondere dynamiek. Klassiekers,
vergeten schatten en verrassingen.

CAMERABEWAKING

De wereld verandert snel en men stapt massaal over op

TOEGANGSCONTROLE

’s werelds eerste zitmaaier die aangestuurd wordt door

schonere, groenere energie dus waarom zou dat ook
niet kunnen voor tuinmachines?! Bij Tuinrama vind je nu
een accusysteem. De EGO zitmaaier is ongekend sterk
met een vermogen gelijk aan dat van een brandstofmotor, is
eenvoudiger, schoner en trilt minder. Dat maakt hem meteen ook
comfortabeler in gebruik. De accu’s houden het lang vol en zijn snel weer
op te laden zodat u steeds kan rekenen op het betrouwbare vermogen dat u nodig hebt om door te werken
tot de klus geklaard is. Gras maaien was nog nooit zo leuk!

Tuinrama

Provinciebaan 69, Houtvenne, T 016 69 96 13, www.tuinrama.be

Donderdag 12 mei om 20 uur
Schouwburg Cultuurcentrum Zwaneberg
Basis 20 euro / Vriend 16,50 euro / VTK 4 euro

THEATER
BERLIN – True Copy

WONINGEN - BEDRIJVEN - WINKELS
© Koen Broos

MEER INFO OP WWW.ZWANEBERG.BE

poorten en carports. Wist je trouwens dat het familiebedrijf de poorten en het hekwerk

VIDEOFONIE

MUZIEK

Donderdag 19 mei om 20 uur
Schouwburg Cultuurcentrum Zwaneberg
Basis 13,50 euro / Vriend 10 euro / VTK 2,70 euro

kan er bovendien ook terecht voor alle hekwerken en bijpassende (geautomatiseerde)

ontdekken in de toonzaal in Westmeerbeek.

Vrijdag 6 mei om 20 uur
Schouwburg Cultuurcentrum Zwaneberg
Basis 19 euro / Vriend 15,50 euro / VTK 3,80 euro

Meer dan twintig jaar
lichtte meestervervalser
Geert Jan Jansen de
kunstwereld op. Picasso
en Appel schreven nietsvermoedend echtheidscertificaten bij werk dat
hij had geschilderd.
In ‘True Copy’ duikt
theatergezelschap BERLIN in zijn intrigerende leven.

met rolluiken of screens? Dan ben je bij Maes Hekwerken alvast aan het juiste adres. Je

ELEKTRICITEITSWERKEN
& DOMOTICA

Stijn Kolacny is de dirigent
van meisjeskoor Scala. In
‘Klassiek revisited’ laat
Stijn zich vergezellen
door vier strijkers en een
gitarist, ondersteund door
elektronica,
videoprojecties en een
lichtshow. Hij brengt
herinterpretaties van bekende stukken, zoals ‘De vier jaargetijden’ van Vivaldi, opnieuw gecomponeerd door Max Richter.

Pastoor Mellaertsstraat 31
2220 Heist-op-den-Berg
T 015 - 24 84 71
info@avnprojects.be
www.avnprojects.be
openingsuren demoshop
di-vrij: 9u30 - 18u | zat: 10u - 17u | ma & zon gesl.
vergunde onderneming voor alarm- en camerasystemen (0479.903.441)

Onzichtbaar

onder je zomeroutﬁt
Ben je op zoek naar lingerie voor onder een zomerse outfit en wil je bovendien
je figuur extra goed doen uitkomen onder dat ene zomerse kleedje?
Dan is de shapewear uit de nieuwe collectie van PrimaDonna
de perfecte partner in crime. De bh’s en slipjes zijn naadloos,
glad en zacht en gemaakt uit fijne en soepele stoffen. Ze
doen je bovenkledij extra goed uitkomen. Ze stroomlijnen
je silhouet lichtjes maar voelen tegelijkertijd heel luchtig en
comfortabel aan. Kortom, deze innovatieve shapewear is
aangenaam om dragen en blijft perfect rond het lichaam
zitten. Kom het zelf ervaren en laat je adviseren bij Lingerie
Ria in Putte.

Lingerie Ria

Alice Nahonstraat 16,
Putte, T 015 75 37 71
www.ria-lingerie.be
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ELEKTRICITEIT

INTERIEURVERLIC HTIN G
ledverlichting - energiebesparing - duurzaamheid - design
maatwerk - lichtberekeningen - daglichtregeling
VERLICHTING I LICHTSTUDIE I LICHTADVIES I ENERGIE BEHEER

particulier

DOMOTICA
ZONNEPANELEN
TOTAALCONCEPTEN

•

kmo

•

industrie

Totaalconcept
& lichtadvies
gevelverlichting,
zonnepanelen
laadpalen

OPENIN GSUREN
Ma.- Di.- Don.- Vrij.: 13u30–18u • Zat. (sept
- maart):
C-magazine
/ 3010u–12u & 13u30 – 16u • Woe.: gesloten

Aarschotsebaan 265 • Berlaar-Heikant • Tel 015 24 96 59 • mail@knlight.be

WWW.KNLIGHT.BE

Bouwhandel De Roover
Alles voor de doe-het-zelver

U droomt er al langer van een klein terrasje aan te leggen daar op dat
onderbenutte, zonnige plekje in uw tuin en dat ene stukje muur in uw
badkamer is nog steeds niet van tegeltjes voorzien. U bent het beu dat uw
tuinpad niet ver genoeg doorloopt met als gevolg dat uw schoenen bij de
minste regenbui vol modder hangen en dat ene muurtje zou nu eindelijk
ook wel eens gezet mogen worden. Klinkt dit lijstje u bekend in de oren?
Wanneer u op zoek bent naar kwaliteitsvolle doe-het-zelf materialen
voor al deze klusjes, slechts één adres… Bouwhandel De Roover.

Ruim aanbod

Bij De Roover kan u terecht voor allerlei
bouwmaterialen, of het nu om een nieuwbouw
of kleine verbouwing gaat. In het uitgebreide
assortiment vindt u allerlei ruwbouwmaterialen,
dakbedekking, muur- en vloertegels, terrastegels
en klinkers en isolatiematerialen. Daarnaast bent u
er ook voor allerlei doe-het-zelf materialen van de
beste kwaliteit aan het juiste adres en dit aan zeer
interessante prijzen. Zo vindt u er onder andere
alle materialen die u nodig heeft voor wanden en
plafonds met gipskarton platen of voor het plaatsen,

Ons advies
is doorslaggevend

voegen en afwerken van tegeltjes.
De ruime voorraden aan kwaliteitsvolle plaatsings-,
bevestigings- en montagematerialen en materialen
ter afwerking worden voortdurend aangevuld met
het nieuwste en beste wat op de markt te verkrijgen
valt. Op die manier kunt u uw klusjes in de meest

en u correct informeren over de verschillende

gunstige omstandigheden uitvoeren.

mogelijkheden zorgen er immers voor dat u steeds

Steeds een oplossing

naar huis gaat met de juiste materialen en met
een praktische uitleg om al die materialen te gaan

Dankzij jarenlange ervaring in de sector gaan

plaatsen. Samen met u gaan ze graag voor de beste

expertise en uitgebreid advies bij De Roover hand in

oplossing voor al uw bouwvraagstukken.

hand. Ook voor advies over het kleinste klusje, een
verbouwing of een groter project maken ze graag

De meest kwaliteitsvolle doe-het-zelf materialen

tijd voor u vrij en kunnen ze u een meerwaarde

vindt u bij Bouwhandel De Roover. En vakkennis

bieden. Ervaren mensen die met u meedenken

en advies … die krijgt u er gratis bij.

Ontdek onze doe-het-zelfafdeling

Waar een
klant nog
een klant is

Bouwhandel - Booischot

DE ROOVER & Zn bvba
Schrieksesteenweg 160

BOSMANS SLAAPCOMFORT CENTER

Booischot - Pijpelheide

Liersesteenweg 147 - Heist-op-den-Berg - T 015 24 90 28
info@slaapcomfort-center.be - www.zaligslapen.be

T 015 23 31 10
www.deroover.be

Open: ma. - vrij.: 10u - 12u & 13u - 18u • zat. doorlopend van 10u - 17u
Bezoek na aspraak steeds mogelijk, kijk op zaligslapen.be
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Hannelore Simoens interviewt

Marc Van Ranst

Ridders Orde van de Zwaan nodigen uit
Het Riddergenootschap van Heist-op-den-Berg lanceert een nieuwe reeks
lezingen en debatavonden, waarbij actuele thema’s aan het publiek
gepresenteerd worden aan de hand van spraakmakende figuren en
interessante interviews. De eerste avond belooft alvast een topontmoeting te
worden met de man die de afgelopen twee jaar niet van het televisiescherm
weg te branden was en controversiële maar vaak ook realistische uitspraken
niet schuwde. Op 6 mei maakt Marc Van Ranst zijn opwachting
in Cultuurcentrum Zwaneberg.

VRIJDAG
6 MEI 2022

Spraakmakende gast

20u30
CC Zwaneberg

In een uniek tijdperk waarin we reikhalzend
uitkijken naar een zorgeloze zomer worden de
vragen gesteld aan de man die de afgelopen jaren
niet uit de actualiteit weg te denken was. Los van
de actuele situatie zal er in dit interview vooral
gepeild worden naar de verhalen achter de cijfers
en wordt samen met Marc Van Ranst teruggeblikt
op wat ongetwijfeld de meest bewogen periode uit
zijn leven zal zijn. De vragen worden gesteld door
Hannelore Simoens, bekend van het VTM-journaal
en sinds kort ook van het programma

NU ONTDEKKEN!
NIEUWE COLLECTIE LENTE/ZOMER 2022

‘De Verraders’. Na afloop krijgt iedereen een
drankje aangeboden om na te praten.

De Orde van de Zwaan

In het feestjaar 2008 vierde Heist-op-den-Berg zijn
1000-jarig bestaan. In alle deelgemeenten werd
feest gevierd, het toenmalige koningspaar bracht
een bezoek aan de gemeente en activiteiten als
Heist Loopt, de Heistse Pijl, de Bergconcerten en
Heist viert Nieuwjaar kenden hun eerste editie. Het
drijvende viertal achter de feestelijkheden, Johan
Cluytens, Jean-Paul De Bie, Cas Goossens en Bert
Slaets, werd in mei 2009 als eerste ereburgers

Na een reeks succesvolle concerten nodigen

opgenomen in de Orde van de Zwaan, een

de Ridders u na een periode van stilte in de

ereburgerschap dat door voormalig burgemeester

coronaperiode van harte uit voor een nieuwe

Luc Vleugels in het leven geroepen werd. Paul

activiteit op vrijdag 6 mei. Wees welkom! Het

Michiels en wijlen Gaston

belooft een boeiende avond te worden.

redactie: Femke Nauwelaerts

Durnez vervoegden
de Orde in 2013
en Rik Torfs werd

Hannelore Simoens interviewt Marc Van Ranst

vrijdag 6 mei 2022 (20u30)

ereburger in 2016.

Blauwe zaal, Cultuurcentrum Zwaneberg
Basis 12 euro / VTK 2,40 euro

SKINFIT SHOP ITEGEM
Heibergstraat 38a | 2222 Itegem
ma – vr 10.00 – 18.30 | zat 10.00 – 17.00
www.skinfit.eu/new

Meer info op www.zwaneberg.be
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VERRASSENDE LOOK,
SCHERPE PRIJS
NU OOK BESCHIKBAAR
MET ZUINIGE
1.2 BENZINEMOTOR

Daisy & Raf

Wapen uw bedrijf

Er is al een
Tivoli vanaf

tegen de inﬂatie

16.990 €

Inflatie, de stijging van het algemeen prijspeil, is een term die al een tijdje
alomtegenwoordig is. Alles wordt duurder en het geld op de zicht- of spaarrekening
van uw onderneming brengt maar weinig op, integendeel. Maar hoe kan u daar als
ondernemer mee omgaan? Door enerzijds kapitaal dat u niet meteen nodig heeft voor uw
onderneming te laten renderen in beleggingen en anderzijds door vandaag te investeren.

Beleggen als vennootschap

Omdat de inflatie hoger is dan de huidige
rentevoeten verliest u geld en koopkracht. Dat
kan niet de bedoeling zijn. Om het maximum uit
uw liquiditeitsoverschotten te halen, kan u gaan
beleggen. Het rendement van beleggingen zal
doorgaans hoger zijn dan het rendement op uw
bedrijfsrekeningen. Weliswaar moet u wel steeds
rekening houden met beleggingsrisico’s. Daar kan
echter slim mee omgegaan worden door ervoor te
zorgen dat u over een financiële buffer beschikt en
door eerst zoveel mogelijk de fiscale mogelijkheden
te benutten. Maak gerust een afspraak bij een van

De bank en de boekhouder, samen aan
de slag
De hedendaagse ondernemer heeft nood aan een

onze beleggingsexperts. Zij bieden u advies op

businesspartner op het vlak van strategie en bij het

maat en gaan samen met u op zoek naar de juiste

nemen van de juiste, financiële beslissingen voor

beleggingsoplossing.

zijn bedrijf. Naast de bank vervullen boekhouders

Investeren om te innoveren

hier een onmiskenbare rol. Samen zijn zij een
belangrijke businesspartner en klankbord van de

Heeft u investeringsplannen zoals een verbouwing,

ondernemer en ze kunnen als het nodig is zelfs

een nieuwe inrichting, de aankoop van een nieuw

samen overleggen. Een goede samenwerking

bedrijfsvoertuig of machine? Bij AXA Bank wordt u

tussen de boekhouder en de bank is altijd in het

verder geholpen met het juiste krediet aan gunstige

voordeel van de zelfstandige.

Maak gerust
een afspraak
bij een van onze
experts

voorwaarden en leent u precies wat u nodig heeft
om uw plannen te realiseren. Ook in tijden van

Kijk ook op http://www.ssangyong.be/nl/promoties

(1)

ssangyong.be
1) Alle informatie en voorwaarden betreffende
5 jaar waarborg en bijstand zijn beschikbaar
op aanvraag bij je officiële SsangYong-dealer
en op www.ssangyong.be.

inflatie is zo’n investeringskrediet interessant.

GARAGE MICHIELS

Enerzijds kan u nu aankopen aan de huidige
marktprijs zonder dat de inflatie de toekomstige
prijs nog zal verhogen, anderzijds is het geld dat u
leent nu meer waard dan uw terugbetalingen in de

Aarschotsesteenweg 200D - 2230 Herselt - T 016 57 23 88

toekomst. Bovendien geniet u nog tot eind dit jaar

BTW BE 0449 001 518 - info@garage-michiels.be

kosten van energiebesparende investeringen kan u

www.garage-michiels.be

van een verhoogde investeringsaftrek van 25% en de
zelfs tot 200% inbrengen in uw belastingen. Uw geld

6,2 L/100 KM • 145 G/KM CO2 (WLTP) (2)

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks
aan consumenten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Contacteer uw dealer voor de meest recente informatie. SsangYong
Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich,
ondernemingsnummer: BE 0829.189.355.
2) De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zijn gemiddelde waarden, gemeten met de WLTP-cyclus; deze kunnen variëren afhankelijk van
wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. Contacteer uw dealer voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

net zo hard laten werken als u? Informeer naar de
mogelijkheden voor uw bedrijf.

Zakenkantoor Gorris nodigt uw boekhouder uit

GRATIS OPLEIDING
de bank anders bekeken
MET ITAA ATTESTERING
de bank anders bekeken
AXA Bank Accountant event
Zakenkantoor Gorris bvba
16 mei 2022 (19u)
Locatie: AXA Bank Berchem
Grotesteenweg 214, 2600 Berchem
Inschrijven voor wo. 11 mei
via Daisy Van de Moer
daisy.vandemoer.12429@axa-bank.be
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AXA bank- en kredietagent
Boudewijnlaan 41C

Heist-op-den-Berg - 015 24 80 44
FSMA 115815 A-cB
ON 0663 981 727
agency.12429@axa-bank.be
www.zakenkantoorgorris.be

GENIET NU VOLOP VAN ONZE

Zuiders Getint Feest
op het Erf

VOORJAARSACTIES

Het jaarlijkse hoogtepunt van Provinciaal
Groendomein De Averegten, ‘Feest op het Erf’, wordt
SCHOONMAAK VOOR PROFESSIONELEN

-

GLAZENWASSERIJ

Schoonmaak bij professionals

dit jaar in een nieuw jasje gestoken. ‘Zuiders Getint
Feest op het Erf’ wordt er dit jaar georganiseerd
in samenwerking met Team Gelijke Kansen van de
gemeente Heist-op-den-Berg en met Go! Atheneum
Heist-op-den-Berg.

Schoonmaakoplossingen op maat
voor ondernemers, bedrijven,
praktijkruimtes, ...

Laat je op zondag 15 mei onderdompelen in wereldse en

Kies voor ACCUPOWER,

landelijke gezelligheid aan de bioboerderij van De Averegten.

Ook
in opdracht

kies voor je gemak

Je kan er verschillende workshops volgen, er zijn leuke
kraampjes, je smult er van allerlei lekkere hapjes en drankjes

van een
syndicus

Goed materiaal is het halve werk.
Voor elke tuinklus vind je bij ons de
juiste machine, zowel voor particulier
als professioneel gebruik.

en geniet er van opzwepende muziek. Speciaal voor de
kindjes is er ook een KidsCorner voorzien met heel wat leuke
activiteiten. Iedereen is welkom!

Discretie
Oog voor detail

Kom zeker eens langs, we maken
graag tijd om je te adviseren.

Betrouwbare planning

Onderhoud en herstellingen gebeuren
in onze eigen werkplaats.

Flexibiliteit

Indien gewenst, kan je gebruik maken
van onze installatiedienst voor robotmaaiers.

Wij ontzorgen u met een
schoonmaakoplossing op maat.

“Uw rechterhand in de shoonmaak”

Zuiders Getint Feest op het Erf
zondag 15 mei 2022

Meer info
Ellis en Van Loo

Lossing 15 - 2260 Heultje-Westerlo - 015 26 08 90 - info@vanelsackerbvba.be
www.vanelsackerbvba.be

•

•

info@ellisenvanloo.be

Uitzonderlijk gesloten op maandag 9 en 16 mei.

0499 37 11 72

•

•

•

•

Bioboerderij - Provinciaal Groendomein De Averegten

Samira Van Loo & Kenny Ellis

openingsuren: ma-vrij: 8u-12u en 13u-18u • zat: 8u30-16u • zon-en feestdagen gesloten

•

(14u - 18u30)

•

•

•

•

•

redactie: Femke Nauwelaerts
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Sterk in maatwerk

Koken, een feest

Een persoonlijk, uniek en praktisch interieur

KEUKENS - DRESSINGS - BADKAMERS - MAATKASTEN

Een praktische en mooie keuken maar ook stijlvolle badkamers en handige
maatkasten ... Kovéra volgt de trends niet klakkeloos maar gaat steeds voor
unieke projecten op maat. Iedereen is immers anders. Dat maakt dat er altijd
op zoek gegaan wordt naar een goede oplossing op maat van jouw wensen en
verwachtingen. Hier wordt letterlijk alles uit de kast gehaald!

Koken, een feest

’s Ochtends bij het ontbijt de nieuwsberichten
doornemen, een snelle lunch op de middag en ’s
avonds een lekkere maaltijd op tafel toveren ... een
hele dag door is de keuken dé centrale plek in je
(t)huis. Een nieuwe keuken is dan ook iets waarmee
je wil uitpakken en waar je terecht trots op mag zijn,
het is het visitekaartje van je woning. Een keuken
kiezen is een ervaring! Een praktische keuken, een
trendy zwarte keuken of liever licht en wit en met
welke materialen en toestellen? De uitgebreide
kennis van de verkopers zorgt ervoor dat zij je
uitstekend kunnen gidsen naar jouw ideale keuken,
een leefruimte waar het gezellig vertoeven is.

Koop een Kovéra keuken en

maak kans op een etentje

Extra inspiratie
nodig?

klaargemaakt in jouw nieuwe keuken
door Gunther Levi & Chris Van Tongelen.

Vraag je gratis
inspiratieboek online

omgeving. Kies de materialen, het kraanwerk en
de kasten die jij mooi vindt om een stijl of sfeer te

Maatkasten

Laat je inspireren
Keuken- en kooktips

Laat u inspireren en overtuigen door ons vakmanschap

www.kovera.be

creëren die jou helemaal tot rust doet komen en het
wordt op maat voor je uitgewerkt. Landelijk, modern,

Een vestiairekast voor in de hal, een tv-meubel,

industrieel, retro of hotel chique, ... Gun jezelf de

praktische kasten voor in je bureau, een dressing

badkamer van je dromen! Een badkamer moet

voor je garderobe of een opbergkast onder de

trouwens niet alleen mooi zijn, maar vooral ook

trap? Jarenlange ervaring en een perfect uitgeruste

praktisch. Met een maatkast in de badkamer heb je

maatwerkafdeling maken dat je bij Kovéra terecht

alle vrijheid om de beschikbare ruimte optimaal te

kan voor een uitgebreid aanbod maatkasten die

benutten en genoeg opbergruimte te creëren.

steeds worden aangepast aan jouw persoonlijke

HEIST-o/d-BERG

wensen en noden. Elke vierkante centimeter kan

Mechelsesteenweg 76 C

optimaal benut worden waardoor je niet alleen

015 25 14 91

ruimte creëert maar tegelijkertijd ook heel wat

GEEL

plaats bespaart.

Antwerpseweg 116 B
014 56 09 35

Badkamers

ST.-JORIS-WINGE

De badkamer wordt meer en meer een plek om

Leuvensesteenweg 239

even te relaxen. Zalig genieten van een heerlijk

016 63 53 82

deugddoend bad in een aangename en mooie
Openingsuren: maandag t/m vrijdag: 9u30 - 18u30 • zaterdag: 10u - 17u • zon- & feestdagen: gesloten

www.kovera.be

C-magazine / 40

C-magazine / 41

Authentieke T haise keuken

Frisse kleuren
voor een nieuwe start
met Peintagone verven.

RESERVATIE
GEWENST
www.siamelephant.be

Lekkere currygerechten, Thaise slaatjes, noedels & soepen
Menu (wekelijks aangepast): donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag (17u - 21u)
OOK TAKE-AWAY

Buﬀet: vrijdag, zaterdag & zondag (12u - 14u)

BERGSTRAAT 18 • HEIST-OP-DEN-BERG • T 0496 24 93 65 • WWW.SIAMELEPHANT.BE

Geef je auto eens een
grondige wasbeurt

WASSTRAAT
WASBOXEN
STOFZUIGERSPLAATSEN

MANUEEL NADROGEN*
GRATIS
onbeperkt
STOFZUIGEN
ook voor de
wasboxen

Laat je huis stralen vanbinnen, maar ook vanbuiten.
Nieuw in ons gamma. MULTALKYD ST. Ideaal voor alle soorten
buitenhoutwerk dat aan extreme weersomstandigheden is
blootgesteld (raamwerk, deuren, dakgoten, buitenmeubilair).

door één van onze medewerkers,
na een beurt in de wasstraat
*niet geldig op 2-sterren-programma

CADEAUTIP

OPLAADBARE WASPAS
reeds vanaf € 30

WASPAS

Rotonde

Fabiola -

rg

en-Be
Heist-op-d

WASP
A

S

Rotond
e

Fabiola

WASBOXEN 7/7 OPEN
8u-20u30

WWW.HV.BE

CAR WASH 7/7 OPEN
Ma. 10u-18u • Din. 10u-16u
Woe. 10u-18u • Don. 9u-18u
Vrij. 9u-18u • Zat. 9u-18u
Zon.10u-16u

Raamdecoratie | vloer- en muurbekleding | textiel op maat | tapijten | decoratie

Heist-op-den-Berg

Liersesteenweg 275
2220 Heist-op-den-Berg
Ma-vrij: 9u-12u & 13u-18u | Za: 10u-17u
Gesloten zon- en feestdagen

Herent

Mechelsesteenweg 711
3020 Herent
Ma-do: 9u30-12u & 13u-17u30 | Za: 10u-17u
Gesloten vrij-, zon- en feestdagen

Liersesteenweg 257 - Heist-op-den-Berg - T 015 24 11 37 (vlakbij rotonde Fabiola)
www.carwash-decuyper.be
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TOTALE UITVERKOOP

Sporten in stijl
Zin om te sporten onder een stralend lentezonnetje? Met de
sportkleding van Skinfit kies je voor kleding die niet alleen
functioneel is maar die je ook de nodige bewegingsvrijheid
biedt. Dankzij de ventilerende en temperatuurregulerende
materialen waaruit de kleding gemaakt wordt, sta je
na het sporten niet langer nat in het zweet en zijn ook
onaangename geurtjes die blijven hangen verleden tijd.
In het gamma van Skinfit vind je kleding voor alle sporten,
klimaten en terreinen zodat je deze het hele jaar door kan
dragen, welke sport je ook beoefent. Kom eens langs bij
Skinfit in Itegem voor advies op maat!

Skinfit

Heibergstraat 38A, Itegem, T 015 24 84 31, www.skinfit.eu

SCHOENEN - HANDTASSEN - ACCESSOIRES

Elegante zomerschoenen
& handtassen

-50% tot -70%

Bescherm je ogen

tegen de zon

Of je nu naar het strand gaat, een terrasje
doet of naar je werk pendelt, je ogen

beschermen tegen schadelijk zonlicht is net
zo belangrijk als het smeren van zonnecrème
om je huid te beschermen. Dat kan
natuurlijk in stijl met een mooie zonnebril!
Bij Brilcenter vind je een waaier aan
mogelijkheden om je ogen tegen vervelende
schitteringen en uv-licht te beschermen. Een
sportieve look voor tijdens een wandeling
of fietstocht of liever een elegant model om
te flaneren, je vindt er vast een zonnebril
naar jouw smaak! Ook voor een zonnebril
op sterkte ben je er aan het juiste adres, nu
zelfs aan scherpe prijzen!

Brilcenter

Stijlvol
& zomers
Stralend door het voorjaar met een mooie outfit van
Marjel Boetiek! Je vindt hier de meest stijlvolle en
trendy dameskleding voor elke gelegenheid maar
ook mooie accessoires die je outfit de finishing touch
geven. Juwelen, sjaaltjes, ... of wat dacht je van een
mooie handtas van Bulaggi? Dit handtassenmerk viert
alle unieke kenmerken van de vrouw met een perfect
passende handtas en de nieuwe collectie ademt de
zomer! Een mooie handtas met een zomers tafereel dat
je doet wegdromen naar paradijselijke stranden of mag
het toch wat groter zijn? Voor wie graag veel spullen
meeneemt is een shopper ideaal. Dit soort tassen biedt
genoeg ruimte voor al je summer essentials. De lange
hengsels hang je makkelijk over je schouder zodat je je
handen vrij hebt tijdens het shoppen.

Marjel Boetiek

Hoogzand 6, Westmeerbeek, T 016 69 87 82

Oude Godstraat 36, Heist-op-den-Berg

Bergstraat 49 b - Heist-op-den-Berg - www.piampiani.be
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T 015 24 29 53, www.brilcenter.com
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Wij maken werk van uw hekwerk
Hekwerken en omheining • Poorten • Zonnewering • Carports • Terrasoverkappingen

De beste wensen voor 2021!
verdere
info…
DeVoor
beste
wensen
voor 2021!

Luister live

Scan de QR-code of surf naar

www.maes-hekwerken.be

Regio Heist

106.1

FM

Regio Hulshout

106.5

FM

Regio Aarschot

107.2

FM

Online

christina.be

Diverse streamingplatformen
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Ook op

DAB

+

in de provincie Antwerpen

exclusieve houtconstructies
UNIEKE HOUTEN BIJGEBOUWEN - HOUTEN RAMEN EN DEUREN - AMBACHTELIJKE SCHRIJNWERKERIJ

Passie
voor hout

“ONS GEHEIM?
WIJ STOPPEN CREATIVITEIT EN PASSIE IN ELK PROJECT”
Tuindijk 31A - 2223 Schriek - T 015 23 75 10 - info@timberworks.be - www.timberworks.be

