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Ontdek al onze acties en voorwaarden
op www.fiets.be

ü Vouwfietsenü Kinder- & bakfietsen
ü Race & MTB
ü Toer & trekking

ü Stad & lifestyleü Elektrisch

Wĳ rĳden met je mee!

Jouw
e-bike
expert in
de regio!

Nieuw!
Slagmanstraat 2A
9080 LOCHRISTI
Vlakbĳ Coolblue en ‘De Lozen Boer’

ZONDAG
3 april

OPEN 13-17u
Vlakbĳ  Coolblue en ‘De Lozen Boer’

OPENINGSACTIES
LOCHRISTI

ontdek er alles
over op fiets.be

ü Dé topmerken onder één dak
ü Het grootste aanbod in Vlaanderen
ü Kortingen en acties op vele modellen
ü Steeds 10.000 fietsen op voorraad
ü Shop online op fiets.be

Ook fietsen, netjes afgemonteerd bĳ jou thuis!



LEKKERE, VERSE EN GEZONDE
MAALTIJDEN AAN HUIS

Honger naar meer?
Bekijk het weekmenu via www.homecuisine.be of bel ons voor
meer informatie. Wij helpen u graag verder!

Home Cuisine, lekker thuis
Home Cuisine brengt smaakvolle, gezonde
en vers bereide gerechten gekoeld bij u
aan huis. Enkel nog een paar minuutjes
opwarmen in de microgolfoven en klaar!

Maak zelf uw keuze uit onze ruime
selectie van gevarieerde en evenwichtige
dagmenu’s. Een menu bestaat telkens uit
een soep, een hoofdgerecht en een
dessert. En dit voor slechts 6,75 euro!

Bel gratis0800 19 020www.homecuisine.be

Petanque is niet meteen een
sport die je associeert met jonge
snaken, maar daar trekken de
jongste leden van PC Reynaert
zich niks van aan. Leander ein
digde op het afgelopen Belgisch
kampioenschap als derde in zijn
leeftijdscategorie en ook Enya
bewees op haar eerste tornooi al
dat ze aardig met een balletje kan
smijten. De liefde voor de sport
kregen ze allebei mee van hun
ouders.
“Ik was eerst niet meteen van
plan om petanque te beginnen
spelen, maar toen papa mij mee
nam naar de club, was ik vrij snel
verkocht”, vertelt Leander. “Ik
speel intussen drie jaar bij Rey
naert en amuseer me hier onge
lofelijk. Om te winnen moet je je
goed kunnen concentreren, maar
even goed werkt de sport ont
stressend, omdat we zoveel ple
zier maken samen. Ik kan meer
kinderen en jongeren aanraden
om het te spelen.”

Enya werd over de streep getrok
ken door haar mama Amy. “Pe
tanque is een verslavende sport”,
zegt ze. “Het geeft een kick om
steeds dichter bij het kleine bal
letje te smijten. Bovendien speelt
iedereen hier tegen elkaar: jong
en oud. De volwassenen nemen
ons op sleeptouw om bij te le
ren.”

Het jonge, Lokerse petanquege
weld ontpopt zich bovendien als
een perfecte ambassadeur voor
hun sport. “Mijn leraar op school
heeft me al uitgedaagd om tegen
hem te spelen”, lacht Leander.
“Ik neem de handschoen graag
op, want zo kan ik misschien nog
meer klasgenootjes overtuigen
dat petanque een toffe sport is.
Af en toe spelen we het zelfs al

eens over de middag.”
De jongeman kreeg door zijn club
al de kans om in Frankrijk te
spelen. “Dat was een fijne erva
ring, die ik niet snel zal verge
ten”, getuigt hij. “En wie weet
vertegenwoordigen ik en Enya op
een dag wel ons land op het we
reldkampioenschap petanque.”
Intussen kunnen Leander en
Enya zich ook warmmaken om
vanaf april in een nieuw accom
modatie te spelen. PC Reynaert
kreeg van het Lokerse stadsbe
stuur de toestemming om haar
oude kantine in te ruilen voor
een gloednieuw lokaal op hetzelf

de terrein aan de Oude Bruglaan.
Beide kinderen hopen er hun ta
lenten verder te kunnen ontwik
kelen.
“In één jaar tijd hebben we ons
ledenaantal bijna zien verdubbe
len van 100 naar 170 sportieve
lingen”, zegt voorzitter Chris De
Maesschalck tevreden. “De pe
tanquesport bloeit als nooit tevo
ren in Lokeren. Na de afbraak
van het slachthuis verrijst hier
pal naast ons binnen enkele jaren
bovendien een nieuwe wijk, met
enkele honderden woningen. Dat
kan onze club enkel maar ten
goede komen.”

De jonge talenten Leander (11) en Enya (10)
schitteren op het petanqueplein
LOKEREN De Lokerse petanqueclub PC
Reynaert zit op rozen voor de toekomst.
Met Leander De Maertelaere (11) en Enya
Van De Wal (10) telt het twee volbloed
talenten in haar rangen. Yannick De Spiegeleir

COVERSTORYKIDSCORONDOM

Petanque is een
verslavende

sport
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Hij behoort zonder twijfel tot
de populairste Vlaamse auteurs
ooit, maar geen grijs haar op
Marcs hoofd dat er vroeger aan
dacht om schrijver te worden.
“Als kind wilde ik maar drie
dingen: popster worden, Rode
Duivel of leraar”, herinnert
Marc zich nog. “Aangezien ik
geen noot kan zingen, was dat
eerste al snel geschrapt.”
Zijn droom om voor de Duivels
aan te treden, kon hij toch iets
langer in stand houden. “Ik
deed het eigenlijk niet onaar
dig op het veld. Tijdens mijn
jeugdjaren heb ik nog bij eer
steklasser Waregem gespeeld,
maar mijn gouden tijd beleefde
ik bij Kruishoutem in de pro
vinciale reeksen.”
George Best, het NoordIerse

enfant terrible van Manchester
United was Marcs grote voor
beeld. “Ik heb heel wat van
hem opgestoken. Dankzij hem
weet ik bijvoorbeeld dat ik van
de drank en vrouwen moet af
blijven.” (lacht)

Op zijn 61ste shot Marc nog
steeds. Elke week, op maan
dagavond, trekt hij het truitje
van Stars in Stripes aan en
poogt hij zijn bijnaam Marca
dona eer aan te doen. “Ons

team bestond oorspronkelijk
uit allemaal bekende Vlamin
gen, maar daar schieten van
daag enkel Lucien Van Impe
en ik nog van over”, legt hij
uit. “De andere spelers zijn
vrienden uit de buurt gewor
den. Ik moet wel eerlijk zijn,
de dagen nadien voelen mijn
spieren wel eens stram aan.
Nog een geluk dat ik mijn be
nen niet nodig heb om te
schrijven.”

Curaçao
Uiteindelijk bleef van zijn
jeugddromen enkel de optie ‘le
raar’ over, een beroep dat Marc
zo'n 20 jaar uitoefende. “Mijn
leerlingen van het schooljaar
‘85’86 hebben ervoor gezorgd
dat ik schrijver ben geworden.

Ik vertelde hen regelmatig een
verhaaltje, maar tegen het ein
de van het schooljaar was ik
nog niet uitverteld. Omdat ze
graag het einde wilden weten,
heb ik het vervolg dan maar
neergepend. Zo is mijn eerste
boek, Het ei van oom Trotter,
ontstaan. Als die kinderen er
nooit achter gevraagd hadden,
was ik waarschijnlijk nooit au
teur geworden.”

Oom Trotter achterna
In 1994 borg Marc zijn krijtjes
definitief op en spitste hij zich
volledig toe op het schrijven,
iets wat hij zich nog niet be
klaagd heeft. “Dankzij mijn
boeken heb ik al heel wat van
de wereld gezien. Ik mocht
voordrachten geven in Italië en
Duitsland, maar evengoed in
Ghana, Suriname, Noorwegen,
ZuidAfrika, China of Curaçao.
Fantastische plekken om inspi
ratie op te doen.”
Hoewel Marc bekend staat als
dé jeugdauteur, waagt hij zich
de laatste jaren ook aan boe
ken voor jongvolwassenen.
“Noem het geen carrière
switch, maar iets dat er ge
woon bijkomt”, benadrukt hij.
“Misschien wel omdat ik een
dagje ouder word? In april
wordt mijn nieuwe historische
roman, Nelle, Blankgoud, in de
kerk van Ouwegem voorgesteld
en voor volgend jaar plan ik
nog een nieuwe historische ro
man, in de lijn van Ule en Met
te. Veel kan ik er nog niet over
verklappen, maar het wordt
een boek waar ze na mijn dood
nog over zullen praten. Dat
wordt ongetwijfeld het hoogte
punt van mijn carrière.”

De populaire jeugdauteur Marc de Bel
kijktijkti terug op dertig jaar schrijven
KRUISHOUTEM In 1986maakte Marc de Bel, toen nog leraar, metHet ei van oom Trotterrotterr zijn
debuut als jeugdschrijver. Dertig jaar later staat zijn boekenteller al op 151 stuks. En hij
weet van geen ophouden. “Mijn allerbeste boekmoet nog komen”, zegt hij. Alain Vanden Bossche

Marc De Bel bij zijn favoriete viervoeter. Links staat het paard.

INTERVIEWINTERRONDOM

Mijn laatste
verhaal op mijn

sterfbed schrijven,
dat zou mooi zijn

Als kind wilde
ik maar drie

dingen: popster
worden, Rode Duivel

of leraar
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CORSA 3,3-6,0 L/100 KM 87-140G/KM opel.be milieu-informatie (KB19/03/2004): opel.be

DIRECTLEVERBAAR
RIJPLEZIER.

*Het totaal voordeel bevat alle kortingen: € 2.100 nettoprijskorting op benzinemotoren, € 250Webbonus(1), € 750 stockbonus(2) en € 2.000 overnamepremie(3).

Surf naar Opelstock.be en geniet van een uitzonderlijke korting tot € 5.100*

op onze rijkelijk uitgeruste en direct leverbare Corsa’s.

(1) DeWebBonus bekomt u door op opel.be een aanvraag voor een offerte te registreren. U ontvangt een bevestigingsmail met een voucher die u bij uwOpel Verdeler naar keuze in België kan inleveren bij aankoop van uw nieuweOpel. Er is per verkoop slechts 1 voucher inwisselbaar; deze kan niet omgezet worden in contanten.(2) De stockbonus
is enkel geldig op een selectie van stockwagens bij een officiële Opel Verdeler en zolang de voorraad strekt. (3) De overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De inruilwagen dient ingeschreven te zijn op het moment van ondertekening van de
verkoopsovereenkomst. Alle vermelde voordelen gelden enkel bij aankoop van een nieuwe Opel Corsa uit de selectie van stockwagens bij een officiële Opel Verdeler van… tot…. Model louter ter illustratie afgebeeld.
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K3 zijn heeft het leven van
Hanne Verbruggen, Klaas
je Meijer en Marthe De
Pillecyn helemaal omge
gooid. Vorig jaar studeer
den ze nog alle drie en
was hun leven dat van een
doorsnee jong meisje van
om en bij de 20: vriendin

nen, vrolijk zijn, af en toe
eens minder vrolijk zijn,
wat uitgaan, wat blokken,
wat denken over later,
maar ook niet te veel.
Vandaag is alles anders.
Alhoewel.
“Onze agenda is drukker
geworden, we moeten veel

meer plannen en afspre
ken en we zeggen ’s
avonds niet meer zo vaak:
we zien wel wat morgen
brengt”, lacht roodharige
Hanne, het Mechelse
meisje van het gezelschap.
“Maar wie vreest dat we
nu vaak huilend eenzaam

Opluchting: Hanne, Klaasje en Marthe
hebben nog een eigen leven!
MECHELEN We vertellen je niets nieuws: Hanne Verbruggen, Klaasje Meijer
en Marthe De Pillecyn

j
zijn de populairste meiden van VlaanderenVlaanderen

j
Vlaanderen

j
en

Nederland. Waar ze ook
y
ook komen,

j
komen,
j p

kleuren
p
kleuren
p

wel 10.000 luchtballonnen de
hemel. Na de zoektocht naar de opvolgers voor Karen, Kristel en Josje,
houdt deze vraag de fans bezig: kan

p
kan
p
het
g
het
g
nieuwenieuwe trio het drukke leven

j

wel aan? We gingen
g

gingen
g

het hen eens vragen. Paul Van Welden

INTERVIEWINTERRONDOM

op een hotelkamer zitten
en dat we onze familie en
vrienden nooit meer zien,
kan ik geruststellen: op
dat vlak is er weinig ver
anderd. We zien onze om
geving nog net zoals dat
voor K3 het geval was.
Daar zorgt het manage
ment ook wel voor. Met
dank trouwens!”

Leuke baan
“Ik heb niet het gevoel dat
we nu opeens dingen niet
meer kunnen doen”, be
aamt Klaasje. “Wij hebben
gewoon een ontzettend
leuke baan en we mogen
doen wat we het aller
leukst vinden: zingen en
dansen. Maar natuurlijk
zijn er ook zoals in elke
andere baan die heerlijke
vrije dagen waarop we zelf
ons privéleven mogen in
delen. Ik zie dus geen ge
vaar voor sleur en al zeker
niet voor vervreemding.
Wij hebben nog voldoende
ruimte beschikbaar voor
een eigen privéleven. Wij
zijn 's avonds meestal ge
woon thuis. Ook het mana
gement vindt het belang
rijk dat de druk niet te
hoog wordt. Zo zorgen ze
ervoor dat we extra vrije
tijd krijgen na een drukke
periode. Als we in de na
middag bijvoorbeeld iets
belangrijks te doen heb
ben, dan zijn we in de
voormiddag thuis en an

Dromen kunnen
uitkomen, echt
wel!
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ARXWU00A

Dak-wandprofiel
33.250.1000
• donkerbruin
• op voorraad
• 2 / 2.5 / 3 /
3.5 / 4 / 4.5
5 meter

Hoogwaardige composietplaat (polymeer)

9,95
€/m2 - incl.btw

12,95
€/m2 - incl.btw

14,95
€/m2 - incl.btw

Geïsoleerde platen
• antraciet isolatie 3 cm
• op voorraad
• 3.1 / 3.6 / 4.1
4.6 / 5.1
5.6 meter

Op
bestelling
verkrijgbaar
in dikte
6 en 9 cm

21
€/m2 - incl.btw

• budgetline terracota
& antraciet

• 2 / 2.5 / 3 / 3.5 /
4 / 6 meter

• krasvrij
anticondens
25 jaar
garantie!

Hoogwaardige composietplaat (polymeer)
• antraciet
40-210-930

• 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 /
7 meter

• krasvrij - anticondens
25 jaar
garantie!

PENSIONERERINGS
UITVERKOOP

C. Meeusstraat 18 - ZELE
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u30

BIJ

ARZZC00A

*

*Vanaf 1 april
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dersom. Geen probleem
dus, fans: we hebben nog
tijd genoeg om in de fami
lie tot rust te komen. Dat
Kristel ons van nabij volgt
is in dat opzicht een voor
deel: zij kent als geen an
der de gevaren van deze
job.”

Welkom
Klaasje gaf voor K3 mu
ziekles in Amsterdam,
waar ze voor de klas de
dwarsfluit hanteerde. Ze
woonde na haar promotie
tot K3meisje eerst even
tjes in Mechelen, dicht bij
Hanne in de buurt. Nu
heeft ze een nieuwe, vaste
stek in Antwerpen, dicht
bij Marthe. “Zo weet ik dat
ik bij allebei welkom ben”,
grapt ze, “Die stap naar
Vlaanderen was eigenlijk
niet zo groot. Het is ge
woon praktisch, dicht bij
het werk en dicht bij Han
ne en Marthe in de buurt.
Dat jaar Amsterdam voor
dien had me al aardig op
weg gezet.”

Wat brengt de onmiddellij
ke toekomst voor het nieu
we trio? “Momenteel loopt
alles heel goed. De shows
gaan nog een tijdje ver
der”, klinkt het. “Wij heb
ben alle drie heel veel zin
in een film, maar voorlo
pig staat die nog niet op
de agenda. En een volgen
de cd zien we ook hele
maal zitten. We vonden
het maken van de eerste
cd al ontzettend leuk. Het
belangrijkste is: we kun
nen het fantastisch met
mekaar vinden. Geen ja
loezie of frustratie of wat
dan ook. Elk van ons staat
weleens in het midden,
links of rechts. En het is
ook leuk voor de mensen
dat iedereen elk van ons
van dichterbij heeft ge

zien. Natuurlijk hebben de
fans hun voorkeur maar de
aandacht is heel netjes
verdeeld.”
En de haarkleur, is dat
geen probleem? Gegiechel.
“Voor eens en altijd: Han
ne heeft van nature licht
bruin haar en laat haar ha
ren rood kleuren, dat was

al zo voordat het K3ver
haal begon. Klaasje was
als kind heel blond en oogt
nu wat donkerder. Daarom
wordt haar kopje soms
wat bijgekleurd. Marthe is
van nature donkerbruin en
nu zwart van haarkleur.”
Klaasje geeft ons nog een
leuke tip voor de meisjes

die in de voetsporen van
K3 willen treden: “Blijf je
zelf, wat men ook zegt. En
als de kans zich voordoet,
dan moet je die grijpen.
Want dromen kunnen uit
komen, echt wel!” En zoals
ze tijdens de finale al zei:
“En als het niet zo is, dan
is het ook goed...”

INTERVIEWINTERRONDOM

Geen probleem
dus, fans: we

hebben nog tijd
genoeg om bij
familie tot rust te

komen
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ASASG00A

• Zwembadmateriaal • Zwembadonderhoud
• Technische installatie • Chemicaliën

• Eigen plaatsingsdienst

Voor private en professionele zwembaden

www.datron.be
Schrijnwerkerstraat 3 | 9240 Zele
T: 052/44.59.14 | info@datron.be

Is je zwembad al zomerklaar?
Kom langs voor professioneel advies tijdens

onze opendeurdag op 2 april van 10 tot 17u doorlopend
en ga naar huis met een leuke goodie-bag.

Koop hier uw

MICHELIN

banden en

ontvang tot

brandstof*60€

*zie voo
rwaarden

in het verk
ooppunt

.

MICHELIN

banden

ontvang

2016

OEVERSTRAAT 12 • 9160 LOKEREN
TEL: 09/348 78 55

EMAIL: INTERBAND@SKYNET.BE
WWW.INTERBAND.EU
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KIDS UITTIPSKIDS UITTIPSRONDOMRONDOM

STAPPENDE
ROBOTS MAKEN
IN STROMBEEK-BEVER
Het is heel goed mogelijk dat dit
de coolste workshop is die er be-
staat! Te ver weg voor jou? Zoek
een heleboel kartonnen dozen bij
elkaar, zet er bakjes met bouten,
schroeven, buizen, stevige tape
naast, nodig je vrienden uit en
stamp een heuse robotfabriek uit
de grond!

FABULEUZE
FOTOTRANSFERS
Altijd al willen leren hoe je je cool-
ste foto overbrengt op bijvoorbeeld
een stoffen tasje of een onderzetter
van kurk? Schrijf je snel in voor een
paar creatieve uurtjes bij de Banier.
Je vindt vast eenplaatsje in je buurt,
want er zijn workshops op verschil-
lende data in Aalst, Antwerpen,
Brugge, Gent, Leuven, Mechelen,
Roeselare, St-Niklaas enTurnhout!

GUERILLAKUNST
IN LINT
In Lint leer je op 29 maart hoe je
de minder mooie stukjes van je
dorp kunt opfleuren. Dat kan bij-
voorbeeld met zaadbommetjes,
originele kleitekeningen of kleu-
rige restjeswol.Google ‘wildbrei-
en’, ‘zaadbommetjes’ of ‘guerilla
art’ en ga snel zelf aan de slag!

Kijk opwww.uitinvlaanderen.be
voor de praktische info!

LEREN RAPPEN
IN WAREGEM
I said a hip hop, hippie to the hip-
pie, the hip, hip a hop, and you
don’t stop… Geraak je niet in Wa-
regem om te leren rappen? Leer
de tekst van het lied ‘Rapper’s
delight’ van The Sugarhill Gang,
of dichter bij huis ‘Detox Danny’
van Flip Kowlier, uit je hoofd en
word een echte pro!

EENARTISTIEKEPAASVAKANTIE
Zin om je creakriebels deze vakantie de vrije loop te laten?
WIJ VERZAMELDEN ENKELE
ORIGINELE TOPTIPS!

Zin om je creakriebels deze vakantie de vrije loop te laten? 
WIJ VERZAMELDEN ENKELE 

tip
Misschien woon jij een beetje te ver weg om onderstaande
workshops te volgen. Maar wie weet geven ze je wel
inspiratie om er je eigen ding mee te doen?
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Geen tijd om te koken? wél zin in lekker & gezond?

T. 0495 51 51 75

Sappig gegrilde kip – Gemarineerde spareribs – Gegrilde krielaardappeltjes – Lekkere seizoenSgroentjes & Zoveel meer!

Lees Juliette’s nieuwtjes, berichten & ontvang wat er op het menu staat. Facebook.com/juliette.poulette.kip

grembergen
hamsesteenweg

parking echte bakker

dinsdag | 14-18u.

zele
lokerenbaan
Parking kletz

vrijdag | 10-18u.

Haal het maximum
uit uw isolatie

vestigingen: Gent · Luik ·Antwerpen · Luxemburg ·Bilzen ·Braine l’Alleud
0800 44 990 ∙ www.isotrie.com ∙ info@isotrie.com

- Vloeren
- Spouwmuren
- Daken
- Muren
- Kruipkelders

Gegarandeerde kwaliteit : ATG gecertificeerd voor vloeren en spouwmuren

VOORDELEN PUR-SCHUIM
· beste isolatiewaarde
· luchtdichtheid
= ENERGIE BESPAREN

pl
ug

.b
e

numet
beurs-
korting!

ARTVG00C

Batibouw
actie

verlengd tot
15/4/2016

ThyssenKrupp Encasa schenkt u een korting op de
automatische draaizitting. Bij aankoop van een Flow
Swing is dat wel €500, bij aankoop van een Levant
Comfort €250!*

ONTVANG UW GRATIS DOCUMENTATIEPAKKET
OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE OP MAAT.

* Aanbod onder voorwaarden van 21/03/2016 t.e.m. 30/04/2016,
zie www.tk-traplift.be ThyssenKrupp Encasa

Bel gratis

www.tk-traplift.be

Een nieuwe lente,
nieuwe mogelijkheden...
Met de traplift van ThyssenKrupp Encasa 

€500

€250

KORTING

BIJ AANKOOP VAN EEN
FLOW SWING*

KORTING

BIJ AANKOOP VAN EEN
LEVANT COMFORT*

AQ
IY
Q
00
B/
13
16
BG

D
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T N I U T N E R E I D R

P L E E G Z O O N W E S

W E K L E U T E R M C E

A J N E Z E L E A H Y S

S O O D N E K K O L B A

C N O N S L R M A P A M

O G Z T G E M C I A B S

S E U P D E H N K M K T

G N E N L E L C L P I R

K T I E N E R U E E N A

S K N G N I L E I R D A

W U O T G N I R P S C T

BABY
BLOKKENDOOS
CRECHE
DIERENTUIN
DRIELING
JONGELUI

JONGEN
KIND
KINDERKAMER
KLEI
KLEUTER
KNUTSELEN

LACHEN
LEZEN
PAMPERS
PLEEGZOON
SCHOMMELEN
SESAMSTRAAT

SPRINGTOUW
STEP
TIENER
WASCO'S
ZOON

Dewoorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
Sommige letters wordenmeer dan één keer gebruikt. De
overgebleven letters vormen het sleutelwoord.

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Sleutelwoord

WINNAARWEEK09

Wedstrijd t/m 17-04-2016 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname
per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wed-
strijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

w
ee
k
13

ofBELmet uw vast telefoontoestel naar 0905 23 004 (2€/oproep)

PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINRONDOM

Winnaar : NadineDe Lannoy uit Lede
Prijs : robotstofzuiger (SamsungNavibot) - Oplossing : welvaart

U aangeboden door EXPERT CROMBEZ ROESELARE.
Meer info: www.expert-crombez.be

De Samsung Galaxy Tab S2 tablet is
een volwaardige pc, maar veel lichter
en slanker. Gemakkelijk om overal
mee te nemen.
Fantastische camera lens voor
prachtige foto’s en de verbeterde
leesmodus verhoogt de concentratie
en vermindert oogvermoeidheid.
Bewaar veilig jouw gegevens, met
jouw vingerafdruk.

Win een Samsung
Galaxy Tab S2
(8 INCH BLACK WIFI)

Win Win 

Het Gemeentebestuur Zele werft aan (m/v):

ONDERSTEUNEND MEDEWERKER VERKEER

startbaanovereenkomst - voltijds - 1 jaar (met mogelijkheid tot
verlenging) - D1-D3 niveau

Functie: Ondersteunt de mobiliteitsambtenaar bij het organiseren, begeleiden, behandelen en
opvolgen van de mobiliteitsgerelateerde dossiers.

Profiel: In aanmerking komen voor een startbaan: jonger zijn dan 26 jaar • Ingeschreven zijn als
werkzoekende • Bereid zijn tot het behalen van een diploma secundair onderwijs via bijscholing
tijdens de werkuren (max. 2 halve dagen) • Rijbewijs B is een pluspunt

Aanbod: Uitdagende job • Bruto geïndexeerd jaarsalaris beginnend aan € 21.391,72 (D1-D3) •
Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement
woon-werkverkeer) • Een soepele verlofregeling • Maximale mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling

Interesse? Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 6 april 2016 (datum poststempel
of email bericht telt). Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. het college van burgemeester en
schepenen - Markt 50 - 9240 Zele. Online solliciteren kan via www.zele.be/vacatures. De kandidaten
leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en
de verdere procedures vindt u in de informatiebrochure op www.zele.be of kan u opvragen via
solliciteren@zele.be.

Gemeentebestuur Zele | Markt 50 - 9240 Zele
Tel. 052 45 98 10 - Fax 052 45 98 18
secretariaat@zele.be - www.zele.be
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ROLCONTAINERS,
GOEDE PRIJS ÉN SERVICE

van 240 tot 1100 liter, wekelijks, 2-wekelijks, op afroep….

Vraag nu uw offerte via
offerte@lammertyn.net of 09 228 29 98
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Ook semi-ondergrondse systemen

AR
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SUYS-BRUGGEMAN
Stokkelaar 7 - Ind.park E17/3 < Lokeren T 09-348 60 91 < www.suysbruggeman.be<

Uw ideale ramen en deuren?

Dat zijn ramen en deuren met service.

Voor, tijdens en na de plaatsing.

Geleverd door de Profel Expert in uw

buurt, wiens engagement is vervat in

3 glasheldere beloften.

Onze offerte
is uw factuur.

Onze
glasheldere
beloften.

1
Uw huis
is heilig.2
Nazorg is
onze waarborg.3

Ramen en deuren met glasheldere beloften.

Garage Gysens
Opel Dealer en carrosseriebedrijf
Dendermondebaan 141 • 9240 Zele

Tel. 052/44.42.86
www.opelgysens.be
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Onze OPEL tweedehands- en directiewagens
Model Omschrijving deuren brandstof bouwjaar KM stand Kleur Prijs

Corsa-D 1.3 CDTi Enjoy, airco auto, metal kleur, alu velg, CD-MP3 3 diesel okt/07 124.265 Black Saphire 5.550

Corsa-D 1.3 CDTi Enjoy FlexFix, metal kleur, airco, alu velg, schuifdak, radio-CD 3 diesel feb/08 112.840 Air Blue 5.900

Astra-J 1.7 CDTi Enjoy, metal kleur, airco, alu velg, cruise, park. sensor 5 diesel feb/12 111.906 Sovereign Silver 7.900

Astra-H classic 1.7 CDTGi Enjoy, metal kleur, airco auto, cruise, alu velg, radio CD-MP3 5 diesel sep/12 47.400 Technical Grey 10.900

Adam Jam 1.2i Jam, wit dak, airco, alu velg, cruise, electr. spiegels & ruit 3 benzine jan/15 8.000 Black/White 11.900

Combo Tour 1.6 CDTi Enjoy, 5pl. Metal kleur, mistlicht voor, park pilot. 5 diesel sep/13 35.883 Silver Fish 11.999

Antara 2.0 CDTi Energy, airco, alu velg, mistlichten, leder bekl., navi, park pilot 5 diesel jul/10 105.570 Summith White 12.798

Meriva 1.4i Enjoy, metal kleur, airco, alu velg, cruise, park. sensor 5 benzine dec/14 17.800 Pepper Dust 13.500

Insignia 2.0 CDTi Edition, navi, metal kleur, airco auto, alu velg, cruise, park. sensor 4 diesel apr/14 47.000 Sovereign Silver 14.900

Mokka 1.7 CDTi Enjoy, metal kleur, airco, alu velg, cruise, navi, park. sensor 5 diesel jun/14 29.060 Satin Steel Grey 17.900

Insignia 2.0 CDTi Edition, navi, metal kleur, airco, alu velg, cruise, park. sensor 5 diesel apr/14 29.180 Sovereign Silver 18.900

Astra-K 1.6 CDTi Edition, airco, cruise, alu velg, park pilot, radio-cd-usb-bluetooth 5 diesel jan/16 5.000 Magnetic Silver 18.900

Zafira Tourer 1.6 CDTi Edtition 7 plaatsen, metal kleur, airco, alu velg, park pilot. 5 diesel nov/14 25.760 Mahagony 19.999
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dierenweetjesdierenweetjes
Hazen en konijnen zijn familie, maar hazen hebben langere oren en Hazen en konijnen zijn familie, maar hazen hebben langere oren en 
grotere poten dan hun neefj es. Een haas is meestal ook sneller. Zo we-grotere poten dan hun neefj es. Een haas is meestal ook sneller. Zo we-grotere poten dan hun neefj es. Een haas is meestal ook sneller. Zo we-
ten we meteen waar het spreekwoord ‘er als een haas vandoor gaan’ ten we meteen waar het spreekwoord ‘er als een haas vandoor gaan’ 

h d
Nipper’s Geronimo?
Dat is het konijn met de langste oren ooit. Die oren waren ruim 
79 centimeter lang! Omdat Nipper’s het tot in het Guinness 
Wereldrecordboek schopte, kreeg hij al gauw de bijnaam Nip-
per’s Guinness. Te schattig! 

Karrewegstraat 66 Deinze (Industriezone De Prijkels - afrit E17)
Tel. 09 386 33 92 - e-mail: info@vanbeversluys.be - www.vanbeversluys.be

DE SPECIAALZAAK VOOR AFSLUITINGEN EN POORTEN
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7 for all mankind
A.O.
Add
Aletta
Alice Pi
Anne Kurris
Antony Morato
Armani
B Shirts
Babeurre
Balbina
Bengh per Principesse
Blue Bay
Bonpoint
Brian and Nephew
Burberry
Charlie
Cimarron
Circle of trust
CKS
Diamante Blu
Dior
Eddie Pen
Eliane et Lena
Elsy
Enfant d’amour
Fay
Filou & Friends
First
Fracomina
Fun & Fun
G-Wear
Gaastra
Gucci
Guess
Gymp
Hackett
Hugo Boss
Iko
Il Gufo
Imps & Elfs
Jottum
Levis
Lief
Lief en Stoer

Lili Gaufrette
Lin-Jo
Little Marc Jacobs
Love Therapy
Maan
Marc Jacobs
Mayoral
McGregor
Microbe
Microbe by Miss Grant
Mim-pi
Miss Blumarine
Miss Leod
Monnalisa
Notify
P’tit Filou
Patrizia Pepe
Paul Frank
Pepe Jeans
R.T.B.
Ralph Lauren
Red & Blu
Retour
Riverwoods
Ruba & Guozi
Rubio Kids
Scapa
Scotch Rebel
Scotch-Shrunk
Seven-one-seven
Simonetta
Simple Kids
Stoer
Strass
Supertrash
T-love
Tartine et Chocolat
Terre Bleue
Theophile & Patachou
Tommy Hilfiger
Twin-set
Vingino
Vinrose

Andrea Montepane
Bikey

Bumper
Charlie
Gallucci

Hip
Hogan
Jarrett
Lin-Jo

Miss Grant
Papanatas
Paul Smith

Philipp Plein
Polo-Ralph Laures

R.T.B.
Red limit
Santoni

Supertrash
Terre bleue
Twin-Set

UGG
Zecchino d’Oro

Seven One Seven

Meisjes & Jongens

Kapelstraat 115 • St.-Niklaas • 03 766 26 33
(t.o. Waasland Shopping) • Ingang achteraan!!!

Openingsuren: ma.-di.: gesloten • wo.-do.-vr.: 10-18u • za.: 10-18u • zo.: 11-17u

Enig in het Waasland! • Stockverkoop van merkkledij voor baby’s en kinderen

350 m2 winkelplezier

Collecties van 0 tot 18 jaarNieuwe lente & zomercollectie

Schoenen

AR
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GROOT ASSORTIMENT
COMMUNIEKLEDING

Iedere zondag

OPEN
van 11 tot 17 u.

PAASACTIE
-25% EXTRA

op onze rode outlet prijzen
vanaf 3 stuks*

* niet op accessoires

350 m2

-60%

vanaf 3 stuks*vanaf 3 stuks*

-60%-60%-60%-60%-60%

Ruime keuze
voor ieder budget

tot

-50%

Ruime keuze
voor ieder budget

tot

-50%
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ASCAL00A

Openingsuren: Maandag tot zaterdag: 9u tot 18u • Zondag: 9u tot 17u
Dinsdag gesloten • In juli en augustus: zondag open van 9u tot 12u

Bakkerstraat 84 - Zele - 052 444 107 - www.tuincentrum-verheggen.be

BON
€5

bij aankoop
vanaf €50

Geldig
tot 30/04/2016

Niet verenigbaar

m
et andere

kortingen
en

prom
oties

NIEUW: VERDELER EUROSERRE (hobbyserres)

maakt alles mogelijk !

-15%*
OP EEN ARTIKEL
NAAR KEUZE *

* Voorwaarden in de winkel
1 bon per klant

Actie enkel geldig in Brico Lokeren
Actie geldig tijdens de vermelde periode

Niet cumuleerbaar met andere kortingen of bdc-kaart

Actie geldig tot

Lokeren

30 april 2016

AQJLP00C
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Jong zijn: het is niet altijd
een makkelijke opgave.
Niet alleen worden we ge
brandmerkt door voor
oordelen van (gefrus
treerde?) volwassenen,
ook tussen jongeren on
derling woedt er een he
vige strijd.
Het is een feit: we zijn
allemaal verslaafd aan
onze gsm en aan inter
net. Dat is lastiger voor
ons, dan voor onze (ou
dere) medemens. De
drang naar perfectie en
het ideale leven stopten
ooit, net voorbij de
speelplaats. Daarom
worden jongeren er
vandaag voortdurend
mee geconfronteerd.
We zien overal kiekjes,
‘tweets’ en berichtjes verschij
nen van mensen die het klaar
blijkelijk veel beter hebben dan

wij – al is dat meestal een grote
leugen. Zo zou het moeten zijn.
We nemen de sociale druk om

die staat van welbevinden
te evenaren dus overal
met ons mee in een com
pact toe
stelletje.
Maar het is
niet alle
maal
slecht, zo
als de gene
raties voor
ons (die
overigens
hun steentje
hebben bij
gedragen tot
de opvoe
ding van die befaamde mil
lenniumkinderen) soms la
ten blijken.
Onze generatie – sta me toe
om ons even allemaal over
dezelfde kam te scheren – is

misschien wel een beetje verval
len in egocentrisme. We zijn zo
druk bezig met wat er rondom

ons gebeurt, we worden zo opge
slorpt door onze virtuele relaties
dat we soms de grip op het echte

leven verliezen.
Maar wij zijn te
vens het bewijs
dat alles anders
kan, wij dragen
de toekomst van
de wereld in on
ze handen. Toch?
Trouwens, on
dertussen weten
we, anno 2016,
na de ‘love and
peace’jaren van
1960, dat té in

tiem zijn ook niet altijd gezond
is.
Dus hoe is het nu om jong te
zijn? Is er wel iets veranderd te
genover tien, twintig of vijftig
jaar terug? Dezelfde vragen, ver
langens, interesses, angsten en
complexen bepalen onze agenda.
Niets veranderd dus. Oef.

Young, wild and free… Of toch niet?

COLUMNDOORLENAMAJRI (16)COLRONDOM

Het is een feit:
we zijn allen

verslaafd aan onze
gsm en aan
internet. Dat is
lastiger voor ons,
dan voor onze

(oudere) medemens

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be,
met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.

BABY VAN DE WEEKBABY VAN DE WEEKRONdOm

Kijk eensnaarhet vogeltje

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be, 

Yuna
06/02/2016
Lokeren

Trotse ouders:
Silke DeMol en

Kristof VanNieuwenhuyse
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De peetvader van de Wase voetbal-
trots zetelt al meer dan vijftig jaar in
het bestuur van de eersteklasseclub
en mist nog steeds bijna geen enkele
thuismatch.
Het belang van Fiel Laureys voor
het Lokerse voetbal kan dus moeilijk
onderschat worden. Na een verdien-
stelijke voetbalcarrière maakte hij in
de jaren vijftig de overstap naar het
bestuur van het toenmalige Racing
Lokeren. Tussen zijn drukke activi-
teiten als fruithandelaar door stortte
hij zich op het uitwerken van een
adequate jeugdwerking voor de club.
“Ik trok met de jonge spelertjes van
tornooi naar tornooi om hen ervaring
te laten opdoen.Omhen te vervoeren,
gebruikte ik de bestelwagen van mijn
zaak. Ook de jonge Aimé Anthuenis

heeft nog met mij meegereden tus-
sen de opeengestapelde fruitbakken”,
lacht hij.
Op belangrijke momenten in de ge-
schiedenis van de club was hij op de
afspraak. In 1962 ontpopte hij zich

SPORTING LOKERENSPORTING LOKERENRONDOM

Clubicoon
Fiel Laureys
blikt terug op
geschiedenis
Sporting

Fiel Laureys stond in 1970meeaandewieg van Sporting Lokeren toen
RacingenStandaard samensmolten. In april viert hij zijn 91ste verjaar-
dagmaar de club ligt ‘Mister sporting’ nog steeds nauwaanhet hart.

tot ultieme redder van Racing Lo-
keren, toen hij uit eigen zak 350.000
Belgische frank (8.750 euro, red.)
neertelde om het toenmalige terrein
in de Lokerhoutstraat te kopen voor
de neus van een andere kandidaat.

“Onze club had op straat gestaan en
dat kon ikniet overmijn hart krijgen”,
vertelt Fiel.
In 1970 stond hij mee aan de fusie-
wieg toen Racing en Standaard sa-
mensmolten tot Sporting Lokeren.
Laureys ontwierp samen met kun-
stenaar Marcel Raemdonck het club-
logo. “Het is gebaseerd op het wapen-
schild van de stad, maar we hebben
de raap vervangen door een voetbal.
Wat weinig mensen weten, is dat de
lauwerkransen verwijzen naar mijn
achternaam”, knipoogt Laureys.
Ook inde latere successenvandeclub
had Mister Sporting ontegenspre-
kelijk een hand. Bekende spelers als
Wlodek Lubanski, Stephen Keshi of
Jan Koller vonden bij hun aankomst
een warm onderdak bij Laureys en
zijn vrouw Leona. “Voor we voor hen
een appartement konden vinden, ver-
bleven ze enkeleweken in ons huis. Ik
ging met hen naar de winkel en mijn
vrouw maakte hun gordijnen. Met
veel van die jongens heb ik nog altijd
een goede band. Zo belde Stephen
Keshi mij enkele dagen geleden nog
ommeenthousiast te vertellen dat hij
de nieuwe bondscoach van Nigeria
werd. En bij het overlijden van mijn
vrouw vorig jaar stuurden enkele
Tsjechische spelers een rouwkaartje
met het opschrift: ‘Wij herdenken
onze Belgische mama’. Dat vond ik
een heelmooi gebaar.”

Fiel Laureys: 91 en nog steedsMister Sporting

Fielmet links van hemAiméAnthuenis.
Bij het nieuwe Sporting-logo.
Fiel staat links van het logo.

PROMO ZOEKERTJES APRIL
RUBRIEK AUTO

AUTO TE KOOP?
ALTIJD SNELLER MET EEN ZOEKERTJE

0800 99 510
www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje

BEL GRATIS

ALTIJD SNELLER MET EEN ZOEKERTJE

0800 99 510

2+1
GRATIS2+1
GRATIS

IMMO ONTDEK JE BIJ ZIMMO

17



RONDOM

ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be

apzzw00a

BEZOEK
www.vurEncEntEr.be
Kortingen tot 50%
500 nieuwe kachels
In toonzaal (falingen
beslagnames, loten)
plaatsing/onderhoud

0475/67 09 14
WETTEREN

REGIOTOPPERS
Best Brands, Best Places

www.regiotoppers.be

• De betere topzaken uit de regio • De rubriek Gratis •
• Gratis evenementenkalender voor organisaties en verenigingen •

• Docu-Portret en nog zoveel meer... •

TUINAANLEG, tuinonderhoud
en snoeiwerk - ontmossen
graspleinen herstelling opritten
≥0475/751769

BW046940

DAK VERNIEUWEN afdaken
achterbouwdak met platen en
isolatie, natte gevels bekleden,
herstellen van schouwen
Berlare ≥0476/90.48.87

AF136918

DAKHERSTELLINGEN
platdak vernieuwen schouwen
heropmetselen herstel van
dakgoten & vernieuwen,
kelderdichting ≥0476/904.887
Berlare

AF136919

VOOR ALLE KARWEIEN
van dak tot kelder moet je bij
Johan zijn roofing pvc dakgoten
≥0497/85.19.08 gratis bestek

BW046034

MR DJINY gr held med bek v
tv hlpt al u probl terugk v uw
liefde fam zak en geluk kanssp
100% res n 3d bet na result
≥0494/465.151

BW047554

RUPELMONDE,
eengezinswoning, ev praktijkje,
Rust!EPC 275, 238.000
euro, ≥0498/51.82.62
Vg,Wche,Dv,Gvkr,Gvv

BW046951

BLANKENBERGE ZEEDIJK:
app. 2 slpks ≥02/721.22.41

BW047316

DE PANNE 4-6p overd. zwemb.
vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21

AF137023

NIEUWPOORT App 2slpks,
50m van zeedijk-≥02/721.22.41

BW047317

FRANKRIJK PYRENEEËN
vakantiehuisje t.h. 6 pers. www.
hetgezelligstehuisinfrankrijk.nl

AA139078

GEZOCHT OUDE
KOERSFIETS: Colnago,
Merckx ≥0487/46.12.11

AF136880

BLONDE JONGE KLASSE
charmante D zkt contact
0497/190693

AF137256

DAME TE LOKEREN met net
dat tikkeltje meer zkt contakt
≥0477/95.78.70

AF136472

MAN 67J zkt vriendin of latrel
≥0494/18.26.29 gn sms

AF136846

MAN 65J zkt vrouw tss 50-65j
vr vaste rel ≥0498/134.341

AF137055

ALLEEN? Niet meer lang!
Vind hier leuke m/v met niveau
op zoek nr serieuze relatie
(35-75) ook voor holebi www.b-
loved.be 0474/263751

BW047639

AANKOOP Audi, BMW,
Citroën, Defender, 4x4, alle
merken ≥0489/08.88.85

BW047009

AANKOOP
AUTO’S

van alle merken,
jaren & staat
met of zonder

keuring
of schade.

Cash betalen
aan huis.

24/24u. & 7/7 d.

Tel.
0471 70 78 76

AQ
O
EJ
00
c

AANKOOP ALLE WAGENS
zelfs beschadigd en zdr keuring
≥0472/67.52.36

BW047647

DRINGEND ALLE WAGENS
GEVRAAGD alle merken jong
en oud ≥0476/85.65.90

BW046978

AANKOOP MOTO'S
AAN HUIS, cash 7d/7d
≥0485/533.449 www.
aankoopmoto.be

AA137855

HARLEY DAVIDSON te koop
gevraagd (Dirk) ≥0496/533.827

BW047024

LIEVE DAME geeft massages
aan huis. ≥0475/68.08.41

AF135214

IK KOOP ALLE WIJNEN (oude
of jonge) ≥0497/53.16.03

BW046150

ELKE NACHT OPEN
NIGHTCLUB VERONI, wij
zoeken nog enkele dame's om
ons team te versterken, zie
www.clubveroni.be 0478 02
05 59

BW046183

4X4 OPEL ANTARA
2013 automaat 17.000≤
≥0470/82.47.45

BW047508

AANKOOP TOYOTA
MERCEDES + ALLE MERKEN
camionette 4x4...Hoogste
prijs! *≥0475/72.28.93 -
≥0489/22.77.38*

BW046162

AANKOOP ALLE WAGENS
ook mt schade & veel kms. Wij
komen aan huis en betalen de
beste prijs ≥0495/56.14.33

BW046936

VERSCHEIDENE
JAARGANGEN vd
nederlandse uitgave van
National Geographic. Gratis af
te halen. ≥09/222.95.96

BW047084

GEZOCHT: tafel in
gegraveerd of mozaiek
messing. Met of zonder
steen inleg. ≥0479/350.154

AF136854

WAS- DROOG-
VAATMACHINES, koelkast enz
Prijs vanaf ≤150 - ≤350 met
garantie ≥0477/315.546
www.electrotroc.be

BW046363

COMPUTERPROBLEMEN
AAN HUIS OPGELOST
≥0484/78.81.42

BW046171

DAME geeft massage te Sint-
Niklaas. 11u tot 18u. Geen sms
≥0486/057.059

BW047226

DAME geeft massages. Heerlijk
ontspannen en genieten
≥0470/69.53.70

BW047563

VERZAMELAAR Inkoop
oude munten, Goud en Zilver
≥0473/36.85.07

BW047368

AANKOOP INBOEDELS,
salons, eetkamers en lusters.
Vlugge ophaling, contante
betaling ≥0495/52.05.74

AF136964

ELECTR
MINDERVALIDENSCOOTER,
topmodel in perf staat mt gtie,
mandje+lader, weg v ≤1500
(nwpr ≤4500) lev a huis
≥0472/70.20.88

AA138992

AANKOOP STRIPVERHALEN
LP'S & singles ≥0477/53.91.90

AF136958

BERLARE TE HUUR: visvijver
met chalet (gn clubs, huisd. of
woonst) ≥0496/326.736

BW047206

MUNTEN EN POSTZEGELS
contante bet. ≥03/773.34.27
- 0474/929.606 info@filabo.be

BW046169

AAN HUIS OPHALEN,
alle metalen, autowrakken,
bestelwagens, alle regio's
≥0496/021.883

AF135275

JUWELEN MUNTEN OUD
GOUD... Hoogste prijs
direct cash ≥0473/26.36.85
sloopgoud.be

BW046173

VaRia
KOOPJES

AANKOOP

MEUBELEN

BOEKEN / STRIPS

JACHT/VISSEN

BINNENHUISDECORATIE

ELEKTRISCHE HUISHOUD-
APPARATUUR

INFORMATICA/
MULTIMEDIA

GEZONDHEID

AVONDJE-UIT/SPEKT./
ZAAL/VRIJET

PERSONENWAGEN

auto

OPEL

AANKOOP

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

AANKOOP

FIETS

ONTMOETINGEN

Relatie

DAMES

HEREN

ONTMOETINGSBUREAU

ONTMOETINGEN/CONTACT

HELDERZIENDHEID

VASTGOED / VERHUUR /
AANVRAAG

HUIS

VAKANTIE / VERHUUR

APPARTEMENT

VAKANTIE VERHUUR
BUITENLAND

HUIS

VASTGOED / DIENSTEN

TUIN

DAKWERKER

WELZIJN

VERZAMELING

WIJN

ZAAKJES/BLOCNOTE

Wachtdienst dokter
Lokeren 09 348 7 8 78
Berlare 052 22 65 65
Eksaarde-Doorslaar 09 349 64 74
Overmere 09 365 09 01
Zele 052 45 67 89
Lochristi 09 328 84 88
Wachtdienst apotheek 0903 99 000
Wachtdienst tandarts 0903 399 69
Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 112
Politie 101
Europees noodnummer 112
RodeKruisVlaanderen 105
Antigifcentrum 070 24 52 45
ChildFocus 116 000
Tele-Onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
Gasreuk 0800 65 065
Bankstop 070 34 43 44
Brandwonden-centrum 09 332 34 90

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
LOKEREN

RONDOM

Dé GRatiS ReGioGiDS
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TOYOTATOYOTARONDOM

TOYOTAAURIS
Toyota heeft de Auris grondig verbeterd. En
niet alleen aan de buitenzijde. Nieuwe schok-
dempers verhogen het comfort, terwijl de
besturing meer feedback geeft dan vroeger.
In het nieuwe interieur focust Toyota op een
betere kwaliteitsindruk. Je vindt er nieuwe
tellers en een zwevend paneelmet vernieuwd
multimediascherm. Belangrijk nieuws is er
onder de motorkap, met een soepele 1.6 die-
selmotor en een nieuwe, stille 1.2 benzine.
Interessant is ook Toyota Safety Sense, een
veiligheidspakket dat bestaat uit een botspre-
ventiesysteem (actief tussen 10 en 80 km/u),
waarschuwing voor het afwijken van de rij-
strook, automatische grootlichten voor een
beter zicht ’s nachts en herkenning van snel-
heids- en inhaalborden.

PRIUS
De eerste Prius uit
1997 introduceerde
de hybridetechnolo-
gie bij het grote pu-

bliek. Vandaagwordt
dit belangrijkemodel
compleet vernieuwd.

De Prius van de
vierde generatie in-

troduceert een nieuw
platform (Toyota

NewGlobal Architec-
ture), dat zorgt voor
een lager gewicht en
een beter weggedrag.
De 1.8 benzinemotor
levert 98 pk enwordt
bijgestaan door een

elektromotor
met 72 pk.

MEER INFORMATIE B I J UW LOKALE VERDELER

NIEUWE PRIUS
DE PIONIER, HERUITGEVONDEN

*Afgebeeld voertuigmet opties. (1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000km)
verlengdmet2 jaar (totmax.150.000km)doorToyotaBelgiumN.V.opdewagensdoorhaargeleverdenvoorzien
van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Vanaf het 5e jaar kan via een test
van dehybride batterij ter gelegenheid van eenonderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België
of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000km) tot het
voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be -
toyota.lu of bij uw erkend Toyota Verkooppunt in België of in Luxemburg. (2) Toyota Safety Sense is standaard
beschikbaar op de Prius 2016 en bevat : ACC, PCS, LDA, AHB en RSA.

3,0-3,3L/100KM | 70-76G/KM | www.toyota.be

Kom hem ontdekken bij uw Toyota-verdeler.

Standaard met (2)

ASASM00A

Willems Lokeren Willems Hamme
Eksaardebaan 97 - 9160 Lokeren Dendermondsesteenweg 5 - 9220 Hamme
Tel: 09 348 32 91 Tel: 052 21 16 66
willemslokeren@toyotabelgium.net willems@toyotabelgium.net

www.garage-willems-toyota.be

Als je met (niet-giftige) wascokrijtjes op nog warme, Als je met (niet-giftige) wascokrijtjes op nog warme, Als je met (niet-giftige) wascokrijtjes op nog warme, Als je met (niet-giftige) wascokrijtjes op nog warme, 
hardgekookte eitjes tekent, krijg je een kleurig hardgekookte eitjes tekent, krijg je een kleurig hardgekookte eitjes tekent, krijg je een kleurig 
marmereff ect.  De warmte van de schaal zorgt ervoor marmereff ect.  De warmte van de schaal zorgt ervoor marmereff ect.  De warmte van de schaal zorgt ervoor 
dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. 

tiptiptiptip

  MINI-EITJES  MINI-EITJES
met maxi-effectmet maxi-effect

  MINI-EITJES
met maxi-effect

  MINI-EITJES
Kwarteleitjes zien er extra origineel uit met hun zwarte spikkel-Kwarteleitjes zien er extra origineel uit met hun zwarte spikkel-Kwarteleitjes zien er extra origineel uit met hun zwarte spikkel-
tjes. Met deze natuurlijke ingrediënten in je kookwater geef je je tjes. Met deze natuurlijke ingrediënten in je kookwater geef je je tjes. Met deze natuurlijke ingrediënten in je kookwater geef je je 
eitjes een subtiele make-over in pastel: eitjes een subtiele make-over in pastel: 

rodekool = blauw (echt waar!) • kurkuma = geel - oranjerodekool = blauw (echt waar!) • kurkuma = geel - oranjerodekool = blauw (echt waar!) • kurkuma = geel - oranje
ajuinschillen = donkerrood 

Kook elke kleur apart en voeg een fl inke scheut azijn toe aan het verf-Kook elke kleur apart en voeg een fl inke scheut azijn toe aan het verf-Kook elke kleur apart en voeg een fl inke scheut azijn toe aan het verf-
water. Laat de kwarteleitjes 4 à 5 minuten meekoken. Haal ze uit de water. Laat de kwarteleitjes 4 à 5 minuten meekoken. Haal ze uit de water. Laat de kwarteleitjes 4 à 5 minuten meekoken. Haal ze uit de 
kookpot en vang het verfwater op in een glazen bokaal of kom. Laat de kookpot en vang het verfwater op in een glazen bokaal of kom. Laat de kookpot en vang het verfwater op in een glazen bokaal of kom. Laat de 
eitjes minstens 4 uur afk oelen in het verfwater, haal ze eruit en dep ze eitjes minstens 4 uur afk oelen in het verfwater, haal ze eruit en dep ze eitjes minstens 4 uur afk oelen in het verfwater, haal ze eruit en dep ze 
voorzichtig droog. voorzichtig droog. 
Nog lekkerder met een supersnel dipsausje van mayonaise,  Nog lekkerder met een supersnel dipsausje van mayonaise,  Nog lekkerder met een supersnel dipsausje van mayonaise,  Nog lekkerder met een supersnel dipsausje van mayonaise,  
yoghurt, peper en zout! yoghurt, peper en zout! 

dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. dat de lijnen een beetje door elkaar lopen. 

tiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptip
Kleine eters? Niet genoeg bananen in huis? Kleine eters? Niet genoeg bananen in huis? Kleine eters? Niet genoeg bananen in huis? 
Geen paniek! 
Snijd de bananen eerst in de lengte doormidden.Snijd de bananen eerst in de lengte doormidden.

ZOETEZOETEZOETESUSHISUSHISUSHISUSHI
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunchDit jaar zorg jij bij de paasbrunchDit jaar zorg jij bij de paasbrunchaar
ZOETE
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunch
ZOETESUSHI
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunch

SUSHI
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunch
voor het dessert!voor het dessert!voor het dessert!voor het dessert!voor het dessert!het dessert!et dessert!voor het dessert!
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunchDit jaar zorg jij bij de paasbrunch
voor het dessert!
Dit jaar zorg jij bij de paasbrunchaar zorg ji
voor het dessert!

aar zorg ji

Nodig: Nodig: Nodig: 
• pannenkoeken 
 (zelf gebakken  (zelf gebakken  (zelf gebakken  (zelf gebakken  (zelf gebakken  (zelf gebakken 
 of kant-en-klaar)
• chocopasta• chocopasta
• bananen 

Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het:
1. Besmeer de volledige pannenkoek met een dun laagje choco. 1. Besmeer de volledige pannenkoek met een dun laagje choco. 1. Besmeer de volledige pannenkoek met een dun laagje choco. 
2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.2. Leg een banaan op de onderkant van je bord op de pannenkoek.
3. Rol de banaanen de pannenkoek strak op. 3. Rol de banaanen de pannenkoek strak op. 
4. Snijd de pannenko4. Snijd de pannenko4. Snijd de pannenko4. Snijd de pannenko4. Snijd de pannenkoek in schijfj es en…  smullen maar! ek in schijfj es en…  smullen maar! 
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3,8-6,5 L/100 KM. 99-149 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Meer
informatie bij uw Ford-verdeler.
* Prijs incl. 21% BTW voor de nieuwe C-MAX Ambiente 5d 1.6 Ti-VCT 85pk 5v. Prijs na aftrek van alle premies. Actie geldig op bestellingen van 01/10/2015 t.e.m. 31/10/2015. Niet geldig voor fleet en
Ford-personeel. Contacteer ons voor meer informatie over deze aanbiedingen of over specifieke fleet- en Ford-personeelsvoorwaarden. De afgebeelde wagen is uitgerust met opties. Geef voorrang
aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

DENIEUWE FORD C-MAX

Een elegante en intelligente wagen
boordevol technologieën en ruimte voor
het hele gezin. Teddy inbegrepen.
ford.be

APKOG00G

GARAGE NEYT
LOKEREN 09/340 50 40
Gentse Steenweg 39

www.neyt.beWETTEREN 09/365 25 40
Koningin Astridplein 68


