


  

    Tel. 03/233 63 66  
    www.immopatio.be

    Schrijf U online in en blijf op de hoogte 
    van onze nieuwe eigendommen!

LIER,
Sionsvest, Residentie Sion, laatste 
nieuwbouwwoningen in autoluw gebied op 
wandelafstand van centrum Lier! Woningen 
met 3 slk en tuin! Ondergrondse parking 
moglk! E-peil max. E60 (Vg,Wg,Vkr,Gvv)

VP V.A. € 293.150

BOECHOUT,
Vremdesesteenweg 214, te moderniseren villa 
(bj. 1991) op 1.286 m² met zuid tuin en uitzicht 
op weiland! 3 ruime slk, 2 badkm. & 2 gara-
ges! EPC 343 kWh/m² (Vg,WgLk-Ag,Vkr,Gvv)

VP € 429.000

BROECHEM,
Oelegemsesteenweg 39, recent geren.villa 
met 100 % privacy op 6.531 m² met 3 slk, zuid 
west tuin en polyvalente casco ruimte van ca 
40 m². CV op gas; elektriciteit conform! EPC 

221 kWh/m² (Vg,Ag/Bg,Vkr,Gvv)

VP € 545.000 

www.immopatio.be - Kantoor te Ranst, Broechemlei 24

BROECHEM,
Lostraat 42 V2, nieuwbouw dakapp. 90 m² 
met prachtig terras 38 m² en parking; 2 slk, 
lift en lage alg. kosten! Verkoop onder BTW 
stelsel, EPC 90 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 275.000

EMBLEM,
Liersesteenweg 67, zeer ruim luxe app. 
172 m² met 3 slk, 2 ing. badk, dressing, 
hoogwaardige kkn, parking en zuid terras 35 
m²; EPC 213 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 375.000 

RANST,  
Oude Vaartstraat 24A, smaakvol afgewerkte 
H.O.B. (bwjr. 2012) op 463 m² met 4 slk, toffe 
tuin, luxe kkn & badkmr! EPC 126 kWh/m² 
(Vg,Wglk,Gvkr,Vv)

VP € 498.000

WOMMELGEM,  
Herentalsebaan 757, casco woning op 163 

m² met 2 slk en zuid tuin, EPC 531 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 145.000

RANST,
Boswijk 5, recente, energiezuinige H.O.B. op 

320 m² met 4 slk en garage op toplocatie! EPC 

78 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 445.000

RANST,  
Doggenhoutstraat 22A, instapklaar kantoor/
handelsgelijkvloers/praktijk  van 87 m² 
(opsplitsbaar!) met veel lichtinval en 
mogelijkheid voor huur/koop van parkings! 

(Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 219.000

RANST,  
Eksterlaan 11 b21, dakapp. 54 m² met tof terras 

16 m², 1 slk, garagebox en autostaanplaats; 

EPC 378 kWh/m² (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv)

VP € 170.000

LAATSTE 2
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VOORTAAN KAN U ONS VINDEN
IN ONS NIEUW KANTOOR AAN DE
BROECHEMLEI 24 TE RANST

     
                                                                                                    

RANST,  
Lievevrouwestraat 32, volledig te renoveren 
handelswoning op 486 m² bestaande uit 
handelsglvl. ca 255 m² + duplexapp. 140 m² 
met 4 slk en terras 30 m² EPC 537 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 385.000
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WWW.AFSLANKHUYS.BE
CONTACT@AFSLANKHUYS.BE - 0484 955 778

INFRASLIM
30 min bewegingsoefeningen
- unieke video-instructies
- gewichtsverlies
- centimeterverlies
- huidversteviging
- infraroodtherapie
- be- betere doorbloeding

0 min infrarooddets
- 80% vermindering van cellulitis
- gewichtsverlies
- conditie verbetering
- infraroodtherapie
- stimuleert vitamine D productie

IRTRAINER

®

OPENINGSUREN
maandag:    8u30 - 12u / 16u - 21u30
dinsdag:     8u30 - 12u / 16u - 21u30
woensdag:    8u - 12u30
donderdag:   8u30 - 12u / 16u - 21u30
vrijdag:      8u - 12u30
zzaterdag:     8u - 13u30

LOCATIES 
www.afslankhuys.be
contact@afslankhuys.be
015 43 32 83

  facebook.com/afslankhuys/

  instagram.com/t_afslankhuys/

INFRABOOSTER
15 minuten = 1u sport
- cellulitisvermindering
- spierversteviging
- verhogen bloedcirculatie
- extra resultaat voor armen, 
binnenbinnenkant dijen, heupen, 
love handles, buik...

YOUR HEALTH - YOUR BODY
extra gratis sessies voor eerste 50 inschrijvingen

OKTOBER = STARTACTIES
met gratis extra sessies

NEW IN MECHELEN
MOTSTRAAT 60 UNIT 9
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ONTDEK ONZE
NIEUWE PRODUCTEN

Nijlen • Albertkanaalstraat 18
03 345 40 10

Deurne • Boekenberglei 25
03 283 82 82

Schilde • Turnhoutsebaan 178
03 345 65 56

Lier • Arthur Vanderpoortenlaan 4
03 311 85 68

Herentals • Lierseweg 17
014 89 56 23 

Hove • Sint Laureysplein 16
03 455 12 50

Heist-op-den-berg • Mechelsesteenweg 12a
015 67 69 20

Westerlo • Grote Markt 54
014 89 78 99

facebook.com/afslankhuys/

instagram.com/t_afslankhuys/

START 2020 GOED EN
MAAK NU JE AFSPRAAK!

COMING SOON:

WAREGEM

STARTACTIES
+

GRATIS SESSIES

NEW YEAR -NEW YOU

eerste 20

inschrijvingen

tem 31/1



GARAGE 
VANVLEMEN

Frans Beirenslaan 150 • 2150 Borsbeek  
T.03 321 99 72 • F. 03 311 66 81 

 garage.vanvlemen@skynet.be









Geef eens een blijvend    
origineel cadeau

Communie- en
Valentijn 

Cadeautip!

Zin om als poets-huishoudhulp aan de slag te gaan?
Bij ons zit je goed!

Solliciteer bij allicht de beste werkgever in de buurt!

Bel, mail of chat, met plezier beantwoorden 
wij al jouw vragen

03 294 37 67 - info@hvancauteren.be
of chat https://www.facebook.com/hvancauteren.be

Broechemlei 51 - 2520 Ranst

Maandelijks bedeeld 
door eigen dragers,
op 28.000 expl.,
in Wijnegem 
Wommelgem
Ranst - Broechem
Oelegem - Zandhoven
Massenhoven
Pulle - Pulderbos
Boechout - Borsbeek
Vremde - Viersel
Emblem

OPLOSSING KERSTPUZZEL
De juiste oplossing van de 
kerstpuzzel uit ons vorig nummer 
was ‘Op de lange latten staan’.

We trokken volgende winnaars:
Sleeckx Denise, Cantincrodelaan, Borsbeek
Willems Monique Beukenlaan, Wijnegem
Min I, Dorenboslaan, Wijnegem
Baets Godelieve, Schawijkstraat, Ranst
Corvers Lydia, Vlasakker, Wommelgem
Veekemans Lia, Eugeen Verelstlei, Borsbeek
Van Den Bosch Augusta, Elzenstraat, Pulderbos
Vanbeneden-Mertes, De Achterhof, Oelegem
Meeus Anny, Antwerpsesteenweg, Broechem
Bouwen Leona, Rozenlaan, Pulderbos
Dister Inge, Veerstraat, Viersel
Segers Edmond, JB Pitoorsstraat, Wijnegem
Verstraete, Wijnegemsteenweg, Wommelgem
Kindt Debby, De Bergen, Zandhoven
Van Den Bosch Walter, August Van Putlei, Borsbeek
Haest Herman, Zakstraat, Ranst
Spooren Johan, Dorpstraat, Emblem
Dirven Linda, Kard. Cardijnlaan, Oelegem
Poels Wim, Vuurkruisenlaan, Wijnegem
Spelter Rita, Jozef Reusenslei, Bosrbeek
Van Lievendael, Godelieve, Van Aschestraat, Wommelgem

Prijzen af te halen bij ‘ Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253, 
Wijnegem, zondag & maandag gesloten.





WEGWIJZER
Het Stalteater Oelegem neemt een vliegende start
Vanaf eind januari speelt het Stalteater ‘één vloog over het koekoeksnest’. Misschien 
klinkt deze titel je wel bekend in de 
oren. In 1975 werd er namelijk een 
Oscar winnende verfi lming van 
gemaakt met Jack Nicholson in de 
hoofdrol. Een beklijvend verhaal 
over het leven binnen de muren 
van een psychiatrische inrichting, 
anno 1950. Meer dan 760 tickets 
vlogen al de deur uit! Maar er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 
Meer informatie & reservaties: 
www.stalteater.be stalteateroelegem@gmail.com,          Knodbaan 149 b in Oelegem 
of  www.facebook.com/stalteater.oelegem.
 
Toneel: Paniek in het pension
Een luchtige komedie die loopt tem 8 februari in Fort II, lokaal 127, Fort II-straat in 
Wommelgem. Meer info op toneelgroep.optima@hotmail.com, www.theateroptima.
be of +32476286416.

‘t Gasthuis Klassiek
De combinatie viool en klavichord is zeker één van de zachtste en meest intieme 
die mogelijk zijn. En toch biedt zij enorme mogelijkheden tot expressie! In de bijna-
stilte wordt elk detail uitvergroot, elk zuchtje krijgt betekenis. Het programma is 
gevarieerd en bevat muziek uit de barok en de klassieke periode. Op 19 januari 
om 11u in ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op cultuur@
wijnegem.be of www.wijnegem.be/vrije-tijd.

Vlaanderen uit de knoop
VRT-verkeersanker Hajo Beeckman, onze gids in de dagelijkse fi les, zoekt naar 
argumenten om de verkeersknoop te ontwarren. Moeten we allemaal op de fi ets? 
Hoe lossen we dat probleem op? Mogelijke antwoorden krijgt u op 23 januari in de 
Raadzaal van het Gemeentehuis, Liersebaan 12 in Zandhoven. Organisatie: Okra Ac. 
VK /Zandhoven. Meer info op 03/4845374.

Wijnegems Filmcoöperatief: ‘Wonder’
‘Wonder’ gaat over de tienjarige Auggie Pullman, een doodnormale jongen met een 
mismaakt gezicht. Om hem te beschermen, krijgt hij al z’n hele leven thuis les, maar 
nu is het moment aangebroken dat Auggie naar een normale school gaat. Hij moet 
de moed verzamelen om de andere kinderen ervan te overtuigen dat hij ondanks zijn 
uiterlijk net zo is als zij. Op 23 januari om 20u in ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in 
Wijnegem. Meer info op cultuur@wijnegem.be of www.wijnegem.be/vrije-tijd.

Kerstboomverbranding Wommelgem
Jaarlijkse kerstboomverbranding op 25 januari in het gemeentelijk domein Fort 2 
van Wommelgem, Fort II-straat. Meer info op www.scoutingwommelgem.be.

Film: ‘Yesterday’
Na een vreemd voorval is Jack de enige in heel de wereld die zich The Beatles nog 
herinnert. Zowel de bandleden als hun iconische muziek zijn volledig gewist uit 
het geheugen van de gehele mensheid. Jack probeert al jaren tevergeefs door te 
breken als singer-songwriter. Nu hij als enige kan putten uit het rijke repertoire van 
The Beatles verandert alles. Op 29 januari om 20.15u in Zaal Theater Vooruit, Sint 
Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be/vrije-tijd/.

Lichtjestocht - Vremde feest
Wandelroute van 5 km voor elke leeftijd, deelname is gratis. Vertrek (en aankomst) 
op de Dorpsplaats van Vremde tussen 18 uur en 21 uur. Drinken en lekkere 
pannenkoeken op het eindpunt! Op 1 februari vanaf 18u. 
Meer info op vremdefeest@gmail.com.

Pillampentocht in het bos van Moretus
Noteer alvast 1 februari (vanaf 17.45u) voor onze legendarische pillampentocht 
in het bos Van Moretus in Boechout. Alle kinderen en hun familie zijn welkom om 
mee op pad te gaan. Je vertrekt aan het Bistlokaal (Bistweg 7 in Boechout) voor 
een toverachtige wandeling van een drietal km met onderweg vertelmomenten en 
sfeervolle taferelen gebaseerd op het sprookje van Vrouw Holle. Meer info op 0485 
57 46 17 of marion.ghysebrechts@telenet.be.

Pannenkoekendag Samana Zandhoven
Steun Samana! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Samana op zondag 2 februari 
vanaf 13u haar pannenkoekennamiddag. Naast onze heerlijke pannenkoeken 
zijn er ook wafels te verkrijgen en voor de kinderen is ook wat lekkers voorzien 
in Evenementenhal de Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhoven. Meer info op 
samana.zandhoven@gmail.com.

Mossel wandeltocht
Tochten door de Zandhovense natuur, 7-12-20 & 25km. Bij aankomst is er de 
mogelijkheid om lekkere mosselen te eten in Lokaal Harmonie, Schriekweg 5a in 
Zandhoven. Op 2 februari vanaf 7u. Meer info op 0475691361 of info@casadiana.be.

‘Klaprozen’
Dubbel-monoloog waar in het eerste deel (‘Down’) een man met het syndroom van 
Down inkijk geeft in zijn gedachtewereld. In de tweede monoloog (‘I don’t let you 
down’) vertelt de moeder het levensverhaal vanuit haar standpunt. Het geheel 
wordt muzikaal omkaderd door Greet Vervliet. Acteurs: Cini Laureysen en Thomas 
Schillemans in een regie van Linda Diels. Op 7 & 8 februari, telkens om 20u in Het 
Ambelhuis, Ambelweg 2 in Emblem. Meer info op www.kabatoon.be.

Winterwandeling
Op 8 februari stipt om 19u. vanuit het lokaal 120, Fort II-Wommelgem. Onderweg is 
er een soep- en jeneverstop voorzien en bij aankomst wacht er een fl inke portie spek 
met eieren. Meer info op kwbwommelgem@yahoo.com of 0498 23 69 08

Theater: Een paar is twee
Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants proberen het kluwen waarin hun 
personages zich gevangen voelen te ontrafelen, 
maar dat lukt niet zonder een paar koordjes 
door te knippen. Willem is met Greet, Greet doet 
het met Ronald, dus wil Willem Mia. Het klinkt 
ingewikkeld en dat is het ook. Zoals bij elk spel 
zijn er ook bij overspel winnaars en verliezers, en 
is tactiek van het grootste belang. De personages 
in deze goed-gedrag-en-zedenkomedie zetten 
hun pionnetjes, houden troeven achter de hand 
en kiezen voor de aanval als beste verdediging. 
Op 9 februari om 15u in Zaal Theater Vooruit, 
Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op 050 44 30 60 of Boechout.be/vooruit.

Stefan Blommaert: ‘Hoe China onze toekomst bepaalt’
Stefan Blommaert was VRT correspondent in China van 2012 tot 2014 en is de regio 
sindsdien blijven volgen. Hij toont aan dat China vastberaden is om weer aan te 
knopen bij de grandeur die het in de loop van zijn lange geschiedenis verwierf. En 
die toekomstvisie is ambitieus: het land wil een militaire grootmacht worden, een 
koploper in de ruimte, wil zijn politieke en culturele invloed wereldwijd laten gelden 
en dan is er last but not least ook nog de Nieuwe Zijderoute, het stokpaardje van 
president Xi waarmee hij in Azië, Europa en Afrika grootse infrastructuurwerken 
fi nanciert en uitvoert. Op 10 februari om 14u in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 
43 in Broechem. Meer info op erik.dutoit@pandora.be. Organisatie: VOR Ranst.

Film: ‘Zoo’
De fi lm is gebaseerd op een waar verhaal bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
Tom’s vader werkt in de Belfast Zoo. De nieuwe baby olifant wordt Tom’s beste vriend. 
Wanneer het gebied gebombardeerd wordt, zijn niet alleen de mensen maar ook de 
dieren in gevaar. Kunnen Tom en zijn vrienden de olifant redden? Op 12 februari om 
14u in Zaal Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op cultuur@
boechout.be.

Een regenboog van dialecten
In deze lezing wordt door prof. Magda Devos op een boeiende en begrijpelijke 
manier verteld hoe de grote versnippering van het Vlaamse dialectenlandschap 
tot stand is gekomen. Op donderdag 13 februari om 14:00u. in de Raadzaal van het 
Gemeentehuis, Liersebaan 12 in Zandhoven. Organisatie: Okra Ac. VK / Zandhoven. 
Meer info op 03/4845374.






