VOORTAAN KAN U ONS VINDEN
IN ONS NIEUW KANTOOR AAN DE
BROECHEMLEI 24 TE RANST
Tel. 03/233 63 66
www.immopatio.be
Schrijf U online in en blijf op de hoogte
van onze nieuwe eigendommen!
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BOECHOUT,

BOECHOUT,

Mussenhoevelaan 2 GVR, gelijkvloers app.
98 m² met 2 slk, terras en garagebox; bouwjr. 2000, heden verhuurd. EPC 268 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Vremdesesteenweg 80, te moderniseren
woning op 110 m² met stadstuin en 4 zeer
ruime slk; EPC 737 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 234.000

VP € 199.000

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
garages! EPC 343 kWh/m²
(Vg,WgLk-Ag,Vkr,Gvv)

VP € 275.000

EMBLEM,

LIER,

RANST,

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)

Frankenweg 14 b3, rustig gelegen app. 86 m²
met terras 24 m² en zeer ruime garagebox; lift;
2 à 3 slk; CV op gas (condensatie) EPC 131
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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

VP € 375.000

VP € 269.000

VP € 445.000

UW

Oelegemsesteenweg 39, recent gerenoveerde
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)

Lostraat 42 V2, nieuwbouw dakapp. 98 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 € 429.000

UW

NIE

BROECHEM,

BROECHEM,

VP € 545.000

NIE

320 m² met 4 slk en garage op toplocatie! EPC
78 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

UW

NIE

RANST,

RANST,

RANST,

WOMMELGEM,

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)

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)

Oude Vaartstraat 24A, instapklare H.O.B. (bwjr.

Scheersel 5, TOPLOCATIE! Goed onderhouden
half open beb. op 285 m² met 3 slk,
bergzolder, garage, recente CV op gas, nieuw
dak van 2012, instapklaar! EPC 309 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 170.000

VP € 385.000

VP € 475.000

2012) op 463 m² met 4 slk, toffe tuin, luxe kkn
& badkmr! EPC 126 kWh/m² (Vg,Wglk,Gvkr,Vv)

VP € 334.000

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

GARAGE
VANVLEMEN

Frans Beirenslaan 150 • 2150 Borsbeek
T.03 321 99 72 • F. 03 311 66 81
garage.vanvlemen@skynet.be
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DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Toffe schoenmode voor het hele gezin!
Collectie samengesteld met oog voor
mode en functionaliteit, met een
evenwichtige mix van sneakers zowel
als gekledere modellen
en gekozen uit ARA - ARRIVA GABOR - MEPHISTO - SCAPA BELLAMY - HEXAGONA
Ook bijpassende
handtassen, lederwaren,
paraplu’s en pantoffels.
Gemeenteplein 3 - Broechem - Tel.: 03 485 50 89 - www.elsdierckschoenen.be
Open: di-vr 9u - 12u30 en 13u30 - 18u00, za 9u00 - 12u30 en 13u30 - 16u00, zo 10u00 - 12u00, Sluitingsdag maandag, RUIME PARKEERGELEGENHEID

BOECHOUT HAALT SUBSIDIE
BINNEN OM SCHOOLOMGEVINGEN
VEILIGER TE MAKEN
De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen
om de schoolomgevingen veiliger te maken. Ook de gemeente Boechout
heeft eind oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend. Deze werd onlangs
goedgekeurd. De gemeente ontvangt 28.900 euro incl. BTW.
‘Wat extra ondersteuning voor ons verkeersbeleid kunnen we altijd gebruiken,’ zegt
schepen voor Mobiliteit Rudi Goyvaerts. ‘Vorig jaar hebben we glasbolreflectoren
aan de zebrapaden geplaatst, aan alle vier onze schoolomgevingen. We hebben
ook snelheidsinformatieborden aangekocht.’
De gemeente koos voor een nieuw soort snelheidsinformatieborden. De borden
werken sensibiliserend: tijdens de schoolspitsuren verwittigen ze autobestuurders
dat ze in de omgeving van een school rijden. Na de spitsuren wijzen de borden
op de snelheid van de automobilisten. Ook geven de borden een pak informatie
die voor de gemeente nuttig kan zijn voor de handhaving, opvolging en
evaluatie van verkeerssituaties. Schepen
Goyvaerts: ‘Met de subsidie kunnen we
ook wegmarkeringen aanbrengen bij
de fietsoversteken. Die zullen overal in
Vlaanderen op dezelfde manier worden
aangeduid. Deze werken kunnen we in de
loop van april aanpakken. We hebben dit
al toegepast bij het vernieuwde Jef Van
Hoofplein en zijn ervan overtuigd dat door
de herkenbare verkeerssituatie fietsers
veiliger door ons dorp zullen rijden.’
Hierbij een mooi voorbeeld van de
geplaatste
glasbolreflectoren:
het
kruispunt Mussenhoevelaan – Vremdesesteenweg – Gillegomstraat.

VAN DEN DRIES

Grond - Tuin en Klinkerwerken
 Aanleg graszoden
 Problemen met mollen wij bieden een
diervriendelijke manier aan om verlost
te zijn van deze diertjes in je mooie
aangelegde tuin !
 Aanleggen van terrassen in alle
soorten, blauwe hard steen…
 Ook aanleg opritten in beton
klinkers, natuur klinkers….
 Plaatsen omheining : draad,
beton + houten schermen ...
 Totale aanleg buiten en
rond het huis
 Aanleg gras en
grind dallen.
 Vernieuwen van
riolering +
plaatsen putten.
ZELF
WERKENDE
PATROON
MET JAREN
ERVARING
VRIJBLIJVEND
GRATIS
OFFERTE
Grondwerken Van den Dries Patrick
Mussenhoevelaan 252 B-2530 Boechout
TEL:03 455 99 00 GSM: 0496 36 79 88
bk_service@skynet.be
Grond en tuinwerken Van den Dries

Bezoek zeker onze stand op Batibouw!

Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
www.adrconstruct.be
dir@adrconstruct.be
Ma-vrij: 9u-12u & 13u-17u30
Zaterdag: enkel op afspraak (10u-15u)

KORT NIEUWS
UIT WOMMELGEM
Wommelgem huldigt lokale sporthelden

Sportschepen Lise Poelemans (N-VA) presenteerde met veel flair de avond der
sportlaureaten in Wommelgem.
In totaal streden vier sporters en zes sportploegen naar het allerhoogste
schavotje na een bijzondere sportprestatie in hun eigen discipline. Zo’n 175
sporters en sportliefhebbers maakten er een memorabele avond van.

en één bronzen medaille mee naar Wommelgem. Mathias Quintelier (22,
kogelstoten) verzamelde de meeste stemmen in het onderdeel ‘Sporter van
het jaar’. Topsport combineren met universitaire studies is in België geen
gemakkelijke opgave. Maar Matthias doet zijn uiterste best om op beide
vlakken goede prestaties af te leveren. Hij werd Belgisch kampioen indoor
kogelstoten bij de beloften en Belgisch kampioen outdoor kogelstoten.
De verzamelde kampioenen zullen ook ambassadeur worden van ‘Sport
around the clock’, de Wommelgemse sportactie ten voordele voor Kom
op Tegen Kanker die dit jaar opnieuw op 1 mei plaatsvindt in en rond
sportcentrum Brieleke. Net na de viering werd alvast een eerste promofilmpje
opgenomen.

Bridge over troubled water soundtrack op
nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsdrink van de gemeente Wommelgem, dit keer voor het eerst
in de namiddag en op de parking van ’t Candonckse, werden de gratis drankjes
geserveerd in herbruikbekers door de schepenen en raadsleden. Onder meer
Nathalja Huygen (Groen), die hier Peter Helsen, Patrick Fransen, Hilde Noël
en andere vrienden van ’t Laar bevoorraadt, toonde zich een ervaren ober.
Natuurlijk werd burgemeester Frank Gys (N-VA) de kleren van het lijf gevraagd
over dé afgekeurde brug en de verkeersperikelen die daarvan het gevolg zijn.
Hij reageerde met humor en begon zijn nieuwjaarstoespraak op de tonen van
‘Bridge over troubled water’, de klassieker van Simon & Garfunkel.

De eerste prijs, ‘Sportbelofte van het jaar’, ging naar Matheo Wilkinson (12
jaar, taekwondo). Matheo behaalde op het Belgisch Kampioenschap de titel
in het onderdeel techniek individueel jongens 12-14 jaar. Ondanks een sterke
categorie wist hij zich toen toch te verzekeren van een eerste plaats. Hij werd
eveneens Belgisch kampioen in het onderdeel techniek paar 12-14 jaar samen
met Lina Bastiaens.
De taekwondo-club viel opnieuw in de prijzen in het onderdeel ‘Sportploeg van
het jaar’. Chung-Gun behaalde onder leiding van Louis Michez en Vera Moens
de tweede plaats in het clubklassement: ze namen acht gouden, zes zilveren

vrijdag:
zaterdag:

0 min infrarooddets
- 80% vermindering van cellulitis
- gewichtsverlies
- conditie verbetering
- infraroodtherapie
extra
gratis sessies voor eerste 50 inschrijvingen
- stimuleert vitamine D productie

YOUR HEALTH - YOUR BODY
®

OPENINGSUREN

®

YOUR HEALTH - YOUR BODY

extra gratis sessies voor eerste 50 inschrijvingen

®

WWW.AFSLANKHUYS.BE

CONTACT@AFSLANKHUYS.BE - 0484 955 778

dinsdag:

8u30 - 12u / 16u - 21u30

15woensdag:
minuten8u=-1u
sport
12u30
- cellulitisvermindering
donderdag: 8u30 - 12u / 16u - 21u30
- spierversteviging
vrijdag:
8u - 12u30
- verhogen
bloedcirculatie
zaterdag:
8u
- 13u30
- extra resultaat voor armen,
binnen
binnenkant
dijen, heupen,
love handles, buik...
LOCATIES
www.afslankhuys.be
contact@afslankhuys.be
INFRABOOSTER
ONTDEK ONZE
015 43 32 83
15 minuten = 1u sport NIEUWE PRODUCTEN

- cellulitisvermindering
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• Albertkanaalstraat 18
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Deurne
25
binnenkant
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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

N 39
MEER DA EN
G
VESTIGIN

INFRABOOSTER
maandag: 8u30 - 12u / 16u - 21u30

Westerlo • Grote Markt 54
014 89 78 99

facebook.com/afslankhuys/
instagram.com/t_afslankhuys/
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NU OOK ONLINE SHOP WWW.SLIMWAY.BE

facebook.com/afslankhuys/
instagram.com/t_afslankhuys/

SAMEN STERKER TEGEN OPRUKKENDE
BAANWINKELS EN LEEGLOOP DORPSCENTRA
Nee, plannen voor een fusie hebben ze (nog) niet. Maar de kleine gemeenten Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem gaan al
wel samenwerken om hun lokaal winkelbeleid te versterken.
En de provincie zal hen daarbij helpen in de persoon van Kristof
Schroons. Zijn beroep: detailhandelcoach.
Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem hebben nog meer gemeen dan
hun relatief beperkte schaalgrootte. Hun dorpscentra hebben te kampen met toenemende leegstand. Tegelijk moeten ze het hoofd bieden
aan een mastodont als het Wijnegem shoppingcenter met liefst 250
winkels samen onder één dak en ook nog eens voldoende parkeerplaatsen voor de gemiddeld 26.000 bezoekers per dag. Dat zijn bijna
evenveel mensen dan er wonen in de drie betrokken gemeenten samen. Dat ook steeds meer winkels een plek zoeken langs de gewestwegen Herentalsebaan en Autolei is ook al niet bevorderlijk voor de
omzet van de traditionele neringdoener.
“We beschikken over een uitgebreid aanbod aan methodieken, data en
applicaties om de gemeenten te ondersteunen”, stelt Kristof Schroons,
de ambtenaar-detailhandelcoach die naar de zuidoostrand zal afzakken. “We kunnen om te beginnen voor een goede analyse zorgen van de
sterke en zwakke punten van elke gemeente. Daaruit kunnen concrete
acties volgen. Het afbakenen van winkelrijke en winkelarme zones in
de kern en daarbuiten. Het nemen van verkeersmaatregelen die kun-

nen bijdragen tot een winkelvriendelijk klimaat. Een houding aannemen ten opzichte van de oprukken baanwinkels. Met vergunningen
kunnen gemeenten best sturend te werk gaan.”
Dat de strijd tegen bv. baanwinkels niet gemakkelijk te winnen is, weten de gemeenten rond de Boomsesteenweg. Al haalt Ludwig Caluwé
graag het pionierswerk aan dat de provincie verricht langs de N10
van Lier naar Aarschot. “Onze diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten ontwikkelden een
toekomstvisie voor die steenweg. Ook beleidsmakers en de retail- en
vastgoedsector zaten rond de tafel om het winkelaanbod beter te ordenen. Die expertise kan ook worden toegepast op de gewestwegen in
deze regio”, gelooft Caluwé.
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NIEUW LOGO VOOR POLITIE MINOS
Politie Minos, die de veiligheid verzekert in Mortsel, Borsbeek, Wijnegem,
Wommelgem en Boechout, treedt voortaan naar buiten met een nieuw logo. “Je
merkt onmiddellijk op dat de contouren van onze stad en vier gemeentes dadelijk
terug te vinden zijn”, aldus hoofdcommissaris Siegfried Mertens.
Wie goed kijkt, vindt ook de MINOS-waarden betrokkenheid, mensgericht en
veerkrachtig terug in het
logo. In de basisvorm van het
logo vormt de slogan ‘Altijd
voor iedereen’ samen met het
embleem van de politie en
de term ‘lokale politie’ één
toegankelijk geheel. “Iets waar het politiekorps ook voor wil staan”, aldus Mertens.
De blauwe kleur staat voor politie, maar ook groene tinten werken en brengen een
toegankelijke menselijke toets. Tegelijk geven de gekozen frisse blauwe en groene
kleuren een moderne look aan de politiezone MINOS.

Bent u benieuwd wat uw
afbraakpand of projectgrond kan opbrengen?
Contacteer ons vrijblijvend:
03 355 15 15 of info@cogghe.be

WEGWIJZER
Jazza Zandhoven

De gratis winterse muziekavonden op café, Jazza gedoopt, komen er weer aan. Vijf
vrijdagavonden, vijf cafés en vijf artiesten in jazzy sferen. Op vrijdag 21 februari
vanaf 20u gaat Robin Elsmoortel Trio optreden in CM Zorgverblijf Hooidonk in
Zandhoven, Langestraat 170. Meer info op www.zandhoven.be.

Repetitie popkoor ioca

Wil je graag meerstemmig pop in koor zingen? Sta je open voor stemtraining, coaching,
beweging en een warme groep mensen? Dan is ioca wellicht iets voor jou. De muziek is
fris, modern en vernieuwend. Kom gerust een kijkje nemen op zondag in zaal Orka te
Oelegem. Zing je graag? Dan is popkoor ioca wellicht iets voor jou. De meerstemmige
muziek is fris, pienter en modern. Op zo 23 februari van 10 tot 12 uur in zaal Orka,
Schildesteenweg 14 in Oelegem. Meer info op kristin.vandeneynde@ioca.be.

Marc Erkens: Waar muziek echt over gaat

Eén mens, één piano. Meer is er niet nodig om je mee te nemen ‘achter’ de muziek.
Hoe gaan we met muziek om? Waarom vinden we sommige muziek geweldig en zegt
andere ons helemaal niets? Hoe zit muziek precies in elkaar? Bestaat er zoiets als
slechte muziek? Op deze en andere vragen geeft Marc Erkens vermakelijke, leerrijke
en beslist rake antwoorden. Op 24 februari van 14 tot 17 uur in Den Boomgaard,
Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. Meer info op erik.dutoit@pandora.be.

Film: ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
Het arme jongetje Charlie Bucket mag, samen met vier andere kinderen, een
kijkje nemen in Willy Wonka’s chocoladefabriek. Het visuele genie Burton en
zijn artdirectors creëerden een onmetelijk, veelkleurig droomlandschap met
een rivier en een waterval van chocolade, een brug van karamel en gestreepte
suikergoedrepen. Maar de grootste attractie is Johnny Depp als de zonderlinge
fabrieksdirecteur. Op 26 februari om 14u in Zaal Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17
in Boechout. Meer info op www.boechout.be.
Film: ‘Rocketman’

De swingende Elton Johnbiopic Rocketman kopieert én verbetert het recept van
Bohemian Rhapsody. Deze ﬁlm schaamt zich niet om zijn hoofdpersonage maar
omarmt volop de extravaganza: de uitzinnige kostuums, de gigantische brillen, de
pluimen. De ﬁlm swingt, met dank aan de schier eindeloze waslijst aan hits. Die had
Bohemian Rhapsody natuurlijk ook. Wat die ﬁlm niet had, zijn pure cinemamomenten,
terwijl Rocketman er à volonté mee rondstrooit. Op 26 februari om 20.15u in Zaal
Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be.

Maandelijkse Rondleiding in Fort 2

Elke laatste zaterdag van de maand kan u om 14u deelnemen aan de gratis geleide
wandelingen doorheen Fort 2,
één van de overgebleven forten
van de Brialmontomwalling
van Antwerpen. Afspraak aan
het gidsenlokaal op parking1
ter hoogte van het voetbalveld.
Aangepast
schoeisel
is
aangeraden. Duur van de
rondleiding: 2 à 3 uur. Waar? Fort
II, Fort II straat in Wommelgem.
Meer info op https://gidsenfort2.
weebly.com/.
©Niko

Concert: Lisa (del Bo) Gelooft

Op 7 maart om 20u in de Kerk van Oelegem, Torenplein. Tickets via 0499/457.456.

51ste Fototentoonstelling

Fototentoonstelling door onze leden met vertoning van digitale beelden op
regelmatige tijdstippen. Op 7 maart van 14 tot 18 uur en op 8 maart van 10
tot 18 uur in Het Gildenhuis, Pertendonckstraat 14 in Broechem. Meer info op
info@fvbroechem.be.

Concert: Los Zaperos - World Tour

Los Zaperos nodigt u graag uit voor een unieke en swingende avond vol muziek
en gezelligheid. We nemen jullie mee naar alle hoeken van de wereld. Ambiance,
enthousiasme en energie. Tijdens het optreden kunt u genieten van een hapje
en een drankje. Dat het een spetterend dansfeest mag worden op 7 maart om
20.30u in Zaal Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op
loszaperosboechout@gmail.com.

Aperitiefconcert: ‘Het Gouden Tijdperk van de Louis XVI-harp’

De zilveren klank en de briljante resonantie van deze harp maakten dat dit
instrument in haar tijd erg geliefd was. Met elegante muziek van o.a. Haydn en
Koehler demonstreren harpiste Aurélie Viegas en haar kwartet de uitzonderlijke
eigenschappen van deze harp. Op 8 maart om 11u. in Annuntia, Kerkhofstraat 10 in
Wijnegem. Meer info op cultuur@wijnegem.be of www.wijnegem.be/vrije-tijd.

Voordracht: Etiquetterie / ‘De goede manieren-show’

Door Brigitte Balfoort. Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse
etiquetteregels hebben afgedaan, zoveel is zeker. Maar hoe moet je je gedragen in
deze digitale postmoderne jungle? Welke outﬁt trek je aan voor welke gelegenheid?
Mag je een geschenk meteen openmaken of net niet? Hoe zit dat nu met ‘ smakelijk
eten’ zeggen aan tafel. En vooral: wat betekent digitale beleefdheid? Op 9 maart
vanaf 14u in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. Meer info op
erik.dutoit@pandora.be.

Fototentoonstelling van Theo Saelen en Staf Dieltiens

Naar aanleiding van de Nacht van de Geschiedenis. Honderd jaar geschiedenis van
Zandhoven, gepresenteerd op groot scherm. Oude en nieuwe foto’s tonen de evolutie
van bouwen, leven en werken in de vijf deelgemeenten van Zandhoven. Niet alleen
bouwen, leven en werken evolueerde, ook de invulling van vrije tijd onderging
een ware metamorfose. Deze unieke tentoonstelling doet tevens vaak verborgen
kunstschatten mee aan het licht komen. Op 14 & 15 maart in Zaal Christoffel,
Amalbergastraat 1 in Zandhoven. Een organisatie van het lokale Davidsfonds. Meer
info op thelie.save@skynet.be.

‘Viva Minerva’

Toneelvereniging Womact presenteert een overheerlijke nostalgische komedie
waarin u wordt ondergedompeld in de wereld van ‘Radio Minerva’, één van de
populairste vrije radio’s van Antwerpen. Het is een rollercoaster met grappige,
hilarische en vaak ook ontroerende verwikkelingen die wordt doorweven met
crooners en evergreens. De reeks loopt van 13 tem 22 maart in Zaal Familia, Adolf
Mortelmansstraat 18 in Wommelgem. Meer info op 0477/304.281 of www.womact.be.

‘Noorwegen, het feest van de natuur’

Multimediareportage door Guido Vervoort over Noorwegen, landschap van adembenemende schoonheid, weerspiegeld in het water van de ongeëvenaarde fjorden. Op
19 maart van 14:00 tot 16:00u. in de Raadzaal van het Gemeentehuis, Liersebaan 12
in Zandhoven. Organisatie: Okra Ac. VK / Zandhoven. Meer info op 03/4845374.

Antwerps Kampioenschap Wiezen

Op 29 februari van 11 tot 18u in Parochiecentrum O.L.-Vrouw Wijnegem
Wommelgemsestwg 36 in Wijnegem. Meer info op kkkkrommenaas@outlook.com.

‘Rust in je huis, ruimte in je hoofd’

Op zoek naar orde in je huis of je werkplek? Het overzicht kwijt op je spullen of
administratie? Overvolle kasten en het eeuwige opruimen moe? Op 3 maart vanaf
19.30u in evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhoven. Meer info
op zandhoven@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/zandhoven/activiteiten.

Reisverslag vogelreis naar Georgië

In het voorjaar van 2019 reisden enkele verstokte vogelaars naar Georgië. Een verre
reis met het doel heel wat vogels te spotten die daar voorkomen. We krijgen vanavond
een zeer interessant relaas van hun waarnemingen zowel van (overtrekkende)
vogels als van de lokale natuur en cultuur dicht tegen de Russische grens. Op 6 maart
om 20u in Afspanning Sint-Christoffel, Amelbergastraat 1 in Zandhoven. Meer info op
peter_tibax@natuurpunt-wielewaal.be.

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 50 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E
SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...
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