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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 € 360.000

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) 

BROECHEM,
Antwerpsesteenweg 85, goed onderhouden 
open beb. op 1.000 m² met 3 à 4 slk, 2 badk. 
en garage. Recent dak, PVC ramen. EPC 600 
kWh/m² (Vg,WgLk-Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 359.000

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

BORSBEEK,
Manebruggestraat 374, op te frissen 
gelijkvloers app. met 3 slk en garagebox. 
Heden verhuurd. EPC 398 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

BROECHEM,
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 € 264.000

RANST, 
Processieweg 46, rustig gelegen, goed 
onderhouden woning op 295 m² met 2 slk, 
toffe tuin en tuinberging. EPC 722 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

VP € 294.000

RANST, 
Tulpenlaan 20, kwalitatief gerenoveerde villa 
op 721 m² met 4 à 5 slk, 3 badk., kelder, 
zonnige tuin met atelier! CV op aardgas EPC 
260 kWh/m² (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

VP € 525.000

WIJNEGEM, 
Kerkhofstraat 4, voll. te renoveren open 
bebouwing op prachtig ZUID gericht perceel 
van 830 m² met 2 slk en ruime garage. 
Perceelsbreedte circa 16 meter. EPC 922 kWh/

m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv

VP € 325.000

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

VP € 239.000

OELEGEM, 
Nieuwelaan 45, te moderniseren H.O.B. op 
390 m² met 3 slk, tuin, garage en zolder. EPC 
192 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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)
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RANST, 
Lievevrouwestraat 41, volledig te renoveren 

woning op 137 m² met 3 slk en zuid/west 

gerichte stadstuin. CV op gas. EPC 578 kWh/

m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 169.000

IN OPTIE

NIEUW
NIEUW

VERKOCHT

IN OPTIE
IN OPTIE

EMBLEM,
Liersesteenweg 67, zeer ruim luxe app. 
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GARAGE 
VANVLEMEN

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

 garage.vanvlemen@skynet.be



Vremdesesteenweg 260 - 2530 Boechout 
Tel. 03 455 20 88 - Fax 03 455 99 28 - 0479 082 971

boomkwekers@skynet.be

Verder kan u bij ons ook terecht voor :
• siergrassen
• vaste planten
• sier -en laanbomen
• rozen- stamrozen
• bladhoudende haagplanten
• klimplanten
• meststoffen, potgrond, 

boompalen, compost en turf

BEKIJK ONZE PROMO’S OP

65
JAAR

WWW.BOOMKWEKERS.BE

BVBAKEERSMAEKERS 
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10% korting 

*planten voorradig op kwekerij, niet cumuleerbaar met andere kortingen

ROZEN- EN
BOOMKWEKERIJ 

ALGEMENE TUINAANLEG
OPRITTEN EN TERRASSEN

PLANTEN UIT
EIGEN KWEKERIJ

678864I0 - D09 Ed : 887/SKT CMYK 03-09-20 10u02 PRO2 VTW:WERNER BUYLE
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ERVARING
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10% korting 

op alle planten in pot

voorradig op kwekerij tot

eind september bij aankoop

vanaf 25 euro*



                    LICHT OP GROEN VOOR 
DRIE WINDTURBINES ONDANKS 
     708 BEZWAARSCHRIFTEN 
Ecopower mag van het N-VA-Groen-schepencollege in Ranst 
drie windturbines optrekken op de site van Water-Link langs 
het Albertkanaal in Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek 
kwamen 708 bezwaarschriften binnen over onder meer slag-
schaduw, waardevermindering en gezondheidsrisico’s. “We 
hebben die allemaal weerlegd”, aldus Klimaatschepen Luc Re-
dig (Groen).

De drie 150 meter hoge windmolens zijn voorzien tussen de installaties van de drink-
watermaatschappij op de grens met Schilde. Het is niet de eerste keer dat de bur-
gercoöperatie probeert om hier windturbines vergund te krijgen. Vijf jaar geleden 

strandde een poging voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
Ook dit keer was er druk. Met haar gun-
stig advies, legt het schepencollege 
liefst 708 bezwaarschriften naast zich 
neer met tientallen erg verscheiden 
tegenargumenten. De windturbines 
komen veel te dicht bij woningen en na-
tuurgebieden waardoor onder meer de 
vleermuizen er onder zullen lijden. Hun 
slagschaduw is slecht voor de gezond-
heid van omwonenden. Ze zorgen voor 
drukgolven en hoorbaar geluid. En de 
waarde van de woningen in de buurt zal 
dalen. Tot hier slechts een bloemlezing. 
Er was ook een petitie met 170 onderte-
kenaars die de turbines welkom heten 
in Oelegem en het algemeen belang 
vooropstellen. En het schepencollege is 
die minderheid gevolgd. “Onze omge-
vingsambtenaar heeft de aanvraag erg 
goed onderzocht en alle geuite bezwa-
ren tegen het licht gehouden. Conclu-
sie: er zijn geen echte bezwaren tegen 
de windturbines op deze plek langs het 
Albertkanaal. Het schepencollege, dat 
zich wil profileren als vooruitstrevend 
wat betreft groene-stroom-productie, 
geeft dus gunstig advies”, besluit sche-
pen Luc Redig.

Het schepencollege stelt vast dat de 
woonzones van Oelegem en Ranst op 
meer dan 400 m van de turbines liggen. 
Die zijn uitgerust met sensoren die de 
wieken kunnen stilleggen zodra de 
wettelijk toegelaten maxima van 8 uur 
per jaar en/of 30 minuten per dag over-
schreden worden. De waardeverminde-
ring van de huizen in de omgeving trek-
ken de bestuurders in twijfel. Visuele 
hinder is subjectief en de aangehaalde 
gezondheidsrisico’s zoals verhoogde 
bloeddruk en hartritmestoornissen zijn 
eerder het gevolg van ergernis en stress 
dan de feitelijke werking van de turbi-
nes, zo denkt men in het gemeentehuis.
“We eisen van exploitant Ecopower wel 
dat ze haar installaties aanpast als de 
normen inzake slagschaduw, veiligheid 
en geluidshinder”, voegt Redig toe. Af-
wachten wat de bestendige deputatie, 

bestaande uit twee CD&V- en twee N-VA-leden, zal beslissen. Het provinciebestuur 
besloot onlangs nog om geen vergunning toe te kennen voor twee windturbines langs 
hetzelfde Albertkanaal in Schoten. En het dossier kan ook de goede relatie met buur-
gemeente Schilde in het gedrang brengen. Ook Schilde diende namelijk een bezwaar 
in omdat haar park Schildehof vlak achter de geplande windturbines ligt.
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Staf Vrelust, een sterk team technici met competence & drive.

Telenet Center

Turnhoutsebaan 158-164 • 2970 Schilde • Tel 03/383 00 48

www.vrelust.be • info@vrelust.be • Facebook.com/stafvrelust  

Cinema geluid bij je TV, muziek streamen in je ganse woning.

Wij maken je graag wegwijs in de “nieuwe wereld” van muziek-beluisteren.
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W W W. A F S L A N K H U Y S . B E

Schoten – Schilde – Sint-Job – Antwerpen – Brasschaat – Deurne – Kapellen

Overige locaties: zie website – NEW: Belsele en Waregem

VANAF 119 EURO/MAAND
GRATIS BODYANALYSE

NIEUW - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN 

MET COLLAGEEN
www.slimway.be

Weg met coronakilo’s!

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

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

                      PARK AND    
  RIDE OP VOLLEY- 
  BALVELD 
In Wijnegem gaan ze creatief 
om met het openbaar 
domein. Een volleybalveld 
op een speelpleintje doet 
voortaan ook dienst als park 
and ride voor de ouders van 
leerlingen van de scholen in 
de omgeving. “Slechts drie uur 
per dag”, nuanceert schepen 
van Mobiliteit Tom Tachelet 
(Dorpspartij Durf!).

1 september betekende voor Wijnegem 
de echte start van de grote fietszone 
die de gemeente er dit voorjaar al had 
afgebakend. In meer dan tien straten 
mogen fietsers nu gewoon midden op 
straat rijden. De auto’s mogen hen niet 
langer voorbijsteken en de snelheid is 
sowieso overal begrensd tot 30 km per 
uur.

Om de chaos aan de vele schoolpoorten 
in ons oude dorpscentrum – met alles 
samen 1500 leerlingen - te verkleinen, 
nam de gemeente recent nog een 
aantal flankerende maatregelen. “Het 
volledige plan is nu in uitvoering”, wijst 
schepen Tom Tachelet onder meer op 
de verkeersremmers en parkeervakken 
op de Vaartdijk, het stilstaan- en 
parkeerverbod in de Kerkhofstraat en 
het dagelijks volledig afsluiten met 
nadar van de Bergenstraat, waar zich 
de ingang van De Notelaar bevindt. Dat 
laatste gebeurt elke dag gedurende een 
half uur rond het 

Eén van de opvallendste nieuwigheden 
is de gedeeltelijke transformatie van 
het speelpleintje op het einde van de 
Schoolstraat, tegen de Vaartdijk, in 
park and ride. Gemeentearbeiders 
schilderden zestien parkeervakken op 
de ondergrond. De palen, waar tot voor kort een volleybalnet aanhing, liggen aan de 
kant. Het aanpalende basketbalveld is onaangeroerd.
“Om het brengen en afhalen veilig en geordend te laten verlopen, voerden we het 
verplicht gebruik in van zes buurtparkings aan de rand van onze fietszone”, licht 
schepen Tachelet toe. “Die parking aan de Vaartdijk is nieuw. De scholen komen met 
hun ‘rijen’ door de Schoolstraat nu naar hier en leveren de kinderen netjes aan de 
wachtende ouders. Maar opgelet: zoals aangegeven op bijhorende verkeersborden 
mag deze nieuwe parking alleen gebruikt worden ’s morgens van 8 tot 9 uur, ’s 
namiddags van 15 tot 17 uur en ook op woensdagmiddag natuurlijk een uurtje.”
Tachelet zegt dat de palen van het volleybalnet weldra terug worden geplaatst. Je 
zal er tussen de parkeerbeurten door dus ongestoord kunnen blijven smashen of de 
open ruimte gebruiken om bv. te frisbeeën, zoals nogal wat kinderen uit de buurt 
graag doen. “Parkeren blijft het grootste deel van de dag verboden”, beklemtoont 
de schepen. “We gaan het plein op langere termijn trouwens volledig heraanleggen 
en verfraaien. Daarbij zal de combinatie parking en recreatie ideaal worden 
ingetekend. Samen met de omwonenden gaan we hiervoor een mooi ontwerp 
maken.”
Wanneer we zelf poolshoogte nemen aan de nieuwe P&R aan de Vaartdijk aan het 
einde van een schooldag, staat die lang niet vol. “Ik vermoed dat nog niet alle ouders 
het weten”, zegt Elke Meeus, de haar zoontje Chase komt halen, die veilig tot de 

parking wordt begeleid door juf Ellen. “’s Morgens vind ik die ruim 500 meter die mijn 
nog maar achtjarige zoon alleen moet afleggen toch wat ver. De kiss and ride zoals 
die vroeger bestond, was gemakkelijker. Maar we passen ons aan.”



                    AFFICHECAMPAGNE MOET 
     AFGELASTING WIJNEGEM 
            AUTOLUW VERZACHTEN 
Wijnegem Autoluw, het breed gedragen evenement waarop de 
gemeente al negentien jaar terecht trots is, zal op 20 september 
niet plaatsvinden. In de plaats probeert de gemeente de positie-
ve sfeer erin te houden met een affichecampagne.
Het had de negentiende editie moeten worden, maar niet helemaal onverwacht wordt 
die uitgesteld met een jaar. “Tijdens Autoluw nodigen we onze inwoners net uit om hun 
vertrouwde bubbels te verlaten en in verkeersvrije buurten te verbroederen met buren, 
van ver en dichtbij”, verklaart Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!), schepen van Mobiliteit. 
“Daarnaast vraagt een evenement als Wijnegem Autoluw organisatorisch veel inspan-
ningen waardoor we een eventuele positieve evolutie van het virus niet kunnen afwach-
ten.”
“Hopelijk zijn de 32 buurten die vorig jaar enthousiast deelnamen er volgend jaar weer 
bij”, vervolgt de peter van de organisatie. 
“Toch wilden we de filosofie van Wijne-
gem Autoluw - het belang van een goede 
sociale samenhang in de buurt en rus-
tige, kindvriendelijke buurten waar au-
to’s minder dominant in het straatbeeld 
voorkomen - niet volledig verloren laten 
gaan. Daarom hebben we affiches opge-
maakt die onze inwoners  uit Info Wijne-
gem kunnen nemen en zelf aanvullen 
met een toepasselijke hartverwarmende 
boodschap voor voorbijgangers.”
Tom Tachelet, die in de Schoolstraat 
woont, zelf vulde de slogan ‘vanop af-

stand, maar toch dichtbij” alvast zelf aan met volgende boodschap: ‘Beter een goede 
buur dan een verre vriend. Bedankt voor het fijne gezellige buurtleven en de spontane 
babbels op straat.”  

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be



ERIK NAUWELAERS bvba
Oostmalsesteenweg 106/9 - 2520 Emblem
Tel: 03/484.52.32 
Website: www.smeedwerken-nauwelaers.be
Email: erik.nauwelaers@telenet.be – romy.nauwelaers@telenet.be

WIJ WERVEN AAN:
Metaalbewerkers: 
- Ervaring vereist  
- Tig - Half 
  automaat lassen

Onze specialiteit:
- Metalen binnen & 
  buitenschrijnwerkerij
- Exclusieve werken

“Meer dan 25 jaar”
Sier & Bouwsmederij 
Erik Nauwelaers BVBA

                    KORT NIEUWS UIT
                                     WOMMELGEM 
Wommelgemse jubilarissen worden niet vergeten
Zoals veel gemeenten, had ook Wommelgem de fijne gewoonte om huwelijksjubilaris-
sen enkele keren per jaar in groep te ontvangen voor een feestelijke receptie. “Maar 
door corona kan dat natuurlijk niet”, zegt organisator en schepen voor Senioren Alex 
Helsen (N-VA). “We houden er echter aan om de jubilarissen op te zoeken en onze geluk-
wensen en geschenken over te maken aan de voordeur of in de tuin. Om het een beetje 
feestelijk te maken, hebben we naast bloemen ook een muzikant bij.”
Onder meer Jozef Donckers en Bertha Adriaensen uit de Lindenlaan, dit zopas hun vijf-
tigste huwelijksverjaardag vierden, genoten van het bezoek van burgemeester Frank 
Gys (N-VA), schepen Alex Helsen en een troubadour. 

Spaanse temperaturen voor Valencia-kamp op Ternesse 
Wommelgem
Voetbalclub Ternesse in Wommelgem kreeg van burgemeester Frank Gys (N-VA) 9,5 op 
10 voor de coronaproof organisatie van haar jaarlijkse voetbalkamp voor kinderen. 
Ook voorbije week kwamen trainers van de Spaanse topclub Valencia 55 jonge 
spelertjes van clubs uit de hele omgeving de kneepjes van het voetbal aanleren. Zelfs 
bij temperaturen van 34 graden bleven de jongens en het enkele meisje vol overtuiging 
achter de bal aan rennen. Gelukkig hadden de trainers niet alleen fraaie shirts van 

Valencia bij voor de deelnemers, maar ook oranje drankbussen. En natuurlijk stonden 
ook lokale sterkhouders Paul Joris, Walter Cloots en Marceline Van Suetendael weer pal 
om de kinderen in de watten te leggen met versterkende maaltijden en vele drinken.

Goedkoop verwijderen
van bomen, hagen,
coniferen + afvoeren.
Alle tuinaanleg. 
Leegruimen van uw tuin, heesters, planten.

Zaaien van nieuwe gazons.
Plaatsen van containers voor groenafval.
GRATIS OFFERTE

0487 715 534



Collectie samengesteld met oog 
voor mode en functionaliteit, 
gekozen uit  TOP - merken als 
ARA -  MEPHISTO -  SCAPA 
- SOFTWAVES - GABOR - 
BELLAMY
Ook bijpassende 
handtassen, 
lederwaren, 
paraplu’s en 
panto� els.

To� e schoenmode voor het hele gezin!
DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Ook bijpassende Ook bijpassende 

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

                    GEEN BLOEMENSTAAT MAAR 
WEL KERMIS IN WOMMELGEM 

De Kleine Bloemenstoet zal deze maand voor het eerst in 59 
jaar niet uitrijden. De kermisexploitanten krijgen als één van de 
enige organisatoren dan weer wel groen licht van de gemeente 
Wommelgem

De derde zondag van september staat bij generaties Wommelgemnaren gebeiteld in 
hun agenda voor 
de bloemencorso. 
Ieder jaar weer 
komen vele dui-
zenden mensen het 
kleurrijk spekta-
kel aanschouwen 
van kinderen die 
prachtig versierde 
wagentjes voort-
trekken door de 
straten.
“Daar ligt meteen 
het probleem”, 
aldus organisator 

Paul Van den Broeck, die met zijn bestuur zelf het besluit tot afgelasting nam. “Die 
massa is natuurlijk niet te verzoenen met de huidige coronamaatregelen. Anderhalve 
meter afstand houden langs het parcours is onmogelijk te realiseren en de gezellige 
drukte op de Kerkplaats met eet- en drankkramen is al even onverzoenbaar met de ge-
zondheidscrisis. Het beheersen van de massa door bv. de deelnemers aan de stoet na 
hun rondje meteen huiswaarts te sturen, heeft ook geen zin.”
20 september 2020 wordt een trieste dag in de geschiedenis van de Vriendenkring Klei-

ne Bloemenstoet, maar Van den Broeck en zijn team kijken al uit naar 21 september 
2021. “We hebben onze financiën gelukkig goed op orde en zullen dit wel overleven”, 
zegt de organisator. “De kosten voor de druk van 4000 promokaarten zijn natuurlijk 
voor niks geweest. We moeten er nu over waken dat we de Wommelgemse gezinnen ge-
motiveerd houden om na dit sabbatjaar volgend jaar opnieuw gemotiveerd en creatief 
aan de slag te gaan met duizenden dahlia’s.
Intussen kregen de kermiskramers wel goed nieuws van de gemeente. Er is nog een laat-
ste veiligheidsvergadering gepland, maar in principe zullen de molens draaien en au-
to’s botsen van 18 tot 22 september. De kramen worden voor de gelegenheid opgesteld 
in de Echelveldstraat, Smisstraat en Lt. K. Caluwaertsstraat. Ook daar zal een ingang en 
uitgang voorzien worden zodat éénrichtingsverkeer op de markt mogelijk blijft. 
Overigens zullen kermis en Kleine Bloemenstoet in de toekomst nooit meer samenval-
len in hetzelfde weekend. Dat gebeurde vroeger om de zoveel jaar wel eens, waardoor 
beide lokale evenementen elkaar concurrentie aandeden. Burgemeester Frank Gys (N-
VA): “We hebben nu vastgelegd dat de Bloemenstoet altijd de derde zondag van septem-
ber zal plaatsvinden en dat de kermis haar vaste stek het weekend daarna krijgt op onze 
activiteitenkalender. Vroeger hing die kermisdatum af van de viering van onder meer 
de heilige Damianus, maar dat was niet praktisch.”

ALL SERVICE TECHNICS BVBA
Onderhoud & herstellingen van al uw rollend materieel

Garage-service alle merken auto’s
• Méér dan 25 jaar ervaring.
• Zelfwerkend patroon.
• Vrijblijvend advies en bestek.

U vindt ons niet ver van het rondpunt van Wommelgem.
Nijverheidsstraat 38 • 0499/61 83 43 • info@astbe.be 

Wij zoeken niet alléén naar problemen maar ook naar oplossingen!



  VAN NUFFELEN         
RONNY bvba

RAMEN & DEUREN -ALUMINIUM - HOUT - PVC
VOLLEDIGE BINNENAFWERKING

VERANDA’S - SECTIONAALPOORTEN
ROLLUIKEN - VOORZETROLLUIKEN

Houten ramen in alle RAL-kleuren afgewerkt
Alle soorten beglazing

Kapelstraat 99 • 2160 Wommelgem 
T: 03-354 24 54 • F: 03-354 24 55

GSM: 0477-53 13 89 • vannuffelen.ronny@skynet.be

Koop nooit een raam of deur
zonder eerst bij ons langs te komen

GRATIS PRIJSOFFERTE
MEER DAN 10 JAAR ERVARING!

• Familiebedrijf met zelfwerkende patroon
• Snelle levering en plaatsing
• Dé specialist in renovatie en nieuwbouw
• Bij ons geen kopzorgen,
   van uitbreken tot volledige afwerking

WENST U NET IETS MEER?

VRAAG NAAR ONZE
VLEUGELOVERDEKTE 

DEUREN.



PAALSTRAAT 94 - SCHOTEN
WOENSDAG T.E.M VRIJDAG 10U30 -17U30 

ZATERDAG 10U30 -17U 
OOK OP AFSPRAAK

DIRECTE BETALING

OUD GOUD 
IS GELD WAARD

=

AANKOOP VAN OUD GOUD, 
OOK IN SLECHTE STAAT 

Nostalgie du Passé - Paalstraat 94 - 2900 Schoten 
03/226 58 06 - nostalgie.du.passe@telenet.be



Communie 
cadeautip!
Communie Communie 
cadeautip!
Communie 
cadeautip!
Communie 
cadeautip!

Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be
dir@adrconstruct.be

U BENT STEEDS WELKOM IN ONZE TOONZAAL NA AFSPRAAK



VAN DEN DRIES
Grond - Tuin en Klinkerwerken

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

VRIJBLIJVEND 
GRATIS 

OFFERTE

ZELF 
WERKENDE 
PATROON 

MET JAREN 
ERVARING

✔  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.

Mussenhoevelaan 252  B-2530 Boechout

SPECIALE

ACTIEPRIJZEN

OP ONZE WERKEN 

VAN SEPTEMBER

TOT DECEMBER

2020



BOUWMATERIALEN • VLOEREN • SANITAIR • PARKET • DOE HET ZELF

Verbistlaan 2 • 2270 Herenthout • Tel. 014 51 27 45 • Fax 014 51 45 59
info@bouwmaterialen-vanherck.be • www.bouwmaterialen-vanherck.be

BV

WIJ RENOVEREN UW BADKAMER VAN A TOT Z

U BENT TOE AAN EEN NIEUWE BADKAMER?
U KIEST IN ONZE TOONZAAL UW SANITAIR & TEGELS

 EN WIJ DOEN DE REST !!!

HEBT U PLANNEN?

KOM SNEL LANGS VOOR ADVIES

EXTRA KORTINGEN OP VOORRAAD 

LAMINAAT EN PARKET TOT 30/9/2020

QUICK•STEP® 
CREO 

TIJDELIJK
AANBOD

QSG 095
10,95 €/m²




