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DEURNE,
Boterlaarbaan 284, te moderniseren, doch 
goed onderhouden app. van 98 m² met 2 slk, 
terras en garagebox! Heden verhuurd. EPC 
160 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

BOECHOUT,
Singel 139, instapklare woning op 198 
m² met 3 à 4 slk, gar. en tuin; CV op gas, 
zonnepanelen, elektr. conform, recent dak, 
enz. EPC 185 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

BROECHEM,
Broechemsestwg 17, zeer degelijke en ruime 
woning met gevelbreedte van 9 meter met 4 
à 5 slk, bad- en douchekmr, toffe tuin, CV op 
gas, elektr. conform, enz. EPC 394 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 392.500

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

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)

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) 

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 € 274.000

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 € 499.000

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)

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

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)

OELEGEM, 
Torenplein 8, polyvalent gebouw op 252 
m² in het centrum van Oelegem met 
handelsglvl. 140 m², ruim app. 160 m² met 
4 slk en 2 garages. EPC 368 en 601 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 399.000
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RANST, 
Nachtegalenlaan 2, instapklare, ruime open 
beb. (Bj. 1987) op 815 m² met 5 slk, 2 badk. 
en een bew. opp. van 270 m²! EPC 597 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 499.000
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     KORT NIEUWS UIT DE REGIO 

CD&V-FRACTIELEIDER GERLINDE HUBLIN STOPT MET 
GEMEENTEPOLITIEK

Gerlinde Hublin heeft haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Twee jaar geleden 
was ze nog lijsttrekker voor de eens zo machtige CD&V in Wijnegem, maar ook zij heeft 
de neergang van de partij niet kunnen stoppen.
Gerlinde Hublin (37) zette haar eerste stappen in de Wijnegemse politiek in 2012, 
waarna ze zetelde als OCMW-raadslid. Ze was ook voorzitter van de lokale CD&V-
afdeling. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 trok ze de lijst van de partij 
die vele legislaturen de burgemeesterssjerp in haar rangen had.
Maar het verhoopte keerpunt kwam er niet. CD&V verloor nog eens 6,5% en de partij 
bleef steken op twee zetels. Sterk oppositie voeren was er nog niet bij en nu trekt Hublin 
zelf haar conclusies: na anderhalf jaar houdt ze het al voor bekeken in de gemeenteraad.
“Na een aantal heel drukke jaren voel ik dat het nodig is om het wat rustiger aan te doen. 

Ik blijf betrokken bij de partijwerking, 
maar ik geef met een gerust gevoel mijn 
mandaat door aan Vik Werrebroeck, 
een Wijnegemnaar in elke vezel met 
een groot hart voor onze gemeente. Hij 
is al lang heel geëngageerd en is dus 
zeer goed op de hoogte. Ik ben er zeker 
van dat hij CD&V in de gemeenteraad 

met overtuiging en gedragenheid zal 
vertegenwoordigen”, aldus Hublin.
Die blijft beroepshalve overigens wel 
parlementair medewerker van CD&V-
politica Katrien Schryvers. 

SAMENTUIN SCHOOTSVELD 
ZOEKT GROENE VINGERS

De gemeente Wommelgem is op 
zoek naar mensen met groene 
vingers die enkele percelen van het 
samentuinproject Schootsveld willen 
bewerken als moestuin. Een buitenkans 
want er zijn zelden percelen vrij.
Het Schootsveld ligt verscholen tussen de 
akkers aan Fort 2 en de Van Tichelenlei. 
In maart 2014 startten we met de 
metamorfose van de maïsakker tot een 
prachtige ecologische volkstuin. De 
gezinnen kregen praktische begeleiding 
van Velt vzw om het ecologisch 
moestuinieren onder de knie te krijgen.

Na zes oogstjaren zijn enkele tuiniers 
gestopt en kwamen er dus enkele 
percelen vrij. “Voel jij het als inwoner 

van Wommelgem kriebelen om op een duurzame, ecologische manier een moestuin 
op te starten? Stel je dan kandidaat. En misschien werk je volgend seizoen wel op het 
Schootsveld tussen een gemotiveerde groep tuinburen”, aldus Vandenbulcke.





                    BOECHOUT BEDANKT 
CORONAHELDEN MET OPVALLENDE 
  FOTOCAMPAGNE 

Van 18 tot 25 september was er de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief 
van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Tijdens die week zetten 
verschillende steden en gemeenten hun lokale duurzame helden in de bloemetjes. “In 
Boechout wilden we onze coronahelden bedanken”, zegt schepen van Duurzaamheid Kris 
Swaegers. “De corona-epidemie wijst ons meer dan ooit op het belang van duurzaamheid en 
globale verbondenheid. Daarom wilden we iedereen die bijzondere inspanningen leverde - 
en nog steeds levert - in de kijker zetten. We zijn dankbaar voor alle geëngageerde burgers, 
verenigingen, scholen, ondernemingen … Kortom iedereen die meewerkt aan een warme, 
veerkrachtige samenleving waarin we ons meer verbonden voelen met elkaar”, zegt ze. 
Boechout bedankte dus haar helden onder andere met een opvallende fotocampagne. 
“Kleurrijke foto’s van lokale helden kleuren het straatbeeld. Bij de kerk in Vremde en aan het 
gemeentehuis in Boechout hingen twaalf grote banners waarmee we iedereen bedanken. 
De campagne is bedoeld voor iedereen die zich extra heeft ingezet. Sommige specifieke 
doelgroepen hebben we ook een gezicht gegeven. Zo is inwoonster Vicky bijvoorbeeld het 
gezicht voor alle zorg- en verpleegkundigen, symboliseert Danny dan weer alle vrijwilligers 
enzovoort”, legt schepen van Welzijn en Gezondheid Els Augustinus uit.“ 
Als kers op de taart prijkte er aan de bibliotheek op het Jef Van Hoofplein ook een gedicht 
van Boechoutenaar Marc Tritsmans. 

Het gedicht is het eerste deel van een drieluik dat hij schreef over de voorbije coronaperiode. 
Het volledige gedicht vind je op www.boechout.be/duurzamegemeente. 





Expertisecentrum Gehoor & Tinnitus:
• preventieve hoorzorg voor kinderen en volwassenen (30 min.)
• uitgebreid gehooronderzoek met de nieuwste technologieën (60 min.)
• onafhankelijk hooradvies bij het zoeken naar een (hoor)oplossing (90 min.)
• hoortoestelaanpassing van volledig onzichtbaar tot oplaadbaar, steeds

vrijblijvend op proef (minimum 6 weken)
• hoortraining “Horen in balans” voor normaalhorende kinderen en

volwassenen met verhoogde luisterinspanning en vermoeidheid (90 min.)
• gehoorbescherming op maat bij zwemmen, muziek, motor, … (30 min.)
• behandeling voor tinnitus en hyperacusis in multidisciplinair zorgtraject

OP AFSPRAAK 03 322 73 91 - info@hoorzorgvanlooveren.org - www.hoorzorgvanlooveren.org

Kapellestraat 86 AARTSELAAR  
  Sint Vincentius ANTWERPEN

Godefriduskaai 28 ANTWERPEN
Herentalsebaan 275 BORSBEEK
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! ACTIE MAAND OKTOBER !

20 % korting
op producten van Limited Hearing, 

toebehoren en batterijen voor hoortoestellen
op producten Limited Hearing,

toebehoren en batt erijen  voor hoortoestellen

ACTIE MAAND OKTOBER!

20% KORTING

                    TOCH ÉÉN WAGENTJE ALS 
     SYMBOOL VOOR GROOT BELANG 
            KLEINE BLOEMENSTOET 
De Kleine Bloemenstoet van Wommelgem reed voor het eerst 
in 59 jaar niet uit. Om de belangstelling voor deze fijne traditie 
levendig te houden, bouwden de Panische Lange Hoebendekes 
toch ook dit keer een fleurig tafereel, waarmee ze wellicht weer 
dicht bij overwinning geweest zouden zijn.

De gemeente wilde in deze barre tijden toch voor enig vertier zorgen in het 
dorpscentrum en dus was er kermis. Maar de opkomst voor de kramen was niet 
te vergelijken met de massa die normaal was samengestroomd om de prachtige 
bloemenwagentjes te aanschouwen. Corona stak ook een stokje voor de traditie 
die intussen werd uitgeroepen tot immaterieel erfgoed.

“We begrijpen de beslissing wel, 
maar de afgelasting lag ons en meer 
mensen die betrokken zijn bij dit op 
en top Wommelgems evenement toch 
op de maag”, vertelt Dirk Delanghe, 
één van de trekkers van de Panische 
Lange Hoebendekes, de vrienden-
groep die de voorbije edities maar 
moeilijk te kloppen was wanneer de 
jury de creaties van de verschillende 
families en buurtgenootschappen 
vergeleek op creativiteit, afwerking 
en details.

“Het begon zo te kriebelen dat we 
in Loenhout, waar de stoet ook al 
afgelast werd, toch maar zo’n 4000 
dahlia’s zijn gaan halen om een ge-
legenheidsontwerp vorm te geven”, 
vertelt Eric Delanghe. “Net als alle 
voorgaande jaren zijn we met zo’n 
vijftal gezinnen samengekomen in 
een hangar om een zorgvuldig ge-
beeldhouwd karkas van piepschuim 
vol bloemen te steken. Het is een 
light versie geworden want normaal 
kiezen we altijd voor een driedimen-
sionaal tafereel, maar we zijn er best 
tevreden over en zijn vooral blij dat 
heel wat passanten onze boodschap 
lijken te begrijpen.”

Die boodschap is eigenlijk een op-
roep om volgend jaar toch zeker op-
nieuw massaal deel te nemen. “We 
vrezen toch wel een beetje dat zo’n 
sabbatjaar wel eens nefast kan zijn 
voor een gebeuren als de Kleine Bloe-
menstoet. Zeker omdat we de belang-
stelling de voorbije jaren wat zagen 
afnemen”, maakt Dirk Delanghe zich 
wat zorgen.

Het statement lijkt geslaagd. Heel 
wat gezinnen met kinderen, die op 
weg waren naar de kermis, bleven vol 
bewondering even staan en namen 
foto’s van de naar 2021 uitkijkende 
Kuifje en zijn pootjes gevende hond 
Bobbie. “Waarom een hond? Kom 
maar eens kijken”, aldus de makers, 
die verbroederden op het terras van 

De Welvaart, de horecazaak van medebouwer Herbert Houben. ‘Covid 19, het is 
van den hond’, stond voor insiders geschreven in vette viltstift.





      E-BOEKEN LENEN
OP JE EIGEN TOESTEL  

Via het platform cloudLibrary kunnen leners telkens twee e-boeken 
lenen, eveneel e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes 
weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, 
want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel. 
“De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en 
de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. Jong of oud, digitaal 
vaardig of digibeet, e-boeken lenen gaat eenvoudig en snel met het handige 
online stappenplan of met de hulp van een bibliotheekmedewerker”, aldus 
bibliothecaris Lydie Verrept.

Tussen de ruim 2.500 titels vinden volwassenen leners voornamelijk 

Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie, 
aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken.

 Leners lenen en lezen in één klik boeken van onder andere Arnon Grunberg, 
Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci 
French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel 
meer. De meerderheid van Vlaamse Uitgevers zette haar schouders onder het 
platform.
 
De dienst wordt aangeboden met het cloudLibrary-platform en is een 
samenwerking tussen Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca. 
Leners melden zich aan met hun Mijn Bibliotheek-profiel om e-boeken te lezen 
op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers. 

Meer info en de handleidingen om het nieuwe platform te gebruiken vind je 
terug op wijnegem.bibliotheek.be.

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



DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

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

To� e schoenmode voor het hele gezin!
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

Gemeenteplein 3 - Broechem - Tel.: 03 485 50 89 - www.elsdierckschoenen.be



Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem

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

U BENT STEEDS WELKOM IN ONZE TOONZAAL NA AFSPRAAK.



                    TWEE EEUWELINGEN 
       GEVIERD IN WOMMELGHEEM 

Wommelgheem is één van de weinige woon-worgcentra die corona tot 
nu toe buiten de muren heeft kunnen houden. En er was deze week nog 
een extra reden tot (veilig) feesten. Met Virginie Bresseleers (Nieke) 
en Maria Blust telt Wommelgheem namelijk twee eeuwelingen. De 
Antwerpse Maria Blust won als jong meisje de schoonheidswedstrijd 
Miss Moto, maar ziet er ook nu nog stralend uit.
 
Virginie is een ‘meisje’ uit Borgerhout, waar ze haar hele leven gewoond 
heeft, tot vorig jaar, toen ze naar Wommelgem verhuisde. Heel terecht 
kwam dus ook Borgerhouts districtsschepen Ben Van Duppen even 
naar Wommegheem om Virginie te feliciteren en haar een passend 
beeldje van één van de Reuskes te overhandigen.
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Gouda Vuurvast Belgium NV te Wijnegem is gespecialiseerd in 
het leveren en installeren van vuurvaste materialen voor ovens 
en kraakinstallaties op raffinaderijen, afvalverbrandingsovens of 
aluminiumsmelters. Wij zijn een gezonde, groeiende organisatie 
en bieden je een uitdagende job in de industriële dienstverlening:

VOORMAN STAALCONSTRUCTIES
Kijk op www.goudavuurvast.be voor het uitgebreide functieprofiel. 

Functie:
In deze functie ben je nauw betrokken bij onderhouds- en herstellings-
werken aan de metaalconstructies van de vuurvaste installaties op de 
verschillende werven. De mechanische werkzaamheden worden door 
jou van dichtbij opgevolgd waarbij je een belangrijke link vormt tussen 
de monteurs/lassers op de werven en het kantoor. 

Profiel:
• Je hebt een technische opleiding genoten en hebt ervaring in een  
 soortgelijke functie.
• Kennis opgedaan in een industriële omgeving, geniet de voorkeur.
• Bereid om je te verdiepen in de wereld van de vuurvaste materialen.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wij bieden:
De kans om je expertise in te zetten bij de realisatie van industriële 
constructies van diverse omvang. Een dynamische werkomgeving waar 
jou inzet, ervaring en vaardigheden tot ontplooiing kunnen komen. 

Geïnteresseerd?
Stuur je CV met motivatie naar helena.deleeuw@goudavuurvast.be
Voor meer informatie tel: 03/326.57.00. 
Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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                    WEGWIJZER 

Voordracht: Imkeren in 2020
Johan Baets, voorzitter van De Liefhebbers van het Zoet komt je 
op 15 oktober (20u) toelichten over het imkeren in deze turbulente 
klimaattijden. Wat zijn de moeilijkheden en hoe kunnen we deze 
verbeteren. Deze voordracht wordt georganiseerd door ‘Oerbloemen’, 
een burgerinitiatief voor meer bijvriendelijke bloemen, bomen 
en planten in Oelegem, Emblem, Ranst en Broechem. Locatie: Den 
Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 in Broechem. Meer info op 
www.oerbloemen.be.

‘Veranderende buurten’
Een fototentoonstelling van Theo Saelen en Staf Dieltiens over honderd 
jaar geschiedenis van Zandhoven. Oude en nieuwe foto’s tonen de 
evolutie van bouwen, leven en werken in de vijf deelgemeenten 
van Zandhoven. De invulling van vrije tijd onderging een ware 
metamorfose. Unieke tentoonstelling met bewonderenswaardige, 
vaak minder bekende of zelfs verborgen kunstschatten. Voor 
nieuwkomers een gelegenheid om de geschiedenis van hun dorpskern 
beter te leren kennen op 17 & 18 oktober in Afspanning Sint-Christoffel, 
Amelbergastraat 1 in Zandhoven. Meer info op thelie.save@skynet.be.

Grote rommelmarkten Ranst
Op zondagen 18 oktober en 1 november in Gemeenschapscentrum 
Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. Meer info op 
0472/835509.

Federalisme of confederalisme?
België is een federaal land, met confederale kenmerken. Sommigen 

willen van België een confederale staat maken. Maar wat betekenen al 
die woorden? En wat is er politiek mogelijk? Carl Devos schetst de Bel-
gische realiteit en kijkt vooruit op 22 oktober (20u) in ‘t Gasthuis, Turn-
houtsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op 0475 588197 of christiane.
vandeperre@skynet.be. Een organisatie van Davidsfonds Wijnegem.

Mega griezelweek
De week van 2 tem 5 november draait helemaal om griezelen! We bou-
wen ons eigen spookhuis, spelen een spannend avondspel én we gaan 
mee griezelen in Bobbejaanland! Elke dag griezelen we er op los, afge-
wisseld met spel en ontspanning in Jeugdverblijfcentrum Hulgenrode, 
‘t Serclaesdreef 34 in Wommelgem. Meer info op info@koraal.be of 
03/232 97 72.

Sport- en funkamp
De sport- & funkampen bevatten een brede waaier aan sportieve acti-
viteiten en verschillende speelse sportdisciplines. Voor de kleuters is 
er een aangepast kleuterprogramma. Van 2 tot 4 november in Capen-
berg - Oxaco Center, Borsbeeksesteenweg 45 in Boechout. Meer info op 
www.oxaco-tennis.be of 0494 83 48 42.

2de hands Speelgoedbeurs
Op 7 november van 13 tot 16u in Basisschool De Boomgaard
Lt. Karel Caluwaertsstraat 41 in Wommelgem. Geen kleding. Meer info 
op eva.verbruggen@telenet.be of wommelgem.gezinsbond.be/ of 
0486 47 15 55.

Wandeling: Paddenstoelen
Op 24 oktober van 14 tot 16u. Vertrek: oude conciërgewoning Fort 3 - KLJ 
lokaal - binnen het Fort, Kruispunt Zoomweg – Langbaan in Borsbeek. 
Meer info op info@natuurgidsen-antwerpen.be of 0497/371149.
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                    LIEFST 16.000 EURO VOOR 
MOLENHEIDE EN RUSTENBORG 

Een delegatie van de Wijnegemse middenstand 
overhandigde cheques ter waarde van liefst 16.000 euro 
aan de lokale woon-zorgcentra Rustenborg en Molenheide. 
Voor mede-initiatiefnemer Frank Schoonvliet was dit een 
emotioneel moment. “Toen we deze actie in mei opstartten, 
had ik nooit kunnen denken dat mijn eigen moeder Paula 
één van de coronaslachtoffers zou worden”, aldus de 
zaakvoerder van traiteur Melisse.

De eerste coronagolf leek een beetje onder controle toen Lieve Kelders 
(N-VA), voorzitter van Woonzorggroep Voorkempen, en de uitbaters 
van traiteur Melisse en Keurslagerij De Boucherie in mei hun actie ‘Een 
hart voor Wijnegem’ voorstelden. 

“Met de opbrengst van een loterij een grote barbecue organiseren voor 
alle residenten en de mensen die hen zo goed verzorgd hadden. Dat was 
de bedoeling, maar dat feest hebben we na de heropflakkering van het 
virus maar wijselijk afgelast”, vertelt Sylvia Stevens van Melisse. 
Maar de solidariteitsactie bleek gelukkig al even besmettelijk. Heel 
Wijnegem toonde zich betrokken, zeker toen het dorp tijdens de tweede 
coronagolf zo hard getroffen werd. In Molenheide raakten meer dan 
dertig bewoners aangestoken door het coronavirus en tien van hen 
overleefden dit niet.

“Uitgerekend mijn moeder Paula (92) was één van hen”, vertelt Frank 
Schoonvliet van Melisse. “Het is allemaal heel snel gegaan. Donderdag 
belde ze ons met de melding dat ze ‘het zelf ook had’. Twee dagen later 
op moederdag is ze overleden. Het gebeurde al met al onverwacht want 
ze was ondanks haar gezegende leeftijd daarvoor niet ziek geweest.”

Paula Werrebroeck was een begrip in Wijnegem omdat ze er zelf met 
haar echtgenoot jarenlang een Drogisterij Schoonvliet uitgebaat 
heeft. Wijnegemnaren wisten: ‘Paula weet voor alle huishoudelijke 
problemen een oplossing.’ In  1987 gingen Paula en haar man  Marcel 
met pensioen en verhuisden ze naar Langdorp, waar ze al een 
buitenverblijfje hadden. Nadat ze in 2015 haar heup had gebroken, 
verhuisde ze naar Molenheide.

En of dat gelukt is. Het kleine Wijnegem toonde zich groot in 
medeleven. Er werden coronaschotels en kunstwerken verkocht, een 
hartjeszoektocht op het getouw gezet en de lotjes van de tombola 
vlogen de deur uit. Eindresultaat: 16.000 euro, mede dankzij een 
bijdrage van de lokale raad voor Economie.

Een heel dankbare directeur 
Nils Bursens, directeur van 
Molenheide waar het corona-
alarm al een tijdje gaan liggen is, 
maakte bekend dat het geschenk 
zal aangewend worden om een 
petanquebaan aan te leggen 
en een elektrische riksjafiets te 
kopen, waarmee bewoners in hun 
rolwagen door het dorp kunnen 
gereden worden. In Rustenborg 
zullen ze met de 8000 euro de 
kosten kunnen drukken voor 
de aanleg van een afgesloten 
binnentuin.

• Uitslag tombola op website https://
rusthuizensteunwijnegem.jouwweb.be/

* geldig tot 24/12/20 bij afgifte bon

!

BIJ GROOT NAZICHT

GRATIS MOTOROLIE *





                    EEN DUWTJE IN DE RUG 
VOOR AANSTAANDE OUDERS 

De coronacrisis blijft er voor veel mensen inhakken. Door de lockdown 
sleurt een deel van de bevolking nog steeds een financiële kater met zich 
mee. Bovendien worden er veel evenementen en initiatieven afgelast die 
deze mensen zouden kunnen helpen, zoals tweedehandsbeurzen voor ba-
byspullen. ‘We zagen in het voorjaar de bui al hangen,’ zegt Riet Neujens, 
coach bij De Kringwinkel 
De Cirkel in Zandhoven. 
‘Daarom besloten we 
om de Dag van de Kring-
winkel in het teken te 
zetten van babyspullen. 
Die kosten een fortuin 
als je ze nieuw moet aan-
kopen. Op deze manier 
hopen we de mensen 
die het nodig hebben 
een duwtje in de rug te 
geven.’ Het aanbod gaat 
van bedjes over kinder-
wagens en speelgoed 
tot babykleertjes, maar 
daar stopt het niet. ‘Er 
komt ook iemand een 
demo geven rond het up-
cyclen van oude stoffen, 
zo kan je van een oude 
t-shirt van jezelf nog een heel leuk kruippakje maken,’ vervolgt Neujens 
nog. De Dag van de Kringwinkel is op zaterdag 17 oktober. Voor alle info, 
kijk op www.de-cirkel.net. 



IN ONZE TEGEL - EN LAMINAATAFDELINGIN ONZE TEGEL - EN LAMINAATAFDELING

(tot 31/10/2020)
Geldig op volgende series:
Laminaat: Majestic, Impressive (Ultra), Impressive Patterns, Largo, Eligna, Classic
Parket: Massimo, Imperio, Palazzo, Castello, Variano, Intenso, Disegno

PROMOTIESPROMOTIES

Prijzen inclusief btw 21% - afgehaald.




