


RANST,
Doggenhoutstraat 10, te moderniseren woning 
op 225 m² met 3 mooie slk, tuin & kelder! Het 
dak werd recent vernieuwd! EPC 418 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

RANST,
Nachtegalenlaan 2, instapklare open 
bebouwing (bj. 1987) op 815 m² met 5 slk en 
2 badkamers! Garage en tuinhuis. EPC 597 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 474.000

BROECHEM,
Broechemsestwg 17, 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 € 379.500

DEURNE,
Dascottelei 63 b11, gerenoveerd app. 105 m² 
met zuid gericht terras 8 m² op de 6de verd., 
mogelijkheid tot aankoop parking. EPC 153 

kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

VP € 244.000 

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be 
Ranst, Broechemlei 24

BROECHEM,
Van den Nestlaan 92, te renoveren villa (bew. 
opp. 235 m²) met 3 ruime slk, op 1.368 m² 
en garage/magazijn van circa 380 m² EPC 709 
kWh/m² (Vg,WgLk-Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 449.000

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 

RANST,  
Gerstelaan 7, open beb. in doodlop. straat op 

604 m² met zuid gerichte tuin, 3 slk en garage. 

CV op gas. EPC 343 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VP € 406.000

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

RANST,  
Kievitlaan 31 B2.1, rustig gelegen en 
instapklaar dakapp. 56 m² met ruim terras van 
23 m², 1 slk & garagebox! EPC 304 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Vv)

RANST,  
Veldstraat 27, rustig gelegen bouwgrond 
504 m² met perceelsbreedte van circa 8 
meter en ideale zuid-west oriëntatie! Af te 
breken constructie achteraan het perceel. 
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 189.000

RANST,  
Lindenlaan 2B, instapklare en energiezuinige 
woning (bj. 1985) op 95 m² met 2 slk; CV op 
gas; zonnepanelen aanwezig; EPC 110 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

WOMMELGEM,  
 L.K. Caluwaertsstr. 69, voll. te renoveren half 
open beb. op 604 m² met zuid gerichte tuin, 
2 slk en garage, nabij het centrum. EPC 856 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)
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WAAR VASTGOED WERKT!

VERKOCHT

IN OPTIE

VERKOCHT

VERKOCHT

Gevestigde waarde met méér dan 17 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

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

IN OPTIE

VERKOCHT



Grote Steenweg 130  •  2560 Nijlen - Kessel
T. 03 480 10 39 • www.vandecruys.net



                    WONDERWIJVEN LEVEREN 
DUIZEND MAANDVERBANDEN AF BIJ 
                      MOEDERS VOOR MOEDERS  
Naar aanleiding van de beslissing van de Schotse overheid om 
maandverband gratis te maken voor iedereen legde Marijke Fonteyn 
van de Wommelgemse vrouwenorganisatie Wonderwijven haar oor te 
luister bij Moeders voor Moeders en de Flemish Queens, een Limburgse 
vrouwenverening. 

“Ook in onze contreien is de nood aan maandverband onder meer door 
de toenemende armoede wel degelijk hoog”, zo stelde Fonteyn vast. Ze 
deed een oproep onder de Wonderwijven om verbanden in te zamelen 
om ze naar dames in financiële nood te brengen. Zopas  vertrok een 
eerste lading van duizend stuks naar Moeders voor Moeders. 

COLOFON

Inzamelen doen de Wonderwijven nog in Millegem Ranst op de 
Herentalsebaan 22b. Opsturen kan naar de Orshagenstraat 19 in Heist-
op-den-Berg of een bijdrage storten kan op BE12 3631 7168 5592 ovv 
‘maandverband’, dan worden er nieuwe pakken mee aangekocht.





                    RESTAURATIEWERKEN JAN
 VLEMINCKTOREN DUREN LANGER  

Na een moeizame start gaat het vooruit op de werf van de Jan Vlemincktoren. 
Het gebouw in het park van Wijnegem wordt prachtig gerestaureerd en 
klaargemaakt voor een nieuwe toekomst. Tegen de zomer zou hij verlost 
moeten zijn van alle stellingen. “De Wijnegemnaren zullen dit monument 
dan niet zelf gebruiken, maar kunnen wel uitgebreid van zijn schoonheid 
genieten”, verzekert schepen van Erfgoed Maarten Janssens (N-VA).

Ivo Wynants zwoor na zijn aantreden als burgemeester in 2013 dat hij de toren en 
bijgebouwen in al zijn schoonheid zou doen verrijzen. Maar onder meer door de hoge 
kostprijs en discussies over de bestemming zou het tot eind 2017 duren alvorens hij de 
langverwachte restauratie kon aankondigen. 

“We kenden in september 2019 een moeilijke start”, vertelt schepen Maarten Janssens. 

“Eerst werd asbest gevonden in de leien 
van het dak. De veilige verwijdering 
ervan kostte enkele maanden. Maar 
aannemer Monument-Goedleven uit 
Brasschaat heeft daarna ook weer tijd 
gewonnen toen die andere spelbreker 
corona de kop opstak. De werf heeft toen 
maar één week stilgelegen.”

De restauratie is intussen zover gevorderd 
dat alle betrokkenen de start van de 
zomervakantie 2021 vooropstellen als 
einddatum. De totale kostprijs is wel 
opgelopen tot 3,5 miljoen euro of 900.000 
euro meer dan oorspronkelijk geraamd. 
Maar door de Vlaamse inbreng zal de 
gemeente ‘slechts’ twee miljoen euro zelf 
hoeven te betalen. 

Opvallend: aan de buitenzijde zal de 
Jan Vlemincktoren straks dan opnieuw 
stralen als eeuwen geleden; voor de 
afwerking binnenin werd gekozen 
voor vooruitstrevende en duurzame 
technieken zoals airco, warmtepomp, 
vloerverwarming en een inloopdouche. 
Het in ere herstelde neerhof zal gebruikt 
worden door Luk Logist en Peter Adams, 
de buren van Avantgarden. Zij voorzien er 
bijkomende ontwerp- en vergaderruimte 
voor de medewerkers van hun bloeiend 
bureau voor landschapsarchitectuur. 

“Het gebouw zal niet toegankelijk 
zijn voor parkbezoekers en ook de 
vertrouwde onderdoorgang van de toren 
zal niet langer openbaar zijn”, aldus 
Maarten Janssens. “Maar zoals beloofd 
en contractueel bepaald zullen de 
‘huurders’ de toren minstens drie keer 
per jaar openstellen voor bezoek en het 
eveneens afgesloten binnenplein zelfs 
acht keer per jaar. Avantgarden zal nog 
dit voorjaar zelf voorzien in de bouw 
van een brug over de aanpalende vijver. 
Vanop een platform daar zal iedereen 
doorlopend van een prachtig uitzicht 
kunnen genieten op ons meest bekende 
monument.”

De gemeenteraad van Wijnegem krijgt de 
geactualiseerde erfpachtovereenkomst 
met de besloten vennootschap 

Wijnegemhof, waarin de mensen van Avantgarden zitten, later deze maand voorgelegd. 
Daaruit blijkt dat de vaste gebruikers 18000 euro per jaar aan de gemeente zullen 
betalen als vergoeding. Deze overeenkomst geldt voor 99 jaar.













                    NIEUWE SHOWROOM, 
              NIEUW SERVICECENTER ÉN 
               UITBREIDING GAMMA  

Buga-Auto gaat nieuwe jaar in met drie mijlpalen

Voor Buga-Auto en haar klanten kon 2021 niet beter beginnen. De bekende 
autoverdeler zegde Antwerpen definitief vaarwel en nam in Wijnegem 
haar gloednieuwe showroom en servicecenter in gebruik. En voortaan kan 
je bij dé Alfa Romeo-, Fiat- en Jeep-specialist ook terecht voor het Japanse 
automerk Honda. 

Buga-Auto is bij liefhebbers van Italiaanse auto’s een begrip in Antwerpen en 
de Kempen sinds 1972. In Antwerpen had de autoverdeler 25 jaar lang een vaste 
uitvalsbasis op het Van Hombeeckplein in Berchem. Maar daar werden garage en 
showroom definitief gesloten om alle activiteiten te verhuizen naar de stadsrand, 

niet toevallig buiten de lage-
emissiezone.

Wie geregeld naar het rondpunt van 
Wommelgem rijdt, kon vorig jaar de 
bouwwerken goed volgen. Aan de 
Krijgsbaan, vlak naast het Wijnegem 
Shoppingcenter, bouwde Buga-Auto in 
nauwelijks negen maanden haar mooie 
nieuwe meer dan dubbel zo grote 
showroom. “Met dank aan architect 
BULK Architecten en aannemer 
ASK Romein”, zegt zaakvoerder 
Teun van Hulzen, schoonzoon van 
bedrijfsstichter Medar Bens. “Bijzonder 
is de keuze voor houtskeletbouw 
geweest. Het Scandinavische hout geeft 
het geheel een warme uitstraling, is 
veiliger en verkleint onze ecologische 
voetafdruk. Lichtreclame op het 
gebouw is verboden, maar dankzij 
enkele slim verlichte nissen op de 
eerste verdieping staan onze nieuwe 
modellen ook ’s avonds toch mooi in 
de kijker langs één van de drukste 
invalswegen van Antwerpen.”

Welkom Honda
Wie Buga-Auto zegt, denkt meteen aan 
iconische Italiaanse merken zoals Alfa 
Romeo, Abarth en Fiat, al weten ook 
Jeep-rijders dat ze er goed bediend 
worden. Sinds de verhuizing wappert 
ook de Japanse vlag bij Buga-Auto.  “We 
zijn zeer vereerd dat Honda ons heeft 
aangesproken om haar wagens met 
dat bijzonder DNA en wereldbekende 
betrouwbaarheid  te verdelen”, 
kondigt van Hulzen trots een ‘familie-
uitbreiding’ aan.

Hiermee stopt het goede nieuws over 
Buga-Auto niet. Het bedrijf nam wat 
verderop in Wijnegem, in de kmo-
zone Venhof schuin tegenover Desco, 
eveneens rond de jaarwisseling haar 
even gloednieuwe servicecenter 
voor personen- en bestelwagens in 
gebruik. Teun van Hulzen “We kunnen 
onze klanten er met de allernieuwste 
technologieën bedienen. Bovendien 
hebben we nog meer ruimte voorzien 
om met onze specialisten voor uw 
mobilhome te zorgen. Benzine, diesel, 

lpg, cng, hybride of volledig elektrisch; alle motortypes kunnen we beter dan ooit 
onderhouden en herstellen, zowel mechanisch als carrosserie-gerelateerd en met 
een versterkt team van mecaniciens.”

Buga-Auto showroom, Krijgsbaan 3 in Wijnegem. 03-286 80 20, www.buga-auto.be

Publi



WOMMELGEMSE 
WERKMAKKERS 
EREN OVERLEDEN 
COLLEGA MET 
SPECIAALBIER   

Vorige zomer moesten vrienden en 
familie, maar ook zijn werkmakkers 
bij verlichtingsspecialist SLV Belgium 
te vroeg afscheid nemen van Eric 
Dirickx. Maar de man zit nog altijd 
in hun hart en gaat nu ook over de 
tong in het Wommelgemse bedrijf, 
letterlijk. Rikkie, het speciaalbier dat 
zijn collega’s ter ere van hem lieten 
brouwen, smaakt niet alleen lekker, 
maar levert ook fondsen op voor de vzw 
Stop Darmkanker.

Eric was nog maar 53 jaar toen hij na een 
routineonderzoek te horen kreeg dat hij 
aan darmkanker leed. “Hij ging de strijd 
aan, maar de ziekte heeft het gehaald. 
Deze zomer overleed hij op amper 55-jarige 
leeftijd. In de eerste plaats was dit een groot 
verlies voor zijn echtgenote Katty, maar ook 
in ons bedrijf heeft Eric een grote leemte 
gelaten. Hij was technisch uitmuntend en 

een geliefde collega”, vertelt teamleider 
Jan Joostens. 
De twintig medewerkers van SLV, met 
werkplek aan de Herentalsebaan, wilden 
het hoofdstuk Eric niet zomaar afsluiten. “We hebben darmkankerspecialist dokter Luc 
Collemont uitgenodigd voor een infosessie over de verschrikkelijke ziekte die onze kameraad 
zo bruusk heeft weggerukt”, vertelt Joostens. “Vermits Eric gepassioneerd bierliefhebber 
was en samen met enkele kameraden ook zelf graag gerstenat brouwde, besloten we om 
een speciaalbier te maken en te verkopen voor Stop Darmkanker, de stichting van dokter 
Collemont die oproept tot vroegtijdige screening.”

Zelfs van nul beginnen brouwen, bleek niet zo evident. Maar via lichtadviseur Lieselotte 
Vermeersch, wier vader Luc in Ruddervoorde actief is in de artisanale brouwerij De 
Leite, kwamen de collega’s uit bij Enfant Terriple. Dat is een blonde tripel met een 
alcoholpercentage van 8,2%. 

“Die vonden we wel goed passen bij Eric”, zegt teamleader Jan Joostens. “Tatoeagekunstenaar 
Peggy Verbist alias Miss Finno uit Wilrijk maakte een prachtige lijntekening naar de 
beeltenis van onze overleden collega voor het etiket. Met Rikkie, zoals velen Eric kenden, 
was ook de naam voor onze tripel snel gevonden.” De SLV-brouwers bestelden 654 kratjes 
met daarin telkens vier flesjes Rikkie-bier en die zijn enkele weken na levering allemaal 
verkocht. De verdeling is volop bezig. In combinatie met een geldinzameling, bracht dit al 
8000 euro op voor Stop Darmkanker. “Onze medewerkers hebben zich van hun beste kant 
laten zien. Een knap staaltje teamwork”, evalueert Jan Joostens het zijstapje van zijn SLV-
team. “Van receptioniste, over de backoffice tot de vertegenwoordigers: iedereen heeft zijn 

of haar aandeel in dit succes. We overwegen om dit eind volgend jaar over te doen en dan 
meteen tweeduizend kratjes te bestellen. Het succes heeft ons verrast.”
• https://rikkie.slv.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



Communie-en valentijn tip!

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. 

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE

      Kleine prijzen

Juwelen
Een blijvend geschenk

Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,

ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud

met of zonder briljant
- voor hem en voor haar -

aan zeer lage prijzen!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.

           Rechtstreeks van fabrikant.

Geen idee?
Een cadeaubon!

           Rechtstreeks van fabrikant.

De juiste uitslag van onze 
kerstpuzzel was

‘GROENE KERST, WITTE PASEN’
Hierbij de winnaars:

Lunders Kristine, Pater Damiaanlaan, Zandhoven
Van Giel Werner, Veldstraat, Wijnegem
De Pauw Gerda, Herbsteinlaan, Oelegem
Vervliet Guido, Korenveld, Ranst
Anthoon Riet, Vaartstraat, Ranst
Bruylands Rudi, Lt. Karel Caluwaertsstraat, Wommelgem
Michielsen May, Koolsveldlaan, Wijnegem
Cornelissen Maria, Van Den Nestlaan, Broechem
Van der Velden An, Tulpenlaan, Ranst
Van Bastelaere, Schaarbosstraat, Wommelgem
Winkelmans Luk, Veldstraat, Wijnegem
Ecran Jan, Zeearendstraat, Deurne
Guns Remi, Oudstrijdersstraat, Oelegem
Joosen Robert, Beukenlaan, Wijnegem

De winnaars kunnen hun prijs tijdens de kantooruren komen afhalen bij 
’t Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem.

De winnaars van de overige wedstrijden worden persoonlijk verwittigd.

                    FIETSERS KRIJGEN APARTE 
      MINDER STEILE OVERSTEEK 
                 ‘HANGEND’ NAAST BRUG  

Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) trekt in haar 
investeringsprogramma drie miljoen euro uit voor de bouw van een 
nieuwe brug over de E313 op de grens van Wijnegem en Wommelgem. Er 
is zelfs al een consensus over het ontwerp, met onder meer een minder 
steile fietsoversteek. Toch zal de bouw van het nieuwe kunstwerk pas in 
de zomer van 2022 van start kunnen gaan.

De Wommelgemnaren en al wie in de gemeente werkt, moeten het nu 
al meer dan een jaar zonder hun vertrouwde verbinding tussen het 
dorpscentrum en Wijnegem stellen. Nadat er met kerstmis 2019 plots 
brokken op de onderliggende snelweg waren beland, werd de brug 
onderzocht, onstabiel verklaard en afgesloten voor alle gemotoriseerd 
vervoer. Fietsers en voetgangers mogen gelukkig nog wel over de brug, die 
dateert van 1952 en wellicht te weinig onderhoud kreeg.

Alles went en dus ook het verdwijnen van de vertrouwde oversteek van 
de snelweg in je eigen dorp. “Doordat we net zelf 1,6 miljoen euro hebben 
geïnvesteerd in die nieuwe rotonde op de Ternesselei, valt de overlast 
enigszins mee”, evalueert burgemeester Frank Gys (N-VA) de situatie na 
een jaar. “We zien een verplaatsing van het sluipverkeer van de Torenstraat 
in het dorpscentrum naar de Uilenbaan en Keerbaan. We zijn dus vragende 
partij om de nieuwe brug zo snel mogelijk te bouwen. Het ontwerp ziet er 
goed uit. Dat hebben we al gezien. Het is jammer dat het alweer een half 
jaar later wordt, want ons was beloofd dat de werken begin 2022 zouden 
starten.”

“Onze mensen werken volop aan de plannen”, verzekert Gilles Van 
Goethem, woordvoerder van bruggenbouwer Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV). “We voorzien om het studiewerk te finaliseren tegen 
midden 2021. Vervolgens kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen 
en volgt er aansluitend een openbaar onderzoek. Als alles vlot verloopt, 
kunnen we de bouw van de nieuwe brug inderdaad opstarten in de zomer 
van 2022.”

De nieuwe constructie is voorzien vlak naast de bestaande brug - 
aan de zijde Ranst - en zal opnieuw aansluiten op de rotonde van de 
Wijnegemsteenweg/Uilenbaan. De nieuwe brug zal twintig meter breder 
en ook een flink stuk hoger worden omdat ze een bredere strook moet 
overspannen. De huidige brug gaat slechts over drie rijstroken en een bus-/
spitsstrook. De nieuwe brug wordt aangelegd rekening houdend met een 
E313 die vijf rijstroken én een bus-/reservestrook zal tellen. AWV voorziet 
ook nog toekomstige ontwikkelingen zoals de aanleg van een ventweg, 
tramlijn, fietspad,…



GARAGE 
VANVLEMEN

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

 garage.vanvlemen@skynet.be




