


GROBBENDONK,
Bouwel, Herenthoutse Steenweg 92, 
bouwgrond voor open beb. op 776 m² 
met perceelbreedte van ca 15 m, zonder 
bouwverplichting!

VP € 175.000

RANST,
Peupelaarsweg 13, her op te bouwen half 
open beb. op perceel van 670 m², gelegen op 
een prachtige locatie in een doodlop. straat. 
EPC 1.466 kWh/m² (Vg,Ag,Vkr,Gvv)

VP € 140.000

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) 

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

EMBLEM,
Grimmarastraat 4, degelijke half open beb. 
op 362 m² met aangr. bouwgrond voor H.O.B. 
van 352 m². De woning beschikt over 3 slk, 
kelder, zolder, veranda en garage. Verkaveling 
in aanvraag. EPC 387 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 429.000

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)

RANST, 
Tulpenlaan 20, kwalitatief gerenoveerde villa 
op 721 m² met 4 à 5 slk, 3 badk., kelder, 
zonnige tuin met atelier! CV op aardgas 
elektriciteit conform! EPC 260 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv) 

VP € 499.000

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)

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)

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)

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)

LAATSTE 2

VERKOCHT

WAAR VASTGOED WERKT!

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!
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                   ACTIECOMITÉ RED DE KEER
       SCHIET TERUG WAKKER

De protestborden lagen al opgeborgen in garages en tuinhokken, maar 
de leden van Red De Keer hebben ze weer van onder het stof gehaald en 
timmeren er nieuwe. “De recente beslissing van de Vlaamse regering om het 
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) ‘ten volle te benutten’ heeft ons 
wakker geschud. De strijd om deze prachtige open ruimte van 200 hectare 
tussen E313 en kanaal lijkt nog niet gestreden”, aldus woordvoerder Johan 
Palmers.

De Keer is een groot agrarisch gebied op de grens Wommelgem en Oelegem 
(Ranst). “Er zijn nog een tiental 
landbouwers actief. Maar het is 
vooral een prachtig open landschap 
dat ironisch genoeg pas recent door 
veel mensen ontdekt werd toen ze 
hier kwamen fi etsen of wandelen 
tijdens de corona-lockdowns. 
Terecht. Want je waant je hier tussen 
de velden en omringd door natuur 
echt niet zo dichtbij de stad”, vertelt 
Johan Palmers, die samen met z’n 
echtgenote één van de zowat honderd 
gezinnen vormt die al lang en heel 
graag op De Keer wonen.

De overheid en economische lobby 
hebben,  gezien de ligging van De Keer, 
geprangd tussen grote verkeersaders 

en de KMO-zones van Ranst en Wommelgem, al langer een oogje op het gebied, 
dat  zo’n vierhonderd voetbalvelden groot is. “In 2004 werden de eerste pogingen 
ondernomen om van de weiden bedrijfsterreinen van te maken. Met allerlei 
acties heeft Red De Keer dat toen kunnen tegenhouden. We verzamelden ooit 
duizend mensen op één van onze actiedagen en hadden hier ook de nog jonge 
gouverneur Cathy Berx te gast”, bladert Palmers door het rijke archief van zijn 
vereniging. 

Red De Keer roept de Vlaamse regering op om de ENA plannen eindelijk en 
defi nitief op te bergen, en de bewoners gerust te stellen. Verder in februari zal het 
actiecomité een digitale infosessie organiseren voor alle inwoners van De Keer 
en bij uitbreiding heel Wommelgem en Ranst om met bijdragen van deskundige 
sprekers en hopelijk ook een woordvoerder van de Vlaamse overheid een stand 
van zaken op te maken.

www.reddekeer.be.  





Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem - 03 320 80 80  -  www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be

                   WOMMELGEM 
          VERGROENT WAGENPARK   

Wommelgem  heeft drie milieuvriendelijke dienstwagens aangekocht die rijden op 
CNG. Ze vervangen de  oude oranje exemplaren. De wagens hebben ook het nieuwe 
logo van de gemeente op de deur. 

“Wommelgem kiest resoluut voor de vergroening van het gemeentelijke wagenpark 
en daarom kocht het drie nieuwe dienstvoertuigen aan die rijden op CNG. Het 
gaat om drie modellen Fiat Doblo Cargo. Met de komst van deze wagens telt ons 
wagenpark nu vijf voertuigen die op CNG rijden”, houdt schepen van Openbare 
Werken en Mobiliteit Alex Helsen (N-VA). “Deze wagens zullen gebruikt worden 
door de ploegbazen, het plaatsen van signalisatie en voor algemeen gebruik. De 
zwaardere exemplaren als tractors en vrachtwagens worden momenteel nog niet 
vervangen. Die moeten nog een tijdje dienst doen.”









ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

To� e 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 Top-merken als 
ARA-ARRIVA-GABOR-MEPHISTO-SCAPA-BELLAMY-HEXAGONA

Ook bijpassende handtassen, 
lederwaren, paraplu’s en panto� els!Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een evenwichtige Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een evenwichtige Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een evenwichtige Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een evenwichtige Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een evenwichtige lederwaren, paraplu’s en panto� els!

Gemeenteplein 3 • Broechem • Tel.: 03 485 50 89 • www.elsdierckschoenen.be
Open: di-vr 9u • 12u30 & 13u30 • 18u00, za 9u00 • 12u30 & 13u30 • 16u00, zo 10u00 • 12u00, Sluitingsdag maandag,  RUIME PARKEERGELEGENHEID

Adv_ElsDierck_1/2_190x135.indd   1Adv_ElsDierck_1/2_190x135.indd   1 5/02/2021   14:375/02/2021   14:37





                   KORT NIEUWS UIT 
                                                   WIJNEGEM  

TANTE MIT RIJDT NIEUWE EEUW IN MET LIMOUSINE 
De honderdste 
verjaardag van Maria 
Oorts dreigde door 
die vervelende corona 
wat in mineur te 
verlopen. Maar dat was 
buiten het creatieve 
animatieteam van 
w o o n z o r g c e n t r u m 
Rustenborg in 
Wijnegem gerekend. 
En zo stapte ‘tante Mit’ 
vanuit een negen meter 
lange limousine een 
nieuwe eeuw in.

Kent of bent u zelf een jubilaris of viergeslacht uit de regio? Laat het ons weten op 
regionaal@bodevanschoten.be.

CD&V WIL PLAATSMAKEN VOOR ZORGPARKEREN IN WIJNEGEM 
Zorgverstrekkers moeten vlotter kunnen parkeren in de overvolle Wijnegemse straten. 
Dat vindt CD&V-raadslid Inge Carpentier.
“We zien dat de straten in Wijnegem steeds voller staan met geparkeerde auto’s van 
bewoners, waardoor het voor niet-bewoners steeds moeilijker wordt om een geschikte 
parkeerplaats te vinden”, aldus de dochter van oud-burgemeester Leo Carpentier. 
“Dit is zeker erg voor zorgverleners zoals geneesheren en kinesisten op huisbezoek, 
thuisverpleging, mantelzorgers … die dikwijls veel tijd verliezen om een parkeerplaats 
te vinden of soms genoodzaakt zijn om in overtreding te parkeren. Gezien de bevolking 

veroudert en steeds langer thuis blijft wonen met de 
nodige thuishulp, vinden wij het aangewezen om een 
parkeersysteem met faciliteiten uit te werken voor 
de zorgverleners.” Dit parkeersysteem kan er volgens 
CD&V uit bestaan dat de inrij naar een oprit, een vrije 
plaats voor de woning op privégrond of een open 
plaats voor een garage als parkeerplaats door een 
zorgverlener mag ingenomen worden voor een korte 
periode, met een maximum van 30 of 45 minuten. CD&V-
gemeenteraadslid Vik Werrebroeck: “Met een duidelijke 
sticker of affiche die ze op de garagepoort of aan de 
oprit aanbrengen, kunnen bewoners duidelijk maken 

dat ze de plaats vrijgeven aan de zorgverstrekkers. Deze laatsten moeten op hun beurt 
een duidelijk herkenbare en door de gemeentelijke overheid verstrekte kaart achter de 
voorruit van hun voertuig aanbrengen.” CD&V Wijnegem verwacht van de meerderheid 
initiatieven om dit ‘zorgparkeren’, dat in Zoersel in maart van start gaat, ook in 
Wijnegem in de praktijk te brengen.

WIJNEGEM SPIJST PAMPERBANK UIT SOLIDARITEIT 
De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het 
budget van jonge en kwetsbare gezinnen. “Heel wat gezinnen hebben een overschot 
aan wegwerpluiers. Kinderen groeien er immers snel uit, hebben regelmatig een 
grotere maat nodig, of worden zindelijk. Vanaf nu kunnen overschotten gedeponeerd 
worden in de inzamelboxen. Daarom zamelt het lokaal bestuur luiers in voor wie het 
minder breed heeft”, zegt schepen voor Sociale 
Zaken Nadine Wouters (Dorpspartij Durf!).  De 
ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd 
per maat en in het Sociaal Huis in pakketjes van 
25 stuks verkocht voor 1 euro aan gezinnen die de 
luiers echt nodig hebben. Deze boxen vind je terug 
aan het onthaal van het gemeentehuis, het sociaal 
huis en in ’t Gasthuis. Het lokaal bestuur sluit voor 
de opstart van de Wijnegemse Pamperbank aan bij 
de bestaande organisatie Pamperbank en voorziet 
voor dit eerste jaar een bijkomend budget om in de 
eerste fase, wanneer er nog onvoldoende luiers van 
bepaalde maten worden opgehaald, eventueel nog 
bijkomend luiers aan te kopen. 

brabanderhof_adv_80x180.indd   1 30/11/17   17:07

HET BRABANDERHOF 
paardenmelkproducten

Frans & Nadine de Brabander
Maaikeneveld 66 te Lier
info@paardenmelk.be
www.paardenmelk.be Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

- Vers of diepvries
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke huidverzorgingsproducten 

Geeft energie,betere weerstand,en sneller herstel!
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BEZOEK ONZE WEBSHOP EN BESTEL ONLINE!GRATIS VERZENDING BIJ EEN BESTELLING VAN MIN. 50 e

Communietip!

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.





zoekt wegens voortdurende expansie : 

ERVAREN PLAATSERS of PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.

• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
• Rijbewijs B of BE noodzakelijk.
• Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
• Goede verloning voor bekwame vakmensen in een jong en dynamisch team.
• Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website : 

www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03/320.80.80

                   ‘DE SWALAMANDER’ 
SCHITTERT IN BOECHOUTSE BIB 

Wie onlangs in de Boechoutse bib was, heeft ‘De Swalamander’ wellicht al zien hangen. 
Het kunstwerk stelt een grote salamander voor en werd in 2011 gemaakt door beeldend 
kunstenaar Francois Blommaerts. De installatie is 4,70 meter lang en 1 meter breed en 
werd gemaakt van een echt vel van een tijgerpython. 
‘De Swalamander’ hing eerder ook al in het centraal station van Antwerpen, maar nu 
schenkt Blommaerts het aan de gemeente. “Uiteraard zijn we heel dankbaar voor 
dit cadeau. Op deze manier brengen we opnieuw kunst in de publieke ruimte”, zegt 
burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor cultuur. “Toen we op zoek gingen naar een 
geschikte plek voor dit prachtige werk, kwamen we uit bij de witte muur boven de balie 
van de bib. Daar springt de salamander echt in het oog en kunnen zoveel mogelijk 
Boechoutenaren er mee van genieten”, zegt hij. 

Francois Blommaerts komt uit 
Hove, maar had zijn atelier in 
de Appelkantstraat in Boechout. 
Gefascineerd door de schoonheid 
van de natuur, schildert en 
tekent hij en maakt hij beelden 
in brons, metaal en hout. “Je 
vindt trouwens nog heel wat 
andere werken van hem terug in 
Boechout”, zegt burgemeester 
Koen T’Sijen. “Zo heb je onder 
andere ‘de twee zwerfhonden’ 
in park Biesenweijke, ‘Bulletje 
en Bonestaak’ in het George 
van Raemdonckpark, ‘Gekliefd’ 
op de kinderbegraafplaats 
van Boechout of de zitbanken 
‘Altamira Family’ op het dorpsplein in Vremde”, legt hij uit.






