


GROBBENDONK,
Bouwel, Herenthoutse Steenweg 92, 
bouwgrond voor open beb. op 776 m² 
met perceelbreedte van ca 15 m, zonder 
bouwverplichting! (Gvg, Wg, Gvkr, Vv)

VP € 175.000

BROECHEM, PROJECT PATERSHUYS,
Pater Domstraat, 15 moderne BEN-woningen (Bijna 
Energie Neutraal = E-peil max. 30) op wandelafstand 
van het centrum, met 4 mooie slk, aangelegde tuin met 
fi etsenstalling, zonnepanelen, vloerverwarming, inspraak 
in afwerking, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VANAF € 381.000 excl. BTW en kosten

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)

DEURNE,
Boterlaarbn 284/5, volledig gerenoveerd app. 
93 m² op de gelijkvloerse verdieping met 
garagebox, zuid-terras (10 m²), 2 slk, indiv. CV 
op gas, elektriciteit conform! EPC 382 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 199.000

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)

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)

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)

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,Gvkr,Gvv) 

VP € 499.000

WOMMELGEM 
Oelegemsteenweg 146, ruime, instapklare 
open bebouwing op 1.785 m² met 4 slk en 
2 garages, CV op mazout, EPC 348 kWh/m² 
(Vg,Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 457.500

VERKOCHT

VERKOCHT

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!
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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GOLD & DIAMOND MASTERS

10-DAAGSE GOUDAANKOOP

TELKENS VAN 10U30 TOT 16U

HANDELSLEI 116 •  SINT-ANTONIUS/ZOERSEL
( S C H U I N  T E G E N O V E R  B N P PA R I B A S  F O RT I S  B A N K )

Z AT E R D A G  E N  Z O N D A G  O P A F S P R A A K

TEL 03-600 70 15

INKOOP GOUD, ZILVER, MUNTEN, ...GOUD, ZILVER, MUNTEN, ...

GRATISSCHATTINGWij komen ook biju aan huis

GOUDPRIJSSTAAT NUHISTORISCH
HOOG !
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WIJ KOPEN AAN:
OUD GOUD - GOUDEN SIERADEN -TANDENGOUD - GOUDEN MUNTEN - GOUDSTAVEN

ZILVEREN MUNTEN - ZILVEREN BESTEK - ZILVEREN SIERADEN - PLATINA - DIAMANTEN - MERKHORLOGES





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 

T

W

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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WWW.BOOMKWEKERS.BE
10% korting 

op alle verkoopbare 

potplanten bij aankoop

van 25 euro.

Tot 31 maart ‘21





                   HUISARTSENWACHTPOST 
           VOORKEMPEN OPENT DEUREN 
                                      NAAST AZ SINT-JOZEF    

Sinds februari heeft de regio nu ook een huisartsenwachtpost. De allereerste 
wachtdienst van de Voorkempen is geopend naast de afdeling Spoed en met steun 
van het AZ Sint-Jozef Malle. De 89 huisartsen van de kringen Voorkempen (Schilde, 
Wijnegem en Oelegem) en Malle-Zoersel-Zandhoven zullen er voortaan de 
wachtdiensten bemannen. 

In de Noordrand is er al langer een huisartsenwachtpost in AZ Klina gevestigd. In de 
Voorkempen was het even wachten.  “Sinds de eerste aanvraag in 2014 bij het RIZIV 
werd ingediend, is er een hele weg afgelegd. Vanaf juli dit jaar wordt het verplicht, 
maar we zijn er dus nu al klaar voor,” 
legt ondervoorzitter dr. Dirk De Witte 
uit Schilde uit. “Op termijn is het ook de 
bedoeling om samen te werken met de 
huisartsenwachtposten Noordrand en 
Antwerpen Noord-Oost. Hoe dat praktisch 
in z’n werk zou moeten gaan, valt nog af 
te wachten, want die is wel een erg ruime 
regio om te dekken. De locatie van de 
nieuwe huisartsenwachtpost is ook niet 
zomaar gekozen. “Nu hebben we een korte 
lijn met de Spoeddienst en kunnen we 
gebruikmaken van het ziekenhuislabo”, 
merkt voorzitter dr. Sven Beersmans 
op. Het ziekenhuis financiert ook. “In 
september 2020 is onze nieuwe aanvraag 
door het RIZIV goedgekeurd. In november 
is gestart met de opbouw. De subsidies 
wie we hiervoor krijgen gaan naar het 

ziekenhuis in de vorm van huur voor het gebouw.” Voor AZ Sint-Jozef Malle betekent 
de komst van de huisartsenwachtpost ook een meerwaarde. “Op deze manier kunnen 
we patiënten duidelijker en sneller wegwijs maken. Terwijl vroeger patiënten naar de 
spoeddienst kwamen, terwijl dit niet altijd nodig was, kan in de wachtpost bekeken 
worden of een doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. In dat geval, is dat 
ook zeer dichtbij”, legt algemeen directeur  Koen Vancraeynest uit. Bedoeling is dat de 
wachtpost zich in de toekomst in het AZ zal vestigen. “Eerst staan er nog verbouwingen 
te wachten. Maar we wilden en konden daarop niet wachten om de huisartsenwachtpost 
te openen”, reageert Dr. Sven Beersmans. Samen met dr. De Witte verzorgde hij tijdens 
het eerste weekend de wachtdienst in het kersverse gebouw met onthaal, wachtruimte, 
2 consultatieruimtes en slaapvertrekken voor 2 artsen. “Overdag zijn er 3 artsen van 
wacht, 2 arts verblijven hier en een andere doet huisbezoeken. ‘s Nachts houden 2 artsen 
de wacht.” De wachtnummers van beide huisartsenkringen blijven gelden. 

Op de foto: Koen Vancraeynest (algemeen directeur AZ Sint-Jozef Malle), dr. Dirk De 
Witte (ondervoorzitter huisartsenwachtpost), Ellen Theunissen (wachtpostcoördinator) 
en dr. Sven Beersmans (voorzitter huisartsenwachtpost).





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



      OPENINGSUREN                
MA/VR   : 08.30 TOT 12.30 

        13.30 TOT 18.30
       ZA :   08.00 TOT 17.00 
DONDERDAG GESLOTEN
                                          

Adolf Mortelmansstraat 20    
2160  Wommelgem
Tel: 03/353.19.73
gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be

DERMONDE G .FIETSEN VOF

   FFIIEETTSSEENN  EENN  EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE FFIIEETTSSENN 

10 % KORTING 
OPENDEUR VOORWAARDEN 

OP FIETSEN  EN ACCESSOIRES

TOT 30 JUNI 2019
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OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 17u00
DONDERDAG GESLOTEN

UILENBAAN 65 - 2160 WOMMELGEM - T. 03 353 19 73 - 
GASTON.DERMONDE@TELENET.BE - WWW.FIETSENDERMONDE.BE

UILENBAAN 65 - WOMMELGEM - TEL. 03 353 19 73
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UILENBAAN 65UILENBAAN 65
ALLE FIETSEN WORDEN 

VERKOCHT MET WAARBORG

EN SERVICE

AFHALEN HERSTELLINGEN

IS MOGELIJK

VANAF 2 NOVEMBER 2020

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING
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VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 13u00 -  DONDERDAG GESLOTEN

www.fi etsendermonde.be

                   BOECHOUT GAAT VAN 
     START MET ZORGPARKEREN

Dokters, verplegers en andere zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats 
dicht bij de woning van hun patiënt. Daardoor lopen huisbezoeken soms vertraging 
op. Daarom gaat Boechout van start met zorgparkeren, waarbij inwoners de 
parkeerplaats voor hun garage of oprit kunnen openstellen voor zorgverleners. 

Heel wat zorgverleners moeten bij huisbezoeken vaak lang zoeken naar een 
parkeerplaats. Nochtans zijn er in veel straten wel parkeermogelijkheden, maar dan 
op privéplaatsen zoals op of voor een oprit of garage. Die parkeerplaatsen kunnen 
Boechoutenaren vanaf nu openstellen voor zorgverleners. “Het idee is ontstaan op de 
seniorenraad. Doordat zorgverleners voor iemands garage of oprit mogen parkeren, 
kunnen ze vijf tot tien minuten extra tijd doorbrengen bij hun patiënt. En die kostbare 
tijd kan vaak erg belangrijk zijn”, zegt schepen van Welzijn en Senioren Els Augustinus. 

“Het systeem is simpel”, zegt schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts. “Inwoners die hun 
parkeerplaats willen openstellen, vragen dat aan via het e-loket op onze website. Ze 
ontvangen dan een zorgsticker die ze op hun garage kleven. Zo weet een zorgverlener 
dat hij of zij gedurende 45 minuten voor de oprit of garage mag parkeren”, legt hij uit. 
“Moet je toch dringend weg? Dan kan je bellen naar het gsm-nummer dat op de kaart 
achter de voorruit van de auto staat”, zegt hij.

Zorgverleners met een erkend RIZIV-nummer kunnen zo’n 
zorgparkeerkaart ook aanvragen via het e-loket van de gemeente. 
“Het enige wat ze dan nog moeten doen is hun contactgegevens op 
de kaart zetten en de kaart achter de voorruit van hun auto leggen”, 

besluit Els Augustinus. 

Een zorgsticker- of parkeerkaart aanvragen kan via www.boechout.be/
zorgparkeren. Op die pagina vind je binnenkort ook een overzicht van de 

zorgparkeerplaatsen in Boechout.



                    BEKEND FOTOGRAAF NICK 
                   HANNES MEE IN VERZET TEGEN 
BEDRIJVENTERREINEN OP DE KEER   

Uit de massale opkomst voor de online infoavond over de toekomst van De Keer, blijkt 
dat veel mensen wakker liggen van de toekomst van wat nu nog een vredige open 
ruimte is tussen E313 en Albertkanaal, op de grens van Wommelgem en Ranst. Nick 
Hannes, gelauwerd fotograaf én bewoner, leidt mee het verzet tegen de plannen om er 
industrieterreinen aan te leggen. “Niet uit eigen, maar wel uit algemeen belang want 
De Keer is een erg waardevol landschap”, aldus Hannes, die opgroeide in Wijnegem.

Meer dan 200 deelnemers - er moesten nog tientallen anderen geweigerd worden - 
kropen donderdagavond achter hun computer om te vernemen wat De Keer boven 
het hoofd hangt. Dat is een ‘ouderwets’ open zone van 200 hectare van aangesloten 
weiden en bescheiden oude huizen op de grens van Wommelgem en Oelegem. Er 
wonen een honderdtal gezinnen en er zijn nog meerdere landbouwers actief. De 
recente regeringsbeslissing om het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) net 
daar te ‘optimaliseren’, had de oude krijgers van Red De Keer gealarmeerd en 
aangezet tot deze infoavond.

“Terecht”, besluit Nick Hannes (46), die zelf sterk getuigde over de schoonheid en 
het belang van dit gebied. “Ik onthoud uit de antwoorden van de ambtenaar die de 
Vlaamse overheid had afgevaardigd dat het wel degelijk de bedoeling is om alles 
hier te betonneren, vol wegen te leggen en fabrieken neer te poten. Weliswaar pas 
na realisatie van de Oosterweelverbinding, de verbreding van de E313 en de aanleg 
van de A102. Ten vroegste binnen tien jaar dus, maar ik vond het best eng om dit zo 
woordelijk te horen uitspreken.”

Hannes reist normaal de wereld rond en specialiseerde zich als documentaire-
fotograaf de laatste tijd cynisch genoeg in de verwoestingen die ‘marktgestuurde’ 
urbanisatie overal aanricht. “Dat ik hier straks letterlijk in mijn eigen achtertuin 
misschien zo’n beelden kan maken, is wel cynisch en wil ik koste wat kost vermijden. Ik 

onderstreep dat ik dat niet alleen doe omdat ik met echtgenote en tweelingdochters 
zelf tien jaar geleden een oud huis heb gekocht dat stilaan helemaal opgeknapt is. 
We zijn trouwens niet alleen. Heel wat andere jonge gezinnen zijn neergestreken 
langs de landelijke Keerbaan en Oelegemsteenweg. Wij hebben graag in Borgerhout 
gewoond, maar de rust en relatief ongerepte natuur hier waren echt een verademing.”

Hannes bracht de schoonheid van zijn nog relatief onbekende en ondergewaardeerde 
buurt vorig jaar mooi in beeld toen hij voor De Standaard een reeks maakte over zijn 
leven thuis tijdens de eerste corona lockdown. Naast zijn eigen tweelingdochters was 
toen een hoofdrol weggelegd voor de weidse verstilde landschappen van De Keer.  

“We willen met Red De Keer, waarvan ik nu officieus woordvoerder ben, onze streek 
in de eerste plaats positief onder de 
aandacht brengen door wandelingen 
uit te stippelen, infoborden aan te 
brengen en zelf zwerfvuil op te ruimen. 
Als de dreiging om dit allemaal te 
vernietigen concreter wordt, zullen we 
onze acties opvoeren. We verwachten 
ook steun van de lokale besturen.”

Het stoort ‘ambassadeur’ Hannes 
dat de Vlaamse overheid van de 
burgers verlangt om ecologisch 
en klimaatneutraal te leven, maar 
zelf haar voeten lijkt te vegen aan 
duurzame ontwikkeling en het 
behoud van open ruimte. “En het is 
ronduit stuitend dat in de goedkeuring 
van het ‘gebiedsprogramma 
ENA Wommelgem/Ranst’, zoals 
de vernietiging van De Keer in 

ambtenarenjargon heet, met geen woord wordt gerept over de bewoners. Het geeft 
enigszins aan in welke schuif de Vlaamse regering ons heeft gestoken: de onderste. 
Wij gaan ons niet laten verjagen, toch niet voor industrie en beton. Het is hoogtijd dat 
de overheid de plannen daarvoor definitief schrapt”

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



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

RUIME KEUZE 

SANDALEN EN 

SLIPPERS

MOOI 

ASSORTIMENT 

BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 

LEDERWAREN & 

PARAPLU’S.

een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - ARRIVA - GABOR - en gekozen uit Top-merken als ARA - ARRIVA - GABOR - 

RUIME KEUZE 

SANDALEN EN 

SLIPPERS

Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met ASSORTIMENT 
ASSORTIMENT 
ASSORTIMENT 

BIJPASSENDE 
BIJPASSENDE 
BIJPASSENDE 

een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen een evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - ARRIVA - GABOR - en gekozen uit Top-merken als ARA - ARRIVA - GABOR - 

RUIME KEUZE 

SANDALEN EN 

SLIPPERS

BIJPASSENDE 
BIJPASSENDE 
BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 
HANDTASSEN, 
HANDTASSEN, 
HANDTASSEN, 
HANDTASSEN, 
HANDTASSEN, 

LEDERWAREN & 
LEDERWAREN & 
LEDERWAREN & 
LEDERWAREN & 
LEDERWAREN & 

PARAPLU’S.
PARAPLU’S.

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

Flyer_ElsDierck_Maart_A4.indd   1Flyer_ElsDierck_Maart_A4.indd   1 9/03/2021   11:109/03/2021   11:10







www.euro-deco.be
MAART = ACTIEMAAND!!!



www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

 

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!

!

202005Bizzy.indd   38 4/05/20   14:20

Openingstijden:
Dinsdag tot vrijdag: 9u tot 18u

zaterdag: 10u tot 18u
zondag en maandag gesloten (maart)

Vanaf april ook open op:
zondag: 11u tot 16u

maandag: 13u tot 18u
feestdagen gesloten



                    NIEUW BOS VAN 1,4 HECTARE, 
GEPLANT DOOR KINDEREN UIT RANST  

De leerlingen van alle Ranstse basisscholen plantten onlangs een nieuw bos van 1,4 
hectare. In totaal maar liefst 2640 bomen en struiken! Het nieuwe bos is gelegen aan 
westelijke zijde van de Oelegemsesteenweg, tussen de twee bruggen over de snelwegen 
in Ranst. Het sluit aan op de reeds bestaande, biologisch waardevolle oude bossen van 
het boscomplex tussen Bossenstein en Oelegem. De aanplanting was een actie van de 
gemeenten in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Zuid en het provinciebestuur.

Op 2 maart staken de leerlingen van alle Ranstse basisscholen de handen uit de mouwen. Op 
coronaveilige wijze gingen ze aan de slag om honderden jonge eiken, lindes, elzen, essen ... 
te planten. In totaal 14 verschillende soorten! Een omheining beschermt de jonge boompjes 
tegen hongerige reeën.  De leerlingen en leerkrachten waren enthousiast om onder een 
stralende lentezon heel wat boompjes, onder begeleiding van de Bosgroep Antwerpen Zuid 
in de grond te steken. 

Copyright: Bosgroep Antwerpen Zuid
“Als we daadwerkelijk iets willen doen aan de klimaatopwarming, dan is het massaal 
aanplanten van bomen een belangrijk middel. Het is de bedoeling om per jaar 1 hectare nieuw 
bos aan te planten op het grondgebied van Ranst”, aldus de Schepen van Milieu, Luc Redig. De 
volgende bebossingsactie in Ranst vindt plaats in het najaar van 2021 aan het Hutveld.






