


RANST,
Processieweg 56, instapklare half open 
beb. op prachtig perceel van 1.080 m² met 
bewoonb. opp. 195 m². Nieuw dak, nieuwe 
kkn, 3 volw. slk, garage, ruime zolder, droge 
kelder, enz. EPC 207 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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 € 385.000 excl. BTW en kosten

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

RANST,
Herentalsebaan 113, landelijk gelegen, 
gerenoveerde HOB op prachtig perceel van 
845 m² met 2 tot 4 slk en garage! Nieuwe 
badk. & kkn., nieuwe CV, elektr. conform, EPC 
(verouderd) 562 kWh/m² (Vg,WgLk,Gvkr,Gvv)

VP € 439.000

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

LIER,
Koepoortstraat 15, investeringsobject! 
Polyvalent karaktervol gebouw best. uit 3 
casco units met glvl van 225 m² en op V1 en 
V2 telkens een loft van ca 215 m² + terras. 
Verkoop onder BTW stelsel. EPB van toepassing
     (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)                 VP € 695.000

RANST,
Merellaan 40, rustig gelegen en zeer degelijke 
half open beb. op 351 m² met ZW-tuin, gar., 3 
slk, ing. kkn & badk., zolder, CV op gas, EPC 
712 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 382.500

TURNHOUT, 
G. Gezellestr. 6, instapklare, gerenoveerde 
woning op 128 m² met 3 slk, tuin, ing. kkn 
en badk. Renovatie 2010-2014. Recent dak, 
CV op gas, alu ramen, enz. EPC 208 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 253.000

VREMDE, 
Broechemsestwg 107, gunstig gelegen 
bouwgrond van 883 m² voor open bebouwing. 
Bieden onder gesloten omslag tot 2 juni om 
12.00u. Meer info op onze website of via 

kantoor. (Gvg,WgLk,Gvkr,Vv) 

Richtprijs € 295.000

VREMDE, 
Smishoek 3, goed onderhouden woning met 
4 slk in doodlop. straat op 50m van de Kerk! 
Bewoonb. opp. 144 m² met koer (geen tuin). 
CV op gas, dubb. glas, enz. EPC 666 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 242.500

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!

NIEUW

VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

30% VERKOCHT
IN FASE 1

VERKOCHT
NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW





WIJ KOPEN OOK 
MERKHORLOGES: 

O.A. CARTIER, ROLEX, BREITLING, 
AUDEMARS PIGUET, LONGINES, 

PATEK PHILIPPE, CHOPARD, 
JAEGER-LECOULTRE, …







                    KORT NIEUWS UIT RANST   
 31E OVER-LEEF-TOCHT: WANDELEN EN FIETSEN 
Leef vzw omvat twee dagcentra en een tehuis voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Deze voorzieningen bieden momenteel dag- en 
woonondersteuning aan 102 personen. Nadat in 2020 deze jaarlijkse wandel- en 
fietsdag wegens corona niet is kunnen doorgaan en anno mei 2021 er nog steeds 
geen evenementen kunnen plaatvinden, heeft men voor de 31ste editie een 
alternatief bedacht. 
Naar analogie met de vorige edities zijn er twee wandelingen en drie fietstochten 
uitgetekend. De wandelingen lopen over 5 en 10,5 km. De kortste tocht bevat een 
fotozoektocht en is geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. De fietsroutes rijden 
over 18, 32 of 56 km. 
De kostprijs voor een routebeschrijving voor een wandeling of fietstocht 
bedraagt € 4. De start- en aankomstplaats van de tochten is het terrein van Leef 
vzw,Herentalsebaan 15 in  Ranst. Naast het sportieve luik zijn er ook snackboxen 
verkrijgbaar. Deze kunnen tijdens de tocht ofwel thuis verorberd worden. Meer info 
op www.leefvzw.be.

GOLFCLUB IN RANST VERWELKOMT NU OOK PADELFANS 
Naast de golfaccommodatie aan de Ranstsesteenweg – waar ooit nog het 
voetbalterrein van FC De Kampioenen lag – zijn er nu vier nieuwe padelvelden. Dit 
complementaire sportaanbod past dan ook perfect in de visie van Golf Vlaanderen. 
Voorzitter Luc Feremans heeft nog heel wat in petto met een deelfietssysteem én 
trage wegen voor fietsers en wandelaars. 
In 2012 startte het Open Golfcentrum met een 6 holes-golfschool in de gemeente 
Ranst. Intussen werd naar een 9 holes toegewerkt, om qualifying rondes te kunnen 
spelen en – met een dubbele ronde – een routing van 18 holes te creëren. Vandaag 
kan je er naast golf ook een andere sport beoefenen: padel. Naast het clubhuis zijn 
intussen vier velden aangelegd.
Bovendien zijn er nog plannen om het aanbod op het Open Golfcentrum uit te 
breiden, onder meer door een deelfietssysteem te installeren én trage wegen toe 
te voegen voor fietsers en wandelaars. Bijkomend voordeel van zo’n gecombineerd 
sportaanbod is dat je de infrastructuur deelt. De padelspelers in Ranst kunnen dan 

ook gebruikmaken van de bestaande parking en – als de coronamaatregelen het 
straks opnieuw toelaten – de kleedkamers en brasserie. 

 

 

     

Verzamelaar koopt munten en 
bankbiljetten 

Ook hele verzamelingen  
0475/34.21.18 



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:*
Maandag: 13.00-18.30u

Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag: 11.00-16.00u
Feestdagen gesloten





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.

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

                  ZWERFVUILACTIE 
MONDT UIT IN PLEIDOOI 
VOOR STATIEGELD OP 
VERPAKKINGEN   

De plaatselijke Groen-afdeling van 
Wommelgem maakte van het stralende 
weer gebruik om een lenteschoonmaak 
te houden. De twaalf deelnemers 
verdeelden zich in enkele coronaveilige 
groepjes en stortten zich op een 
aantal zwerfvuilgevoelige plaatsen: 
de P+R-parking aan het rondpunt, de 
Nijverheidsstraat en Koralenhoeve.   

“Tot onze tevredenheid stelden we vast dat de 
gemeentelijke diensten op een aantal plaatsen 
zelf al in actie gekomen waren, want die lagen 
er relatief proper bij tegenover veertien dagen 
geleden”, aldus mede-initiatiefnemer en 
gemeenteraadslid Jan Herthogs. “Langs de 
snelweg in de Nijverheidsstraat stootten we 
wel op een heus sluikstort inclusief gedumpte 
zetels en zakken steenpuin.”
Het eindresultaat was een berg van bijna 
dertig volle zakken zwerfvuil. De gemeente 
heeft beloofd om die troep in de loop van de 
week op te halen en af te voeren naar een 
legale stortplaats. 

Groen Wommelgem grijpt de ‘rijke oogst’ 
van haar jacht op zwerfvuil aan om de N-VA-
Open Vld-meerderheid van Wommelgem 
aan te sporen eindelijk toe te treden tot 
de Statiegeldalliantie. Die lobbygroep 
ijvert voor de invoering van statiegeld op 
verpakkingsmateriaal. “De kosten voor het 
opruimen van zwerfvuil komt vooral op de 
gemeenten terecht. Elk jaar stijgt het bedrag 
dat hieraan moet uitgegeven worden. We 
moeten consumenten stimuleren om bewuster 
om te gaan met de verpakking die ze kopen”, 
aldus Herthogs.
Dat we momenteel in COVID-tijden leven werd 
ons ook jammer duidelijk gemaakt door het 
aantal mondmaskers en plastic handschoenen 
die de Groene tornado’s in de wegbermen 
terugvonden.

IK VERLOS U VANIK VERLOS U VAN
UW RATTEN- MUIZEN-UW RATTEN- MUIZEN-
EN MOLLENPROBLEEMEN MOLLENPROBLEEM

0493 122 498



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

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

RUIME KEUZE 

SANDALEN EN 

SLIPPERS

MOOI 

ASSORTIMENT 

BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 

LEDERWAREN & 

PARAPLU’S.
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                             WIJNEGEM KOMT 
            HANDELAARS TEGEMOET MET 
                               RENTELOZE LENING   

De gemeente Wijnegem komt na de heropening van de terrassen met goed 
nieuws. “We bieden onze lokale handelaars een steuntje in de rug met een 
renteloos heropstartkrediet tot 5000 euro”, aldus schepen en toekomstig 
burgemeester Leen Wouters (N-VA)

Het heropstartkrediet werd op de gemeenteraad van 17 mei voorgesteld.
Via een eenvoudig formulier op de gemeentelijke website kan de aanvraag 
worden opgestart. 

De Raad voor Lokale Economie zal bij de aanvragen een adviserende 
rol innemen voor het lokaal bestuur. “We vingen al verschillende 
signalen op dat er nood is aan meer steun naast de federale en Vlaamse 
ondersteuningsmaatregelen. Een beperkte premie voor elke handelaar is 
daarbij niet de meest opportune een oplossing. Een substantieel bedrag 
tijdelijk aanbieden aan wie het echt nodig heeft is dat wél. Daarom werd er 
met het lokaal bestuur een soort van kaskredietprincipe uitgewerkt”, aldus 
Jan Meeussen, voorzitter van de Raad voor Lokale Economie.

“Een heel mooi gebaar van de gemeente”, vinden overburen Steven 
Hendrickx van café Studio De Sax en Raf Vandeneijnde van pizzeria Il Forno 
Rosso. De Sax bestond op 1 maart 2020 25 jaar, maar in de plaats van een 
groot feest te kunnen organiseren, moest Steven Hendrickx zijn zaak sluiten 
omwille van corona. 

“Dat gebeurde uitgerekend een maand nadat ik dit café opnieuw van 
mijn broer Luc had overgenomen. De pech hield aan want vorig najaar 
investeerde ik fors in een houten winterterras met buitenbar dat als gevolg 
van de tweede lockdown uiteindelijk pas op 8 mei jongstleden kon opengaan 
als zomerbar. Zonder solidariteit van de gemeente en van mijn huisbaas zou 
het moeilijk zijn om dit te overleven. Veel verlopen drankjes weggooien heb 
ik niet moeten doen. Ik heb de coronabui destijds zien hangen en had voor de 
lockdown niet te veel meer ingeslagen.”

Raf Vandeneijnde is bezig met het installeren van een gloednieuwe en 
grotere pizzaoven, die net geleverd werd uit Italië ter vervanging van 
zijn oorspronkelijke ‘Forno Rosso’. “De mensen uit Wijnegem lusten mijn 
pizza’s wel, maar die lange sluiting heeft er natuurlijk ingehakt. Met 
takeaway tracht ik die lange periode te overbruggen. Intussen probeer ik 
ook dit winkelpand nog aan te kopen want ik wil hier echt wel lang blijven. 
Voorlopig wacht ik nog even met het openen van mijn terras. Pas als het weer 
echt beter wordt, waag ik opnieuw m’n kans en roep ik m’n personeel terug 
uit technische werkloosheid.”



U kan mij contacteren voor het uitvoeren van kleinschalige 
ALGEMENE BOUWKUNDIGE WERKEN zoals :

 • Tuinhuizen
 • Lounges
 • Poolhouses
 • Aanleggen of aanpassen van terrassen
 • Gyproc werken
 • Kleine loodgieterij- en electriciteitswerken
 • Kleine verbouwingen
 • Algemene kleine karweien

Durf je de stap niet alleen te zetten ? 
Je kan tevens terecht voor onafhankelijk deskundig bouwadvies, 
bijstand of ondersteuning bij een renovatie of nieuwbouw,  
bij bouwkundige problemen of voorlopige opleveringen  
bij appartementen of woningen !

John Truyers / 0479 51 56 19 / john.truyers@outlook.com

JTBOUW & ADVIES

…met een bouwkundige opleiding  
en meer dan 35 jaar ervaring in de  
bouwsector, zowel in de uitvoering als 
opvolging van kleine & grote projecten!
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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

                    65 JAAR HUWELIJKSGELUK 
      VAN JEAN EN MARIA FEESTELIJK 
                         GEVIERD IN WOMMELGEM   

En of het feest was in Woonzorghuis Sint-Jozef in Wommelgem op 
donderdag 29 april! Want Jean Crols en Maria Driessens vierden er 
toen hun 65ste huwelijksverjaardag, hoewel zij eigenlijk op 4 april 
1956 volmondig ‘ja’ zeiden tegen een leven voor en met elkaar. Maar 
daarover werd gelukkig niet gezeurd tijdens het fijne feest, want het 
is helaas maar bitter weinig koppels gegeven om samen hun 65ste 
huwelijksjubileum te mogen vieren.

En stond heel wat op het feestprogramma, zoals o.m.: de overhandigen 
van een wenskaart met alle namen van bewoners en medewerkers, een 
gezellig tête-à-tête middagmaal (door chef-kok/onthaalmedewerker 
Annik met liefde en aandacht klaargemaakt) bestaande uit een malse 
biefstuk met pepersaus en frietjes gevolgd door schepijs, aangepaste 
versiering en bediening door het team ergo animatie, verwenkoffie in 
de namiddag, enz.

Geen gemeentelijke receptie
“Jean Crols werd 90 jaar geleden in Muizen geboren”, vertelt 
secretariaatsmedewerker Heidi Gevers, “en Maria Driessens, die nu 
86 is, zag haar eerste levenslicht in Duffel. Samen betrekken zij een 
appartement in ons Woonzorghuis.”

Jean en Maria ontmoetten elkaar voor het eerst in ‘Rio’, een dancing die 
nu niet langer bestaat. Jean werkte als boekhouder en gaf ook 
les in een avondschool, terwijl Maria een tijdlang als bediende 
werkte. Het echtpaar heeft een dochter en 3 kleinkinderen.

Heidi: “In normale omstandigheden wordt er ter gelegenheid 
van een 65-jarig  huwelijk door de gemeente een receptie 
aangeboden. Maar omdat dit vanwege Covid-19 niet kan, 
kwamen burgemeester Frank Gys en schepen Alex Helsen 
met een boeket naar het WZH om het koppel te feliciteren. 
Als muzikaal alternatief werd er een lied gezongen, onder 
begeleiding van een gitaar, met aangepaste tekst op de tonen 
van ‘ik hou van u’.”

Bent u zelf of kent u huwelijksjubilarissen? Laat het ons dan 
vooral snel weten en wij maken er graag een fijn stukje van! 
Mail naar: regionaal@bodevanschoten.be
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