WAAR VASTGOED WERKT!
Gevestigde waarde met méér dan 20 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!
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BROECHEM,

BERCHEM,

BERLAAR,

F. De Vriendtstr. 34, verdieping 8, te
moderniseren app. 95 m² met 3 slk, ruim terras
& kelder; EPC 240 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Montystr. 33, deels gerenoveerde ruime woning
met 3 slk, 2 badk., riante berging, tuin, zolder,
Cv op gas, elektriciteit conform! Achterhaald
EPC 315 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

G. Peetersstr. 52 b21, recent dakapp. 100
m² met 2 slk, airco, zuid terras 47 m² &
garagebox. Bwjr: 2014, living op parket. EPC
151 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 159.000

VP € 269.000

VP € 359.000
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EMBLEM,

Ranstsestwg. thv 58B (doodlopende zijstraat!)
Bouwgrond voor open beb. 869 m², zuid
gericht met bouwbreedte van ca 15 meter!
Mogelijk opsplitsbaar! (Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 385.000 excl. kosten

NIE

RANST,

VREMDE,

Hoornveldstr. 2 B13, recent app. 85 m² op
de 1ste verd. met 2 slk, west-terras 7 m² en
ondergr. parking & kelder! EPC 103 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Oude Vaartstr. 67, grondig te renoveren HOB
op 259 m² met 3 à 4 slk, kelder en zuid oost
tuin. Solide betonstructuur. EPC 1.116 kWh/m²
(Vg,WgLk,Gvkr,Vv)

Broechemsestwg 107, gunstig gelegen
bouwgrond van 883 m² voor open bebouwing
met perceelbreedte van 14,5 meter, grenzend
aan agrarisch gebied (Gvg,WgLk,Gvkr,Vv)

VP € 274.000

VP € 269.000

VP € 295.000
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VREMDE,

P. Domstraat, Nieuwe BEN-woningen op
wandelafstand van het centrum, met 4
slk, tuin met fietsenstalling, zonnepanelen,
vloerverwarming, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

OELEGEM,

VP € 280.000
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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)
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WOMMELGEM,

WOMMELGEM,

WOMMELGEM,

Kempenlaan 85, riante villa op prachtig
perceel van 1.852 m² met 4 à 5 slk en garage;
bouwjaar 1993, bewoonb. opp. 323 m², CV op
gas, EPC 296 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Molenbaan 12, voll. gerenoveerde woning op
534 m² met 3 slk, bureau & garage! CV op gas,
EPC 135 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Beukenlaan 42, zeer rustig gelegen,
instapklare H.O.B. op 641 m² met ZW-tuin,
5 slk, bureel, dubb. gar., bwjr 1999. EPC 165
kWh/m². (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 649.000

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be
Ranst, Broechemlei 24
Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!

VP € 565.000

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

WIJNEGEMSE HONDEN
HEBBEN EIGEN BOSJE
Ook de Wijnegemse viervoeters en hun baasjes kunnen hun hart voortaan ophalen op
sport- en speelsite De Leeuw aan de rand van het park. Daar werd een nieuwe loopzone
geopend waar honden nu heerlijk kunnen ravotten tussen bomen, struiken en heuvels.
De loopzone is de tweede in Wijnegem. De hondenweide aan de Oude Turnhoutsebaan
heeft ook veel succes, maar is verder gelegen voor de inwoners die in het centrum van de
gemeente wonen. De roep naar meer en aangepaste ruimte waar de geliefde huisdieren
de poten kunnen strekken zonder andere mensen te hinderen, klonk al een tijd. Het
nieuwe hondenbos, 700 vierkante meter groot, kreeg een toegankelijke, centrale
ligging aan het park.
Het hondenbos – want er staan best veel bomen op de kleine oppervlakte - is vlot
toegankelijk voor wandelaars van het park, maar ook met de fiets en de auto kan je er
makkelijk terecht. De ingang van de hondenloopzone ligt naast het skatepark en sluit
aan op de parking van het gemeentelijk sportcentrum.
De invulling van deze toekomstige sport- en speelsite kan ingekeken worden via de
gemeentelijke website: www.wijnegem.be/de-leeuw.

GOLD & DIAMOND

10-DAAGSE GOUDA
MAA

GODON
UDPRIJSVRIJ
ST11
AAT NU 12
HISDIN
WOE
TMAART
ORISCHMAART
HOOG !

MAA

15
MAART

DIN

WOE

17

16

DONMAART

MAART
MAA

SEPT

SEPT

DON

18

DIN

MAART

VRI

19

MAA

TELKENS20
VAN 10U30
21TOT
13 14 15 16
SEPT

SEPT

SEPT

SEPT

WIJ KOPEN AAN:

OUD GOUD - GOUDEN SIERADEN -TANDENGOUD - GOUDEN

ZILVEREN MUNTEN - ZILVEREN BESTEK - ZILVEREN SIERADEN - PLATIN

W
GOUDPR
IJS
STAAT NU
HISTORIS
CH
HOOG !

OOP GOUD, ZILVER, MUNTEN
INKOOP OUD GOUD, GOUDEN SIERADEN, TANDENGOUD,
GOUDEN MUNTEN, GOUDSTAVEN, ZILVEREN MUNTEN,
ZILVER BESTEK, ZILVEREN SIERADEN, PLATINA,
DIAMANTEN,
( S C H U I N MERKHORLOGES
T E G E N O V E R B N P PA R I B A S F O R T I S B A N K )

ELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS/ZOE
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

MOND MASTERS

GOLD
&
DIAMOND
MASTERS
GOUDAANKOOP
D & DIAMOND MASTER

10-DAAGSE GOUDAANKOOP

DAAGSE
GOUDAANKOOP
STERS
11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

OE

7

ART

DON

18

VRIJ

MAA

19

MAART

MAART

DON

VRIJ

22
MAART

MAA

AN 10U30
16U
WOE TOTDON

OOP
MAART

MAART

DIN

MAART

WOE

23

DIN

24

MAART

MAA

MAART

WOE

MAART

MAART

DON

DIN

MAART

VRIJ

MAART

MAA

WOE
MAART

DIN

MAART

WOE

DON

MAART

22
28
29
30
23 1727
18
19
22
23
15 16
WIJ KOPEN AAN:

MAA
KOPEN
AAN:

DIN

WOE
DON10U30 TOT
VRIJ 16U
TELKENS
VAN

NDENGOUD - GOUDEN MUNTEN - GOUDSTAVEN

SEPT
MAART
DIN

SEPT
MAART
MAARTSEPT
MAART SEPT MAART
REN SIERADEN - WOE
PLATINA
- DIAMANTEN
- MERKHORLOGES

MAA

SEPT
MAART

DIN

SEPT
MAART

23ZILVEREN24
MUNTEN - ZILVEREN BESTEK - ZILVEREN SIERADEN - PLATINA - DIAMANTEN - MERKHORLOGES
OUD GOUD - GOUDEN SIERADEN -TANDENGOUD - GOUDEN MUNTEN - GOUDSTAVEN

W

2

M

TELKENS VAN 10U30 TOT 16U

MAART

MAART

WIJ KOPEN AAN:

OUD - GOUDEN SIERADEN -TANDENGOUD - GOUDEN MUNTEN - GOUDSTAVEN

UDSTAVEN

N
ZILVEREN BESTEK - ZILVEREN SIERADEN - PLATINA - DIAMANTEN - MERKHORLOG
N --MERKHORLOGES
GOUDPR
IJS
STAAT NU
HISTORIS
CH
HOOG !

G

RATIS
GOUDPR
S
C
G
HATTING
ATIS
IJS VANR10u30
TELKENS
TOT
16u00
W
ij
k
o
S
men ook
CHATTING
STAATZATERDAG
bij
u
EN
ZONDAG
OP
AFSPRAAK
NU
a
an huis
W
ij komen o
ok
HISTORIS
u aan huis bij
CH
HOOG !
INKOOP
GOUD, ZILVER, MUNTEN, ...
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ZILVER, MUNTEN, ...

10-DAAGSE GOUDAANKOOP

HANDELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS/ZOERSEL
GRATIS

( 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 R T I S B A N K )

VAN NUFFELEN
RONNY bvba
RAMEN & DEUREN -ALUMINIUM - HOUT - PVC
VOLLEDIGE BINNENAFWERKING
VERANDA’S - SECTIONAALPOORTEN
ROLLUIKEN - VOORZETROLLUIKEN

Houten ramen in alle RAL-kleuren afgewerkt
Alle soorten beglazing
• Familiebedrijf met zelfwerkende patroon
• Snelle levering en plaatsing
• Dé specialist in renovatie en nieuwbouw
• Bij ons geen kopzorgen,
van uitbreken tot volledige afwerking

Beleggingsverzekeringen
Alle verzekeringen voor
GEZIN en KMO

Koop nooit een raam of deur
zonder eerst bij ons langs te komen
GRATIS PRIJSOFFERTE
MEER DAN 25 JAAR ERVARING!

NU NIEUW

WENST U NET IETS MEER?

VRAAG NAAR ONZE
VLEUGELOVERDEKTE
DEUREN.
Kapelstraat 99 • 2160 Wommelgem
T: 03-354 24 54
GSM: 0477-53 13 89 • vannuffelen.ronny@skynet.be
/
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We zijn de beste van de klas
maar we mogen onze rendementen niet groter publiceren

WEGWIJZER

0,80% per jaar, gewaarborgd gedurende 8 jaar
GARAGEVERKOOP ZANDHOVEN / MASSENHOVEN
Op zondag 26 september, Amakuzand, Het Ven 30 in Zandhoven. Deelnemers betalen
5 euro. Meer info op 0478/777 624.

1,30% netto
rendement in 2020

0,80% gewaarborgd rendement gedurende 8 jaar
Rendementshistoriek laatste 6 jaar
Jaar
2015
Return 2,30%

2016
2017
1,90% 1,70%

2018
1,70%

2019
1,50%

2020
1,30%

2% éénmalige premietaks
50 EUR administratiekost + instapkost
TAK 21 - beleggingshorizon ten minste 8 jaar
GEEN roerende voorheffing na 8 jaar (art 21 W.I.B. onder de huidige wetgeving)
Optie: onderschrijving als koppel via polis op twee hoofden
Patronale-Life, een solide aanbieder
Essentiële informatie document
www.tak-44.be
* winstdeelname is niet gewaarborgd en wordt jaarlijks toegekend
op alg. verg. Patronale-Life en mits akkoord NBB
Voor huidige rentevoeten, consulteer www.patronale-life.be
Patronale Life NV - Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel - www.patronale-life.be
Onderneming toegelaten onder code 1642 (KB 18/06/01, BS 29/06/01)

www.kve.be • Tel 03 475 01 52
Gasthuisstraat 34 - Ranst
FSMA 48337-cB

SPEELGOEDBEURS
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond van Ranst haar speelgoedbeurs
in de grote zaal van het Gildenhuis. Heel wat jonge mensen verhandelen hun
speelgoed en zorgen voor een ruim en gevarieerd aanbod met voor elk wat wils.
Een mooie gelegenheid voor een gecombineerd zondagvoormiddag-uitstapje naar
Ranst, met een bezoekje aan de jaarlijkse boerenmarkt en de speelgoedbeurs! Dit
alles op 26 september van 10 tot 12.30 uur in het Gildenhuis, Lievevrouwestraat 15
in Ranst. Wil je spullen verkopen, betaal je 3€ per tafel als lid van de Gezinsbond (6€
voor niet-leden). Inschrijven: nog tot en met 28 september op 03/4857093.
FIJNE FAMILIALE FIETSTOCHT DOOR DE VOORKEMPEN
Vertrek: evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhoven en dit op
26 september van 14:00 tot 17:00u. Meer info via eddy.deridder.edr53@gmail.com.
Organisatie: PASAR Schilde - ’s-Gravenwezel.
STILTEWANDELING IN NATUURGEBIED LOVENHOEK
Wandelen - zonder woorden - puur natuur. Je geniet of je leert genieten van wat op
dat moment de natuur en haar omgeving je te bieden hebben. Je keert terug naar huis
met een veld vol energie. Op 31 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00u in Natuurgebied
Lovenhoek, Pulderdijk in Pulderbos. Organisatie: vtbKultuur Zandhoven. Meer info
op zandhoven@vtbkultuur.be.

VRIJE BASISOEFENSCHOOL
START NIEUW SCHOOLJAAR
ZONDER ASBEST EN MET
NIEUW ZORGLOKAAL
De Vrije Basisoefenschool in Wijnegem is het nieuwe schooljaar gestart met liefst 560
kleuters en leerlingen van de lagere school. Maar ook met een mooi vernieuwd en
asbestvrij zorglokaal, waarvoor ook de leerkrachten de voorbije weken mee de handen
uit de mouwen hebben gestoken.
De Vrije Basisoefenschool, 150 jaar geleden gesticht door de zusters Annonciaden, telt
nog heel wat oude gebouwen. “De ‘villa’, waarin tot voor kort de tweede kleuterklas zat,
was niet eens ons oudste lokaal. Maar een inspectie had aangetoond dat er asbest in het
dak zat. Dat was ook het geval rond de leidingen in de kelder. De situatie was voorlopig
nog veilig, maar na mijn aantreden als directeur twee jaar geleden, wilde ik hiermee
schoonschip maken volgen de geldende regels en normen”, vertelt directeur Diane Geens.
Maar asbestverwijdering is een
gespecialiseerde en dus kostelijke
klus. Het eigen schoolbestuur Annuntia
Scholen kon en wilde wel investeren, maar
in de Vrije Basisoefenschool waren ze wat
blij dat dankzij minister van Onderwijs
Ben Weyts (N-VA) het Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs het
leeuwendeel van de kosten voor haar
rekening nam: 30.851 euro.
Het ontmantelen van het oude dak van
de villa, het veilig verwijderen van het
asbest en het leggen van een nieuw en

goed geïsoleerd dak, was werk voor een gespecialiseerde aannemer. Diane Geens: “Maar
ik dank de leden van mijn leerkrachtenteam die enkele dagen vakantie opofferden om de
villa eerst vrij te maken en ook de tjokvolle kelder met oude spullen van de kleuterjuffen
te ontruimen opdat de werken konden plaatsvinden. We hebben ineens grote schoonmaak
gehouden en drie containers afgevoerd.”
“Hiermee zijn de renovatiewerken in de Vrije Basisoefenschool nog niet ten einde”, zegt
Geens. “In nog heel wat van onze oude gebouwen staan ramen met slechts enkelglas.
En meerdere muren hebben last van opstijgend vocht. We bereiden ook hiervoor
renovatiedossiers voor en rekenen opnieuw op de steun van de Vlaamse overheid om de
werken te kunnen uitvoeren.”

GROEN TREKT AAN ALARMBEL:
“VEEL BEDREIGINGEN VOOR BESCHERMD
LANDSCHAP ERTBRUGGE”
Groen Wijnegem organiseerde zopas een begeleide wandeling door het op de grens van
Deurne en Wijnegem gelegen Ertbrugge. “Want er zijn heel wat bedreigingen voor dat
beschermd landschap”, aldus Lusse Berden, organisator en gemeenteraadslid in Wijnegem.

20%

Naast uitleg over fauna en flora door natuurgids Ludwig Van den Eynde was er dus ook
aandacht voor de plannen die deze zeker in deze regio schaarse open ruimte bedreigen. “Er
zijn om te beginnen de plannen voor aanleg van de zogenaamde Leidingstraat AntwerpenRuhr (Geleen). Eén van de tracés die ter studie liggen zal ook een strook van 55 meter breed
door Ertbrugge vernietigen. Zoals het project nu beschreven is, lijkt dit project vooral de oude
fossiele industrie ten goede te komen en is de impact op natuurwaarden en woongebieden
buiten proportie.”
Gemeenteraadslid Marleen Elen vult aan. “Ook de geplande A102 als onderdeel van
het Haventracé in het kader van de Oosterweelverbinding kan de doodsteek geven
aan natuurgebieden ten noordoosten van Antwerpen als niet gekozen wordt voor een
geboorde tunnel. Andere varianten om de nieuwe autoweg aan te leggen evenals een
op- en afrittencomplex ten zuiden van het Albertkanaal zijn voor Groen Wijnegem
onaanvaardbaar.”

ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR
DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Toffe 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 - GABOR - MEPHISTO SCAPA - BELLAMY - HEXAGONA
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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_September_BR_A4.indd 1
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Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u.
en op afspraak
Open:
di-do: 14-19179
u.
Venneborglaan
Zat.
10-17
u.
2100
Deurne
en03/324
op afspraak
01 26
Venneborglaan 179
2100
Deurne
GROTE
KEUZE
03/324 01 26
Kleine prijzen
GROTE KEUZE
Juwelen
prijzen
Een Kleine
blijvend
geschenk
Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,
Juwelen
ringen, geschenk
hangers, oorbellen,
Een blijvend
dasspeldeneven
... alles
18kt goud
Kom vrijblijvend
kijken...
met ofhalskettingen,
zonder briljant
Armbanden,
voor hemoorbellen,
en voor haar ringen,- hangers,
aan zeer
lage18kt
prijzen!
dasspelden
... alles
goud
met of zonder briljant
- voor hem en voor haar Geen idee? aan zeer lage prijzen!
Een cadeaubon!

DIEPENBEEK
IN BORSBEEK
MAG WEER
MEANDEREN
Het gemeentebestuur van Borsbeek
maakt zich samen met Stichting Kempens
Landschap al jarenlang sterk voor de
inrichting van de open ruimte in de Koude
Beekvallei in Borsbeek. Zo koesteren
de partners het resterende groen in de
dichtbevolkte gemeente en kunnen ze het
gebied openstellen voor wandelaars en
fietsers. Ook provincie Antwerpen is als
beheerder van de waterlopen in de Koude
Beekvallei een belangrijke partner.

Kempens Landschap kocht drie zones met
een totale oppervlakte van zo’n 36 hectare
aan. In dit gebied legde de organisatie al
een nieuwe poel en een geboortebos aan.
Een gedeelte van de Diepenbeek werd
ecologisch ingericht. Wandelaars kunnen
het gebied doorkruisen dankzij een
ingericht pad van ongeveer 5 km. Kempens
Landschap en de gemeente Borsbeek
blijven echter niet op hun lauweren rusten
na deze realisaties. Onlangs legde PIDPA
naast het geboortebos een bufferbekken
aan, waar ook een samentuin werd
ingericht. Aquafin plantte een nieuw bos
op enkele percelen langs de Diepenbeek.
Onlangs
startte
een
nieuw
inrichtingsproject aan de Diepenbeek
op een stuk weiland van zo’n 1,5 hectare
dat Kempens Landschap in 2014 verwierf
vlakbij het geboortebos. In samenwerking
met de provincie Antwerpen werd een
inrichtingsvisie uitgewerkt voor het
Geen idee?
gebied. De Diepenbeek die langs de
grens van de percelen loopt, zal daarbij
Een cadeaubon!
worden aangepakt. Het huidige rechte,
smalle tracé wordt gedempt, het nieuwe
uit te graven stuk beek zal breder worden
Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
gemaakt met geleidelijke oevers die
door het grasland meanderen. “Door
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.
deze inrichting kan meer water worden
gebufferd en langer worden vastgehouden
Rechtstreeks van fabrikant.
in het gebied. Het is belangrijk om op zulke
projecten in te zetten omdat we zo kunnen
Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
bijdragen aan de bestrijding van de
Alle herstellingen gebeuren in eigendroogteproblematiek
atelier.
waarmee we vandaag de dag zeer sterk worden geconfronteerd. De
provincie investeert via de Dienst Integraal Waterbeleid 31.000 euro voor de werken aan
Rechtstreeks van fabrikant.
de waterloop. De gemeente Borsbeek investeert 20.000 euro om de oevers opnieuw aan te
planten en in te richten.”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en
covoorzitter van Kempens Landschap.
“Komende herfst zullen de percelen dan verder worden ingericht met groene elementen.
Er worden onder meer een houtkant, solitaire bomen en een bomenrij aangeplant. Met een
gepast maaibeheer wordt in de toekomst een graspad langs de beek opengehouden zodat
wandelaars komen genieten van dit nieuw stukje groen in Borsbeek.” legt burgemeester
Dis Van Berckelaer uit.

Communietip!

Communietip!

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

Foto: Provincie Antwerpen

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

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

VAN HARTE GEFELICITEERD
MET UW EEUWFEEST,
ROSA LEEMANS!

Terwijl de datum van 1 september voor de schoolgaande jeugd en hun ouders een
afschuwelijke nachtmerrie of net een feestelijke dag was, is deze datum voor Rosa
Leemans zo mogelijk nog veel specialer. Want vermits Rosa Leemans op 1 september
1921 in Broechem geboren werd, mocht zij zonet wel 100 kaarsjes op haar imposante
verjaardagstaart in Wommelgem uitblazen.
“Van de gemeente Broechem is Rosa, samen met haar echtgenoot Albert Mertens,
naar Vremde verhuisd, waar zij samen een hoveniersbedrijf uitbaatten in de
Broederlozestraat”, weet Herman Plasmans die 23 jaar lang op de Sociale Dienst van
GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie
Wij zijn centraal gelegen tussen Merksem en Schoten naast de grote carrefour (te
Schoten gewerkt heeft en sinds enkele jaren als zelfstandige seniorenconsulent aan het
Schoten). Wij zijn een vlot draaiende zaak en wij zijn op zoek naar:
gemeentebestuur van Wommelgem verbonden is.
etoverd tot een oergezellige brasserie Wij zijn
“In 1976 kwam Rosa Leemans in Wommelgem wonen. Op de eerste schooldag was
GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie Wij zijn
het telkens haar verjaardag, maar nu hoeft zij natuurlijk al lang niet meer naar
centraal gelegen (te
tussenSchoten).
Merksem en Schoten naast de grote carrefour (te Schoten).
ast de grote carrefour
school!” lacht de
Wij zijn een hoog volume zaak en wij zijn op zoek naar:
seniorenconsulent.
“Rosa spiegelt zich
naar: • Werkzaamheden in koude en warme keuken
graag aan haar
• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chef
schoonvader die wel
• Mise-en-place
en service
101 jaar oud werd.”
• Werkzaamheden in koude en warme keuken
• Controle op HACCP-reglementering
• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chefSchepen Alex Helsen
• Mise-en-place en service
en de kleindochter
Aanbod
• Controle op HACCP-reglementering
van de eeuwelinge
• Voltijds contract
flankeren de kranige
• Dynamische
functie in een stabiel bedrijf
Profiel
dame op deze foto van
• Correcte verloning
en
Herman Plasmans.
• m/v

SOUS-CHEF
BARMAN (VROUW)

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE

/ CHEF DE PARTIE
• Werkzekerheid

• relevante
der leiding van een
chefervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding is altijd een pluspunt
• kennis en kunde van koude kant en/of warme kant

Solliciteren
• zelfstandig kunnen werken
Kenneth De Haeck
0498/19.45.92
• geen
9 to 5 mentaliteit
• oog voor kwaliteit
en detail
Michaël Annys 0468/14.75.55
• info@grand-bazaar.be
•
•
•
•

Nederlands praten is een must
verzorgd & hygiënisch voorkomen
in team kunnen werken, als ook zelfstandig je plan kunnen trekken
stipt en ordelijk

Kent zelf een eeuweling (-e) uit de regio?
Laat het ons weten op regionaal@bodevanschoten.be.

Als je niet kan zien, ben je gescheiden van de dingen.
Als je niet kan horen, ben je gescheiden van de mensen.” Immanuel Kant
Wij vinden dat goede hoorzorg vanzelfsprekend moet zijn en voor iedereen toegankelijk. Daarom werken wij
cliëntgericht en proberen we voor u een vriendelijke en zorgzame omgeving te creëren.
Hulp zoeken voor een probleem kan voor vele mensen een grote stap betekenen en is niet altijd evident. Het is
echter een goede eerste stap in het vinden van antwoorden op bepaalde vragen, voor het verkrijgen van inzichten
of voor een oplossing van een specifiek probleem. Het spreekt dan ook voor zich dat je vooraf heel wat vragen
kunt hebben. Je vindt alvast heel wat informatie terug op onze website www.hoorzorgvanlooveren.org. Je kan
inschrijven op onze nieuwsbrief en je kan ons volgen op Facebook en Instagram.
Het team van Hoorzorg Van Looveren werd opgericht om mensen met communicatieproblemen zo volledig mogelijk
te kunnen helpen en te voorzien van ondersteuning. Door meerdere inzichten en disciplines te bundelen in één
team, is een multidisciplinaire aanpak verzekerd. Onze therapeuten werken nauw samen en vergaderen geregeld
om cliënten intensief op te volgen. Vandaar dat de naam ‘Hoorzorg’ werd gekozen voor dit team. Met ‘Zorg’ van
zorgzaam. Wij zijn voor u EEN EN AL OOR en nog zoveel meer.
Een groot deel van onze dienstverlening, zoals advies, gehoortesten, nazicht of bijregeling van hoortoestellen, …
gebeurt kosteloos. Betalende prestaties worden steeds vooraf meegedeeld.
Kom in alle rust ervaren hoe we jouw gehoor meten of wat een hooroplossing voor u kan zijn. En bovendien, hebben
wij nog nooit iemand gebeten!

Maak kennis met onze experts in horen, spreken en verstaan in
BORSBEEK Herentalsebaan 275
AARTSELAAR Kapellestraat 86
ANTWERPEN Sint Vincentiusstraat
20 gezond gebit ga je jaarlijks naar de tandarts.
DEELNEMERS GEZOCHT PILOOTSTUDIE
Voor een goed en

Vanzelfsprekend toch? Ga je dan voor gezonde oren ook jaarlijks op controle???
Een afspraak maken kan online via onze website www.hoorzorgvanlooveren.org
Chris Martin van Coldplay lijdt aan tinnitus en zegt: "Looking after your ears is unfortunately something you don't
of telefonisch via 03 322 73 91
think about until there's a problem. I wish I'd thought about it earlier.”
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zo vroeg
mogelijk
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DE SCHILDERKUNST
ABSTRACT
ACHTERGROND
AFBEELDING
AFWERKING
AQUAREL
BENADRUKKEN
CEZANNE
COLLAGE
COMPOSITIE
CONTRAST
CREATIEF
DRIELUIK
FRESCO
GAUGUIN
HOUTSKOOL
INSPIRATIE
KLEURRIJK
KUNSTWERK
LANDSCHAP
LICHTVAL
LIJNENSPEL
MATERIAAL
MONDRIAAN
OLIEVERF
OPPERVLAK
PANORAMA
PERSOONLIJK
PICASSO
PORTRET
REMBRANDT
RESULTAAT
SCHILDER
SJABLOON
TAFEREEL
TRIPTIEK
VERFKLODDER
VERMEER
ZEEGEZICHT

De overgebleven letters vormen een woord
Oplossing:
Naam + adres:

Doe mee en win een tal van mooie prijzen
Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens
adresgeg
door op regionaal@bodevanschoten.be met vermelding "Puzzel"
of per post naar Bode Regionaal,
egionaal, Villerslei 50, 2900 Schoten en
maak kans op een leuke prijs.

ism

NIEUWS
UIT VREMDE &
BOECHOUT
WEKELIJKSE MARKT IN VREMDE

Sinds begin september vindt er een wekelijkse
markt in Vremde plaats. Iedereen is elke
donderdag welkom tussen 7 en 13 uur
in de Boomkensstraat. Tijdens de eerste
editie werden er gratis herbruikbare
boodschappentassen uitgedeeld.
“De wekelijkse markt kwam er op vraag van
de inwoners en na een enquête waar meer dan
duizend mensen aan hebben deelgenomen”,
zegt schepen van Lokale economie en
Middenstand Els Augustinus. “We zijn dan ook
blij dat de allereerste markt effectief heeft
plaats gevonden. Onze inwoners zullen er veel
plezier aan beleven”, zegt ze.
De marktkramers zullen in de Boomkensstraat
staan, tussen het kruispunt met de
Wommelgemsesteenweg en BKO De Wigwam.
De Boomkensstraat wordt verkeersvrij
gemaakt. Er geldt een parkeerverbod tussen
5 en 15 uur. Wie in de Boomkensstraat
woont, verplaatst dus best tijdig de wagen.
Verkeer op de Dorpsplaats (rond de kerk)
blijft wel mogelijk en ook het kruispunt
met de Wommelgemsesteenweg blijft vrij,
waardoor de hinder op het doorgaand verkeer
minimaal is. Bus 51 volgt een omleiding via
de Reigersmolenstraat en de Berthoutstraat.
De gemeente raadt iedereen aan om te voet
of met de ﬁets te komen. Voor wie toch met
de auto komt, blijft de parking van BKO De
Wigwam beschikbaar.

BOECHOUT GAAT OPNIEUW VAN START
MET SPORT OVERDAG

Niet iedereen vindt ’s avonds de tijd om te
sporten of niet iedereen vindt het leuk om
alleen te sporten. Daarom organiseert de
gemeente Boechout al voor de vijfde keer
Sport Overdag. Sinds 6 september kan je
meedoen met badminton, seniorengym, Run
For Fun of gezondheidswandelen.
“Na een lastig coronajaar zijn we blij dat we
eindelijk weer van start kunnen gaan met
Sport Overdag”, zegt schepen van Sport Rudi
Goyvaerts. “Met Sport Overdag willen we meer
volwassenen en senioren in beweging krijgen.
Bovendien merken we dat de deelnemers het
leuk vinden om samen met anderen te sporten
en om zo nieuwe mensen te leren kennen”,
zegt hij.
Sport
Overdag
gaat
door
in
sportpark Sneppenbos. Er is keuze uit
seniorengym, badminton, Run For Fun en
gezondheidswandelen. De lessen lopen
nog tot en met donderdag 23 december,
uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen.
Sinds 6 september kan je je conditie op peil
houden met seniorengym en Run For Fun. Voor
seniorengym ben je elke donderdag van 10 tot
11 uur en van 11 tot 12 uur welkom in sportpark
Sneppenbos. Run For Fun gaat door op dinsdag
en donderdag van 9.30 tot 10.30 uur. Vanaf
22 september kan je ook badmintonnen op
woensdag van 9 tot 10 uur en van 10 tot 11 uur.
Tot slot gaat op vrijdag 17 september om 14
uur de eerste wandeling door. Daarna vinden
de wandelingen steeds plaats op de eerste en
derde vrijdag van de maand. Ze zijn telkens
zo’n 5 tot 7,5 kilometer lang. De startplaatsen
en meer informatie vind je terug op www.
boechout.be/sportoverdag.

NIEUWE - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN

www.slimway.be
GRATIS BODYANALYSE
Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57 78

Weg met de vakantiekilo’s!
LIER - SCHILDE - NIJLEN - HERENTALS - DEURNE
Overigelocaties:
locaties: zie
Overige
ziewebsite
website
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ANNEMIE DIERCKX NIEUWE
DIRECTEUR
ANNUNTIA INSTITUUT
Annemie Dierckx (rechts op de foto) is de nieuwe directeur van het Annuntia-Instituut, de
grote middelbare school in Wijnegem. Daarom neemt ze na bijna drie jaar ontslag als
gemeenteraadslid voor Groen in haar woongemeente Wommelgem.
Dierckx, die eerder leerkracht was, was al een tijd ad interim algemeen directeur op
Annuntia en volgt in die functie nu Evelyn Eeckelaert op. Ze acht zich niet in staat om
deze uitdagende taak te combineren met haar mandaat als gemeenteraadslid. Hiermee
komt voorlopig een einde aan een politieke loopbaan van bijna vijf jaar. Annemie Dierckx
zetelde in de vorige legislatuur ook al twee jaar in de gemeenteraad en vier jaar als
OCMW-raadslid.
Ze wordt in de Groen-fractie opgevolgd door Eva Pierets. Eva zetelt momenteel nog in
twee adviesraden, maar wil nu haar engagement in de gemeentepolitiek leggen. “De
thema‘s klimaat en ruimtelijke ordening liggen me nauw aan het hart, dus die dossiers
zal ik van nabij opvolgen. De gebeurtenissen van afgelopen zomer hebben bovendien nog
maar eens aangetoond hoe erg deze thema’s met mekaar verbonden zijn”, aldus Pierets.

