


OELEGEM, 
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)

VP € 274.000

VREMDE, 
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 € 295.000

BERLAAR,
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)

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

vanaf € 385.000 excl. kosten

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

BROECHEM,
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) 

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)

RANST, 
Dennenlaan 26, riante, zeer goed onderh. 
villa met praktijk & dubb. garage, gunstig 
gel. in het centrum! Bew. opp. 420 m² op 
817 m² grond! Zonnepanelen, 3 tot 5 slk, 
recente bdk, orangerie, enz. EPC 330 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Vv)                  VP € 645.000

WOMMELGEM, 
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)

RANST, 
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)

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)

RANST, 
Veldstr. 26, te moderniseren, goed 
onderhouden woning in doodlop. straat op 350 
m² grond met 3 slk, zolder & droge kelder! EPC 
664 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 269.000

WOMMELGEM, 
St.-Michielsstr. 41/2, instapklaar app. op 
de 1ste verd. van 100 m² met terras, 2 slk, 
ruime kelder en garagebox! Bouwjr. 2001, 
CV op gas, lage alg. kosten, EPC 137 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 284.000

VERKOCHT

VERKOCHT

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!

NIEUW

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!

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

30% VERKOCHT

VERKOCHT

NIEUW
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RACING CENTER
Middelmolenlaan 12-18

2100 Antwerpen

03 324 39 80

WWW.RACINGCENTER.BE

RACING CENTER ANTWERPEN 
OPENDEURDAGEN

22-24 OKTOBER / 10-18 U

• Stockverkoop op kleding tot -80%
• Stockverkoop op stock voertuigen
    - KTM motoren  - HQV motoren
    - KTM fietsen  - SYM scooters
• Animatie voor groot en klein
• Mogelijkheden voor een hapje en drankje
• Diverse acties enkel geldig tijdens de opendeur.

Acties niet cumuleerbaar met andere promoties / 
geldig enkel tijdens de opendeurdagen / 
zolang de voorraad strekt / onder voorbehoud van drukfouten

SNEAKPEAK UIT ONZE ACTIES

Meer dan 200 
offroad helmen 
in uitverkoop 

Alpinestars
Supertech R
Van €413

Nu €199Nu €199

Offroad brillen 
2 KOPEN

3de GRATIS3de GRATIS

ACTIE TSHIRT
Van €35

Nu €15Nu €15

OP ALLE OLIE
2 KOPEN

3de GRATIS3de GRATIS

 OP = OP 

NEW HQV DEALER
NU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROAD

NEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALERNEW HQV DEALER
NU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROADNU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROADNU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROADNU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROAD

MOTORCYCLES

RACING

22-24 OKTOBER / 10-18 U

                       AQUAFIN LEGT
       DOORVOERLEIDING AAN IN 
    KEMPENLAAN WOMMELGEM
Begin oktober werd in de Kempenlaan in Wommelgem gestart met de voorbereidende 
werken voor de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater. Deze verbindt de 
nieuwe vuilwatercollector, die vanaf januari 2022 wordt aangelegd in de Kromstraat in 
Ranst, met het pompstation van Aquafi n in de Herentalsebaan.

De doorvoerleiding komt in de berm van de Kempenlaan, aan de kant met de even 
huisnummers. De werken startten aan het pompstation in het Herentalsebaan en 
schuiven geleidelijk op naar de gemeentegrens met Ranst. Volgens de planning zouden 
de werken in de Kempenlaan rond Nieuwjaar klaar moeten zijn. Bij slecht weer of 

andere onvoorziene omstandigheden 
kan de planning wijzigen.

Omdat de aannemer in de berm werkt, 
wordt verwacht dat de hinder voor het 
verkeer eerder beperkt zal zijn. De 
bewoners geraken het grootste deel 
van de tijd met de auto op de oprit. De 
opritten worden opgebroken tijdens de 
voorbereidende werken. Waar nodig 

legt de aannemer steenslag voor een 
tijdelijke oprit. De oprit wordt na de 
aanleg van de rioolbuis zo snel mogelijk 
defi nitief hersteld. De bermen worden 
ingezaaid met bloemengras en er 
worden nieuwe bomen geplant.

De doorvoerleiding verbindt de nog aan 
te leggen collector in de Kromstraat 
met het pompstation van Aquafi n t.h.v. 
de Herentalsebaan. Voor de woningen 
in de Kempenlaan verandert er niets. 
Ze blijven gewoon aangesloten op de 
bestaande dienstriool.

In januari 2022 starten Aquafi n, water-
link en het Agentschap Wegen en Verkeer 
in samenwerking met de gemeente Ranst 
omvangrijke wegen- en rioleringswerken 
in de Kromstraat (N116), van de grens 
met Wommelgem tot het kruispunt van 
de Gasthuisstraat. 

In de Kromstraat wordt een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd. Dat zal het 
afvalwater van 4.400 inwoners afvoeren 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Wommelgem. De Kromstraat wordt 
veiliger gemaakt met een fi etspad 
dat van de rijweg is gescheiden en de 
kruispunten worden veiliger aangelegd.

COLOFON
Bode Regionaal is een 

uitgave van 
De Bode van Schoten bvba 

Villerslei 50 - 2900 Schoten

T. 03 685 01 01 
F. 03 658 34 06

info@bodevanschoten.be
www.bodevanschoten.be

Maandelijks bedeeld door eigen dragers, op 28.000 expl. 
in Wijnegem - Wommelgem - Ranst - Broechem - Oelegem - 
Zandhoven - Massenhoven - Pulle - Pulderbos - Viersel - Borsbeek 
- Emblem - Vremde - Boechout.

Eerstvolgende uitgave verschijnt in de week van 
8 november 2021.





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





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

FAMILIEVREUGDE
UIT DE REGIO 

AUGUST EN ROSALIA VIEREN 70 JAAR HUWELIJKSGELUK
Herman Plasmans, zelfstandig seniorenconsulent en  verbonden aan het 
gemeentebestuur van Wommelgem, signaleert ons dat August Vleminckx en Rosalia 
Vermylen op 11 augustus hun 70ste huwelijksverjaardag mochten vieren. Op diezelfde 
datum in 1951 kozen beiden voor een leven met en voor elkaar kozen.

“Toen ze huwden was Rosa al meerderjarig, maar Gust nog niet”, vertelt de 
seniorenconsulent. August heeft een carrière als plafonneur bij ‘Agfa Gevaert’ achter 
de rug, terwijl Rosa vele jaren lang een textielwinkel op de Kerkplaats in Wommelgem 
openhield.

Op bijgaande foto, gemaakt door Herman Plasmans, staan dochter Viviane en 
schoonzoon Ronny achter de jubilarissen, geflankeerd door burgemeester Frank Gys en 
Schepen Alex Helsen van de gemeente Wommelgem.

EN OF MAITÉ WELKOM IS IN VROUWELIJK VIERGESLACHT!
“Op 12 juli 2021 werd ik de trotse grootmoeder van Maité!” zegt Martine Van der Staey 
fier. “We zijn supertrots want we hebben een viergeslacht en dat willen we  met iedereen 
delen. Vooral met de lezers van ‘Bode Regionaal’!”

Op bijgaande foto ziet u 
overgrootmoeder Magda (77), 
Moeke Martine (56), mama 
Dorothé (29) en Maité.
Martine: “Magda Daelemans 
is overgrootmoeder, 
gepensioneerd en woont 
in Wilrijk. Maité zal haar 
‘moemoe’ noemen. Maité zal 
mij ‘moeke’ noemen want ik 
ben dus haar grootmoeder. 
Daarnaast ben ik zaakvoerster 
van ‘Privéwellness Sauna 
Ambiente’ in Oelegem. Ook 
de mama van Maité, Dorothé 
Truyers, woont in  Oelegem 
met haar man Olivier Symons. 
Dorothé is aan de slag als 
Inside Sales Assistant.”

En dan is er natuurlijk Maité 
Symons (°Wilrijk, 12 juli 2021). 
Maité betekent dierbaar, 
geliefd. Bij haar geboorte 
woog zij 2,985 gr en mat 47 cm. 
“Negen maanden hebben we vol ongeduld moeten wachten tot op 12 juli ons klein 
prinsesje geboren werd”, zegt Martine. “Het is niet te omschrijven hoe blij we zijn! Een 
nieuw leven, een klein wonder en voor ons zo bijzonder! Maité is zo mooi, zo lief en zo 
klein. We hopen dat er in haar leven veel plaats voor geluk en liefde zal zijn!”

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van huwelijksjubilarissen of een m/v 
viergeslacht? Vertel het ons meteen (regionaal@bodevanschoten.be) en wij 
maken er graag een fijn stukje van!





Beleggingsverzekeringen
Alle verzekeringen voor

GEZIN en KMO

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

FSMA 48337-cB

      H
oge netto waarborg /

       w
aarbog gedurende 8 jaar

 

 

We zijn de beste van de klas
maar we mogen onze rendementen niet groter publiceren

0,80% per jaar, gewaarborgd gedurende 8 jaar

1,30% netto
rendement in 2020

0,80% gewaarborgd rendement gedurende 8 jaar

Rendementshistoriek laatste 6 jaar
     Jaar       2015       2016       2017       2018       2019       2020
     Return   2,30%     1,90%    1,70%     1,70%     1,50%     1,30%

2% éénmalige premietaks

50 EUR administratiekost + instapkost

TAK 21 - beleggingshorizon ten minste 8 jaar

GEEN roerende voorheffi ng 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)

  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

Kapelstraat 99 • 2160 Wommelgem 
T: 03-354 24 54

GSM: 0477-53 13 89 • vannuffelen.ronny@skynet.be

Koop nooit een raam of deur
zonder eerst bij ons langs te komen

GRATIS PRIJSOFFERTE
MEER DAN 25 JAAR ERVARING!

• Familiebedrijf met zelfwerkende patroon
• Snelle levering en plaatsing
• Dé specialist in renovatie en nieuwbouw
• Bij ons geen kopzorgen,
   van uitbreken tot volledige afwerking

WENST U NET IETS MEER?

VRAAG NAAR ONZE
VLEUGELOVERDEKTE 

DEUREN.

NU NIEUWNU NIEUW







Prijzen af te halen bij 
’t Stoffenhoekske, 

Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem
zondag & maandag gesloten

 of De Bode, Villerslei 50
2900 Schoten.

De juiste oplossing van de vakantiepuzzel 
uit ons vorig nummer was  ‘Grotschilderingen’

We trokken volgende winnaars:
Van Geel Willy, Marktplein, Wijnegem

Vermeulen Paula, Achterstraat, Oelegem
Stessens Ch., Ter Elst, Ranst

Corvers Lydia, Vlasakker, Wommelgem
Biddelo Rosita, Juul Persynstraat, Broechem

Winkelmans Lut, Velstraat, Wijnegem
Van Hooghten Maria, Veldstraat, Zandhoven

Spooren Jogan, Dorpstraat, Emblem
De Schutter Irène, Koolmeeslaan, Pulle

Dierckx Constant, De Fraulalaan, Oelegem
Voets Ann, Fruithofl aan, Boechout

De Wispeleir Amber, Wommelgemsteenweg, Wijnegem
Verret Doris, Ropstocklei, Boechout

D’Hertefelt, Sint Michielstraat, Wommelgem
Jongelinghs Chris, Molenheide, Pulderbos

Matthyssens Carine, Zandstraat, Wijnegem
Van Pooter Rita, Haviklaan, Deurne

De Pauw Nancy, Eikenlaan, Wijnegem
Lambert Mick, Stapstraat, Ranst

Adv_uitslag_DePuzzelaar_Vakantiepuzzel_91x135mm_BR.indd   1Adv_uitslag_DePuzzelaar_Vakantiepuzzel_91x135mm_BR.indd   1 4/10/2021   15:314/10/2021   15:31



MET MEDEWERKING VAN DEZE SPONSORS

DE KAEKELAAR CC st.- cordulastr. 10     SCHOTEN     deuren: 19u  -  start: 19 u30
ENKEL TOEGANG MET COVID SAFE TICKET - VVK KAARTEN: DEN TROL - DE LINDEKENS | VVK: € 20 (tot 17-11-'21)

COVID    INFO WWW.BLUESINSCHOTEN.BE      -18JAAR: € 10  -  KASSA:€ 25

BLUESIN

SCHOTEN
20 NOVEMBER 20

21

(B) HIGHWAY TO THE BLUES
(B) BLUE RIOT COMBO

(B) STEVEN TROCH BAND
(B) THE BLUESBONES

 SCHOTEN VILLERSLEI 84

www.argenta.be

begrafenissen 
& crematies

Churchilllaan 20-24 
2900 SCHOTEN  03 658 45 61 

SCHOTEN
St.-Cordulastraat 19/1

www.kolum.be

CAFÉ DE LINDEKENS

VILLERSLEI 39   SCHOTEN

ANDY EN INGE

Joosen &C°nv BRANDSTOFFEN
SLUIZENSTRAAT 19-21 SCHOTEN
T 03 658 46 21
www.joosenbrandstof fen.be

gebr.vdBERGHE
CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK    WWW.GEBR-VDB.BE
METROPOOLSTRAAT 30  -  SCHOTEN

www.dent ro l . in fo

Koloniestraat 61- SCHOTENKoloniestraat 61- SCHOTEN

BELEGDE BROODJES EN VEEL MEER

www.newde l i v e r y. b e www. j dm .be

www.bodevanschoten.be

54  SHOPlokaal SHOPveilig

www.bruvo.be
Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Leugenberg 68 a
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
za. 24 & zo. 25 oktober

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Geniet van 
Speciale v� rwa� den!

PVC of aluminium profielen van 
topmerken Veka en Reynaers

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

WIJ NEMEN DEEL AAN DE REYNAERS ACTIEDAGEN

MONDMASKER
VERPLICHT
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP 
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!
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Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.
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OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!

16 en 17 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT!

 WEGWIJZER 

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

TENTOONSTELLING VAN ILLUSTRATOR SEBASTIAAN VAN DONINCK
Illustrator Sebastiaan Van Doninck won de ‘boekenpauw 2020’ voor zijn illustraties in 
het boek ‘De fantastische vliegwedstrijd’ van auteur Tjibbe Veldkamp. De prenten van dit 
verhaal maken dit jaar een reis langs de bibliotheken in Vlaanderen. Zo ook in Wijnegem 
en dit nog tot 31 oktober in de bibliotheek, Turnhoutsebaan 199. Meer info over deze 
gratis tentoonstelling op http://wijnegem.bibliotheek.be.

WORKSHOP LEPELSNIJDEN IN HOUT
Het is een geweldig gevoel om zelf een lepel te kunnen maken en gebruiken uit het 
hout dat de natuur ons schenkt, enkel en alleen met jouw handen, een bijl en enkele 
messen! In de loop van de dag leer ik jullie alles over de verschillende houtsoorten, de 
basistechnieken van het werken met mes en bijl en de stappen bij het maken van een 
lepel. Je hoeft voor deze workshop geen ervaring te hebben met hout. De prijs van 85 
euro omvat het gebruik van materiaal, vers hout, een lekkere kop koffie, thee en water 
doorheen de dag en een broodjesmaaltijd. De workshop gaat door op 15 oktober van 
10:30 tot 17:30 bij Cee Ceramics, Onze Lieve Vrouwstraat 3 in  Zandhoven.

TWEEDEHANDSBEURS / 100 JAAR GEZINSBOND
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyspullen, georganiseerd door de 100-jarige 
Gezinsbond van Zandhoven. Op 17 oktober van 13:00 tot 15:00u. in De Populier, 
Populierenhoeve 20 in Zandhoven. 
Inschrijven kan via gezinsbondzandhoven@gmail.com.

FILM: STAN & OLLIE
Op 18 oktober om 20.15u in Zaal Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer 
info op www.boechout.be.

BOEKENVERKOOP
In de kapel van ’t Gasthuis verkoopt de bib haar afgevoerde materialen tegen een prikje. 
De oude boeken gaan de deur uit, zodat er plaats gemaakt wordt voor nieuwe. Op 20 
oktober van 14:00 tot 16:00 en van 18:00 tot 20:00, op 21 oktober van 16:00 tot 20:00, 
op 22 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 en op 23 oktober van 09:00 tot 12:00u, telkens 
in de bibliotheek, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op http://wijnegem.
bibliotheek.be.

FORTENTOCHT
Een afwisselende natuurgerichte wandeling, waarbij de forten van Wommelgem en 
Borsbeek centraal staan. Afhankelijk van de gekozen afstand maak je kennis met het 
overstromingsgebied Fortloop, het Rivierenhof, het domein Ertbrugge en de Schijnvallei. 
Vertrek: op 23 oktober van 08:00 tot 15:00 bij de Fortvissers Borsbeek, Frans Beirenslaan 
2. Organisatie & contact: Bosgeuzen-Voorkempen vzw, ronny.roothans@skynet.be of 
0477 38 56 18.

OPEN PRODUCENTEN DAG BIJ WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH
Op 23 oktober (vanaf 10:00) tot ZO 24 oktober, 18:00u aan De Steenen Molen, 
Konijnenbergstraat 2 in Boechout. Meer info op www.oudconynsbergh.be.

HALLOWEEN - KERMIS
De kermis is geopend van vrijdag 29 oktober van 16 tot 22 uur - zaterdag 30, zondag 
31 oktober en maandag 1 november van 14 tot 22 uur en gaat door in het centrum van 
Borsbeek, Jan Frans Stynenlei 1. Op 31 oktober is er een avondmarkt. Meer info op nicky.
bulens@borsbeek.be.

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 
van 10:00 tot 12:00u. in Natuurgebied 
Lovenhoek, Pulderdijk in Pulderbos. Meer 
info op zandhoven@vtbkultuur.be.

BOS VOOR IEDEREEN-WANDELINGEN
De Gidsen van het Zevenbergenbos 
staan te popelen om je te begeleiden, 
op zondag 31 oktober, tijdens de BOS-
VOOR-IEDEREEN-WANDELING. Tijdens 
de wandeling proberen de gidsen je te 
verbazen over wat het bos ons biedt en 
hoe de natuur leeft. Met tal van weetjes 
over allerlei natuurlijke dingen, soms wat 
verweeft met bizarre verhalen, gebruik en 
geschiedenis. Vertrek: Drogenhofschuur, 
Schawijkstraat 105 in Ranst. Meer info op 
0473 99 26 78.

ZANDHOVENSE FIETSRALLY
Rallytocht per fiets door Zandhoven ter 
ondersteuning van de lokale handelaren. 
Nog tot zondag 31 oktober. Vertrek: KFC 
Pulle, Torenstraat 77 in Pulle. Meer info 
op pulltras@kfcpulle.be.
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