


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

VREMDE, 
Weverstr. 29, centrum Vremde; op te frissen 
woning op 136 m² met 2 slk, kelder en zuid-
west gerichte stadstuin. EPC 370 kWh/m² 
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 230.000

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

EMBLEM,
Ranstsebinnenweg 15, instapklare H.O.B. op 
554 m² met zuid-west gerichte tuin, 3 slk, 
kelder, CV op gas, recent dak (2015)! EPC 490 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 375.000

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

EMBLEM,
Kloosterstr. 11 A, opbrengsteigendom 
bestaande uit 2 appartementen en 
achtergelegen magazijn van 200 m² 
(onvergund). EPC 290 - 369 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 425.000

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)

RANST, 
Kievitlaan 27, instapklare H.O.B. op 385 m² 
met 3 slk, ruime garage, aangelegde tuin en 
carport. CV op gas, recente ramen, enz. EPC 
254 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

                  VP € 387.500

VREMDE, 
Weverstr. 31, ruime woning met 4 slk, ing. 
kkn & badkmr, toffe zuid-west gerichte 
stadstuin, kelder, CV op gas. EPC 176 kWh/m² 
(Gvg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 330.000

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)

WOMMELGEM, 
Lievevrouwestr. 49, Toplocatie! Verder af te 
werken woning op 318 m² met 3 tot 5 slk 
met tuin, garage, kelder & zolder! Bewoonb. 
opp. 215 m². Vloerverw. op gas. Verkoop onder 

registratie. Max. E-peil: 90.

VP € 399.000

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 € 279.000

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

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 259.000

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

NIEUW

NIEUW

NIEUW
VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW





Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem - 03 320 80 80  -  www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be
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ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Gemeenteplein 3 • Broechem (aan de kerk) • 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

TOFFE SCHOENMODE VOOR HET HELE GEZIN!
Gevarieerde collectie samengesteld met oog voor mode 

en functionaliteit, gekozen uit TOP-merken als ARA-
MEPHISTO-GABOR-SCAPA-BELLAMY-ROHDE
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OOK 

BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 

LEDERWAREN, 

PANTOFFELS EN 

PARAPLU’S.
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DE TEGEL- EN SANITAIRSPECIAALZAAK VAN DE REGIO!

TOTALE BADKAMERRENOVATIE 
MOGELIJK

VAN HERCK - Verbistlaan 2 - 2270 Herenthout - t. 014 51 27 45
info@bouwmaterialen-vanherck.be - www.bouwmaterialen-vanherck.be

De keuze van zowel tegels als sanitaire toestellen 
gebeurt op 1 locatie waar onze toonzaalmedewerkers
voor u klaar staan met professioneel advies.

HERFSTOPENDEURDAGEN
van 12/11 t/m 20/11 (14/11 gesloten)
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DE TEGEL- EN SANITAIRSPECIAALZAAK VAN DE REGIO!

KORTINGEN OP VLOER- en WANDTEGELS

-30% , -40%, -50%, -???
ACTIES in onze 

sanitairafdeling: 

tot -45%
DIVERSE BADKAMERMEUBELS
(TOONZAALMEUBELEN) IN UITVERKOOP

QUICK STEP LAMINAAT en LIVYNFLOOR: EXTRA KORTINGEN!

-30% , -40%, -50%, -???

-45%
DIVERSE BADKAMERMEUBELS
(TOONZAALMEUBELEN) IN UITVERKOOP



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.
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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

          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 
gebied. De Diepenbeek die langs de 
grens van de percelen loopt, zal daarbij 
worden aangepakt. Het huidige rechte, 
smalle tracé wordt gedempt, het nieuwe 
uit te graven stuk beek zal breder worden 
gemaakt met geleidelijke oevers die 
door het grasland meanderen. “Door 
deze inrichting kan meer water worden 
gebufferd en langer worden vastgehouden 
in het gebied. Het is belangrijk om op zulke 
projecten in te zetten omdat we zo kunnen 
bijdragen aan de bestrijding van de 

droogteproblematiek waarmee we vandaag de dag zeer sterk worden geconfronteerd. De 
provincie investeert via de Dienst Integraal Waterbeleid 31.000 euro voor de werken aan 
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. 

Foto: Provincie Antwerpen
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Foto: Provincie Antwerpen

 KNUFFELPAARDJES    
      TWINKLE EN 
   MAGNUM MINNIE 
         TRAPPELEN 
    WOMMELGHEEM 
              BINNEN 

Er stond onlangs plots een paard in de gang 
van woonzorgcentrum Wommelgheem. Twee 
paarden zelfs. Maar aan de geëmotioneerde 
reacties van de hoogbejaarde bewoners te 
merken waren Magnum Mini en Twinkle zeer 
welgekomen. 

“Overal waar we met onze miniatuurpaardjes op 
bezoek gaan, zorgen we voor blije gezichten”, 
weet Sigrid Cornelissens van de vzw SIANN 
uit Kontich intussen. “Veel mensen zijn door 
ouderdom, fysieke of mentale beperkingen 
afgesloten van dieren. Wij brengen onze 
knuffelpaardjes tot bij hen. De nabijheid 
van en het fysiek contact met deze vanuit de 
Verenigde Staten geïmporteerde minipaardjes, 
maakt zelfs bij schijnbaar volledig geïsoleerde 
dementerenden emoties los. Daarom doen we 
dit werk.”

De vzw SIANN trekt met telkens enkele dieren 
van haar kudde vooral naar woonzorgcentra, 
ziekenhuizen en instellingen voor zwaar 
gehandicapten. “Maar door corona heeft onze 
werking lang stil gelegen. De paardjes konden 
niemand besmetten, maar wij wel natuurlijk. 
Sinds deze week zijn we terug op pad. Gelukkig 
maar. De wachttijd om Twinkle, Magnum Mini of 
hun soortgenoten op bezoek te krijgen, bedraagt 
zes maanden”, vertelt Sabine Cornil, één van de 
begeleiders.

Als de miniatuurpaardjes, met een schofthoogte 
van slechts zeventig centimeter, de lift verlaten, 
zitten tientallen bewoners klaar om hen te zien 
en te knuffelen. “Wat ruiken ze lekker en voelen 
ze zacht aan”, zegt Rosa Van Mechelen (98). “We 
verzorgen ze tiptop en de paardjes krijgen ook 
hoesjes over hun hoefjes. Zo kunnen de vloer niet 
beschadigen, maar vooral niet zelf uitglijden. 
Ze zijn zindelijk gemaakt, maar we zijn er op 
voorzien mochten ze hier of daar toch iets laten 
vallen”, legt begeleidster Sigrid uit.

Krystyna Van Eyndhoven, directeur van Wommelgheem, is er net als de artsen van het woonzorgcentrum 
van Armonea overtuigd van het therapeutisch effect van het nu en dan hinnikend bezoek. “Onze bewoners 
hebben hier twee jaar naar uitgekeken. Hoe fijn dat het net voor Werelddierendag toch gelukt is om die 
lieve paardjes hier 
te krijgen”, geniet de 
directeur mee terwijl 
ze de pas éénjarige 
Twinkle over de 
manen streelt.

Maar is GAIA wel even 
enthousiast over de 
werking van SIANN? 
“Dat weet ik niet, 
maar dierenwelzijn 
staat hoog op onze 
p r i o r i t e i t e n l i j s t ” , 
verzekert Sigrid. 
“We waken erover 
dat elk paardje slechts één keer per week op bezoek gaat en nooit langer dan twee uur. In Kontich op 
de manege staan ze in een grote weide en beschikken ze over een comfortabele stal. We leggen ze echt 
in de watten en trainen ze op het nauwe contact met mensen. Ze zijn absoluut niet schuw en zelfs bij 
onvoorbereide aanrakingen, gaan ze niet steigeren. We zijn nu een paar jaar bezig er werd nog geen 
hoefslag uitgedeeld.”









Het verschil tussen Health Mate®

en een ander merk?

HET VERSCHIL ZIT ‘M IN ONZE 
 STRALINGS ELEMENTEN

Health Mate® is de enige infraroodsauna-fabrikant 
ter wereld die Tecoloy  stralings elementen gebruikt 
die op een golfl engte zitten van 6.340 nanometer. 
Deze golfl  engte is als het ware ‘gemaakt’ voor ons 
lichaam en heeft een  therapeutisch eff ect. 
De helende werking ver taalt zich in een afname 
van pijn aan de spieren, gewrichten of zelfs 
organen. De lange golf infrarood energie die dus 
enkel op deze manier in ons lichaam binnenkomt, 
stimuleert het im muun systeem, geeft impulsen 
aan het cel ver nieuwingsproces, biedt een 
heilzame onder steuning bij medische klachten en 
verbetert de bloed doorstroming. Dit zodat we 
sterk, gezond en energiek blijven. De goed kopere 
versies werken met minder waardige stralings-
elementen die géén langdurige gezond heids -
voordelen opleveren. De warmte doet wel deugd, 
maar het eff ect is hetzelfde als een warm 
bad nemen.

HET EFFECT ERVAN OP JE 
GEZONDHEID
Er zijn veel infraroodsauna’s op 
de markt, vaak ook goedkopere 
dan die van Health Mate®. 
Maar laat je niet misleiden. 
Niet alle infrarood straling heeft 
hetzelfde eff ect op je lichaam. 
Health Mate® is reeds 42 jaar 
markt leider en voor zovelen 
on mis baar geworden. 
We ge bruiken de beste materialen 
en technieken waar door we als 
enige fabrikant levenslange 
garantie kunnen bieden.

“Niet alle infrarood straling 
heeft hetzelfde eff ect 
op je lichaam.”

Kom gratis testen in een van onze gratis 
testruimtes en overtuig uzelf!

Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Surf naar www.healthmate.be
voor getuigenissen, 
heilzame toepassingen en 
wetenschappelijke studies.

(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood sauna wil gebruiken om medische redenen.

Bereid je voor 
op de winter
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

Health Mate® Shop
Paalstraat 76  |  2900 Schoten
Tel.: 03 685 44 50
info@healthmateshop.be
www.healthmateshop.be

Onze openingsuren :
Wij werken 7/7 op afspraak.
Maak uw persoonlijke afspraak 
via info@healthmateshop.be
of telefonisch 03 685 44 50

World Leader in the Infrared Sauna

Bestel je Health Mate®

infrarood sauna in de maand 
november / december en 
krijg een welkomstgeschenk.

Profiteer 
nu van de 

wintercondities

3rd Party tested
Low EMF Certification

Heating benefits
NO other infrared sauna heaters create

Dual Micron: 2 infrared wavelenghts Certified 100% Non Toxic

UL Recognized heater

Highest watt density 
industry wide360 full circle heat
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aan het cel ver nieuwingsproces, biedt een 
heilzame onder steuning bij medische klachten en 
verbetert de bloed doorstroming. Dit zodat we 
sterk, gezond en energiek blijven. De goed kopere 
versies werken met minder waardige stralings-
elementen die géén langdurige gezond heids -
voordelen opleveren. De warmte doet wel deugd, 
maar het eff ect is hetzelfde als een warm 
bad nemen.

HET EFFECT ERVAN OP JE 
GEZONDHEID
Er zijn veel infraroodsauna’s op 
de markt, vaak ook goedkopere 
dan die van Health Mate®. 
Maar laat je niet misleiden. 
Niet alle infrarood straling heeft 
hetzelfde eff ect op je lichaam. 
Health Mate® is reeds 42 jaar 
markt leider en voor zovelen 
on mis baar geworden. 
We ge bruiken de beste materialen 
en technieken waar door we als 
enige fabrikant levenslange 
garantie kunnen bieden.

“Niet alle infrarood straling 
heeft hetzelfde eff ect 
op je lichaam.”

Kom gratis testen in een van onze gratis 
testruimtes en overtuig uzelf!

Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Surf naar www.healthmate.be
voor getuigenissen, 
heilzame toepassingen en 
wetenschappelijke studies.

(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood sauna wil gebruiken om medische redenen.

Bereid je voor 
op de winter
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

Health Mate® Shop
Paalstraat 76  |  2900 Schoten
Tel.: 03 685 44 50
info@healthmateshop.be
www.healthmateshop.be

Onze openingsuren :
Wij werken 7/7 op afspraak.
Maak uw persoonlijke afspraak 
via info@healthmateshop.be
of telefonisch 03 685 44 50

World Leader in the Infrared Sauna

Bestel je Health Mate®

infrarood sauna in de maand 
november / december en 
krijg een welkomstgeschenk.

Profiteer 
nu van de 

wintercondities

3rd Party tested
Low EMF Certification

Heating benefits
NO other infrared sauna heaters create

Dual Micron: 2 infrared wavelenghts Certified 100% Non Toxic

UL Recognized heater

Highest watt density 
industry wide360 full circle heat
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                             485 WOMMELGEMSE 
              KINDEREN LEVEN ZICH 
                OUDERWETS UIT OP 
                              JEUGDDAG   
Nu corona stilaan op de knieën lijkt te zitten, kon de dienst vrije tijd van Wommelgem opnieuw 
aanknopen met haar jeugddag. 485 kinderen beleefden een fijne zondagnamiddag op 
Hulgenrode. 

De medewerkers van de gemeente hadden heel wat attracties geplant op het grote speelveld 
van de speelpleinen. De kinderen konden afwisselen tussen een reuze springkasteel, basejump, 
bubble voetbal, shoot out (pijl en boog), pannavoetbal, klimmuur met deathride door echte 
paracommando’s, treintje, mobiele kleuterspeeltuin, knutselen, draaimolen, mobiele boulder 
klimblok, gewone 
s p r i n g k a s t e l e n 
en  kleuterfietsjes. 
De meiden van 
Style2Use voerden 
een wervelende 
dansshow op 
en de magische 
apotheose met 
wetenschappelijke 
e x p e r i m e n t e n 
werd getoverd 
door het collectief Spelenderweizer.

“De familiebar was drukker bezet dan voorgaande edities en het blij weerzien leidde ook 
tot ene hoge drankverbruik door de ouders”, aldus jeugdconsulent Ben Ceulemans. Alle 
kinderen kregen een gratis drankje aangeboden. We konden rekenen op een heus Okra-team 
van schiloma’s’ die 75 kg lekkere appelen hebben geschild. De schijfjes werden op plateaus 
rondgedragen  om de spelende kinderen een gezond stukje fruit aan te bieden, tussen het 
spelen door.”



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEELNEMERS GEZOCHT PILOOTSTUDIE Voor een goed en gezond gebit ga je jaarlijks naar de tandarts.  
Vanzelfsprekend toch?  Ga je dan voor gezonde oren ook jaarlijks op controle??? 
Chris Martin van Coldplay lijdt aan tinnitus en zegt: "Looking after your ears is unfortunately something you don't 
think about until there's a problem. I wish I'd thought about it earlier.” 
Om gehoorschade in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, gebruiken we een specifieke onderzoekstechniek.  
Met de klassieke pieptest die we allemaal wel eens hebben gedaan, wordt gehoorschade immers pas opgemerkt 
wanneer het te laat is.  In het preventief onderzoek registreren wij de werking van de buitenste haarcellen en wordt 
gehoorschade in een zeer vroeg stadium zichtbaar.  Zelfs nog voordat je er zelf hinder van ondervindt of dat er sprake 
is van slechthorendheid. 
Er start nu een pilootstudie om een protocol rond Preventieve Hoorzorg uit te werken.  Dit doen we niet alleen.  Het 
bedrijf Hearing Coach (Preventative Hearing Healthcare) heeft ons audiologisch team hiervoor opgeleid en stelt de 
nodige apparatuur ter beschikking tijdens de maand november 2020.  U komt toch ook? 

 

    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 

   Een afspraak maken kan online via onze website www.hoorzorgvanlooveren.org 
   of telefonisch via 03 322 73 91 
   Een vraag mag je stellen via info@hoorzorgvanlooveren.org

WAAR DE MEESTE HOORZORG STOPT, GAAT HOORZORG VAN LOOVEREN NOG EEN STAP VERDER!
preventieve hoorzorg  -  begeleiding dossiers vaph en vdab  -  hoortoestellen en toebehoren  

hoorcoach  (waarderend kijken en positief perspectief)   -   hoortraining en liplezen  
hooroplossingen (ook voor goedhorenden)  -  second opinion bij hoortoestelaanpassing    

gehoorrevalidatie bij CI  -   workshops  -   luistertraining voor kinderen met taalproblemen    
expertisecentrum voor tinnitus,  hyperacusis  en  misofonie   -   oordoppen op maat



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

                             HOGERE BRUG OPEN 
GESTELD, AFBRAAK OUDE START 
            HALF NOVEMBER   
De nieuwe brug over het Albertkanaal in Oelegem is sinds eind oktober open voor het 
verkeer. De werken in de omgeving duren nog tot midden 2022. 

De brug aan de Jozef Simonslaan werd stroomafwaarts naast de oude brug gebouwd zodat het 
verkeer tijdens de werken zo lang als mogelijk via de oude brug het kanaal kon oversteken. 
Sinds 4 oktober was er echter geen doorkomen meer aan, omdat toen de nieuwe wegenis werd 
aangelegd. Die werken waren na enkele weken afgerond, en de nieuwe brug ging op donderdag 
28 oktober open voor alle verkeer. Het gaat om een stalen boogbrug van 1.000 ton, 123 meter 
lang, 28 meter breed en 22 meter hoog vanaf het wegdek. De brug heeft twee rijstroken en een 
dubbelrichtingsfietspad. 

De afbraak van de oude brug start 
op 14 november. De oude brug is ook 
een nestplaats voor huiszwaluwen, 
er hangen een vijftigtal kunstnesten. 
De dieren zijn tegen de start van 
de afbraak al vertrokken naar hun 
overwinteringsplaats in Afrika. 
De Vlaamse Waterweg zal een 
huiszwaluwentoren naast de nieuwe 
brug bouwen, in de hoop dat de vogels bij hun terugkeer in het voorjaar zich daar vestigen. Al 
is het niet zeker of dat zal lukken, aangezien huiszwaluwen erg honkvast zijn. De komende 
maanden worden ook de kades en jaagpaden onder de brug verder afgewerkt. Alle werken 
zullen tegen de zomervakantie van 2022 klaar zijn. 

De nieuwe brug kwam er omdat Vlaanderen alle bruggen over het Albertkanaal wil verhogen 
tot 9,10 meter. Zo is er voldoende ruimte voor vierlagencontainertransport. Vlaanderen wil 
hiermee transport via het water aantrekkelijker maken, om vrachtwagens van de weg te halen. 
Voorlopig staan er nog geen stoplichten in gans Oelegem. Benieuwd of dit unicum zo blijft.
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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

TELKENS VAN 10u30 TOT 16u00
ZATERDAG EN ZONDAG OP AFSPRAAK

GOLD & DIAMOND MASTERS

10-DAAGSE GOUDAANKOOP

TELKENS VAN 10U30 TOT 16U
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GRATISSCHATTING!Wij komen ook biju aan huis

10-DAAGSE GOUDAANKOOP



                    WEGWIJZER   
FILMVOORSTELLING HOLLAND : ‘NATUUR IN DE DELTA’
‘Natuur in de Delta’ is een (her-) ontdekking van Nederland; een ode aan de rivieren en het kustgebied 
en de rijke natuur die zij de delta brengen. Op 21 november van 14:00 tot 15:45u en van 16:00 tot 17:45u 
in Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op 03 288 21 80, 
cultuur@wijnegem.be of www.gasthuis.wijnegem.be.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR KLEDING, BABY- EN KINDERMATERIAAL
Op zondag 21 november is er opnieuw een beurs voor baby-en kindermateriaal en kleding. Deze beurs 
gaat door in Sportpark Sneppenbos, Vremdesesteenweg 224 in Boechout. De toegang voor kopers is 
gratis. Er mag verkocht worden van 14 tot 16 uur. Allerhande baby-en kindermateriaal en kleding kunnen 
aangeboden worden. Ook het aanbieden van kleding voor volwassenen mag. Verkopers kunnen een 
standplaats reserveren. Meer info op lies.braem@icloud.com of  03/4550596.

LEZING: ‘WILDEVROUW’
De wervelende, historische roman ‘Wildevrouw’ van Jeroen Olyslaegers brengt op meesterlijke wijze 
de jaren ‘60 van de 16e eeuw in Antwerpen tot leven. De literaire bestseller domineerde wekenlang de 
lijst van bestverkochte boeken in Vlaanderen. Bovendien verschenen er ook twee podcasts over het 
boek. Wij laten Jeroen Olyslaegers graag zelf aan het woord. Hij vertelt over Wildevrouw, leest voor en 
beantwoordt graag je vragen. Na de lezing is er een signeersessie. Op maandag 22 november van 20:00 
tot 21:30u in Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op 03 288 
21 80, cultuur@wijnegem.be of www.gasthuis.wijnegem.be.

FILM: ‘DARK WATERS’
Waargebeurd rechtbankdrama over advocaat Robert Bilott, die het opneemt tegen chemiereus DuPont, 
waar decennialang stoffen gebruikt werden waarvan bekend was dat die slecht waren voor mens en 
milieu. Regisseur van deze ingetogen, maar indrukwekkende film is Todd Haynes, die zich na een reeks 
fraai gestileerde melodrama’s (Far From Heaven, Carol, Wonderstruck), met succes waagt aan een 
uitgesproken politieke film. Op woensdag 24 november van 20:15 tot 23:00u in Theater Vooruit, Sint-
Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be/vrije-tijd.

ZUIDRAND KLASSIEK! ALON SARIEL & VINCENT L’HERMET 
Alon Sariel op mandoline en Vincent l’hermet op accordeon zijn twee virtuozen met een grote passie voor 
instrumenten, die hun roots hebben in de volksmuziek. U zal merken dat ze ook een plaats verdienen op 
het klassieke concertpodium tijdens het concert in de Sint-Jacobuskerk in Borsbeek. Op 25 november van 
20.15 u tot 22.15 u. Info en reservaties Via Orfeoproducties: info@orfeo.be of tel. 03/4491687.

LEZING ‘DRUMMEN OP AARDE’ DIRK DRAULANS
We zijn met 7,5 miljard mensen op aarde en aardig op weg naar 9 of zelfs 10 miljard. Dirk Draulans 
schetst aan de hand van de evolutieprincipes van Charles Darwin hoe het zo ver is kunnen komen. Op 25 
november om 14.00 u. in cc Brieleke in  , Wommelgem. Meer info via info@neosvzw.be.

UILENTOCHT - WALK 2 GETHER-TOCHT
Wintertocht met zeer gevarieerde omlopen richting Massenhoven. Ruime rustpost. Op 28 november van 
8 tot 15 uur aan de Parochiezaal van Oelegem, Venusstraat 10. Meer info op 0476 56 45 34 of christel_
janbroers@hotmail.com.

WIJNPROEVERIJ WERELDWINKEL ZANDHOVEN
Op vrijdag 3 december (18-22u.) organiseert de Wereldwinkel een wijnproeverij. Bij die gelegenheid 
wil men in Zandhoven de wijnen van eerlijke handel in de kijker plaatsen. Waar? Oxfam Wereldwinkel, 
Liersebaan 52 in Zandhoven.

‘STEVEN GABRIELS WINT DE TOUR!’
‘Steven Gabriels wint de Tour!’ is een show over winnen en verliezen, over twaalf jaar zijn en twaalf 
jaar blijven. En over fietsen. Gabriels is een verzamelaar van ereplaatsen: Culture Comedy Award, 
Humorologie en Comedy Casino Cup. Op vrijdag 3 december van 19:15 tot 22:59u in Theater Vooruit, Sint-
Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be/vrije-tijd.

TIM OELBRANDT & DE STUDIO
Verwacht van Tim Oelbrandt geen klassieke goochelshow. Hij mengt hypnose, theater én filmprojecties 
met livemuziek van Lili Grace. De magie doet de grens tussen fictie en werkelijkheid vervagen. Black 
Mirror, maar dan echt.Tijdens ‘Brain Freeze’ zit je voortdurend op het puntje van je stoel tot je misschien 
zélf op het podium gevraagd wordt. Tim leest je diepste gedachten, hij manipuleert de vrije wil en 
downloadt zomaar je herinneringen. Zelfs die zijn niet veilig met hem in de buurt. Maak dit mee, je gelooft 
je eigen ogen niet! Op 4 december om 20.00u. in cc Brieleke,  Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info op 
vrijetijd@wommelgem.be.

ONTDEK HET SCHIJN TUSSEN HET RIVIERENHOF EN HET VRIESELHOF MET DE FIETS
De Provinciale Groendomeinen Rivierenhof in Deurne en Vrieselhof in Oelegem worden verbonden door 
de rivier het Schijn. Als enige zoetwaterbron speelde het Schijn eeuwenlang een belangrijke rol voor de 
stad Antwerpen. Deze fietstocht loodst je door het stroomgebied van het Groot en Klein Schijn. Onderweg 
geniet je van mooie kasteeldomeinen in de Schijnvallei en ontdek je hoe de rivier in de stadsrand nabij 
het Albertkanaal eindigt. De fietstocht is 47 km lang, vertrekken kan in het Rivierenhof of het Vrieselhof. 
De folder kun je downloaden via www.provincieantwerpen.be > fietsen Rivierenhof of afhalen bij 
het Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in Deurne of in het Bezoekerscentrum Vrieselhof, 
Schildesteenweg 95 in Oelegem.






