


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

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,
Broechemsestnwg. 37, charmante woning 
met 3 slk, ruime garage en kelder, west-tuin 
en zolder. Recent dak, CV op gas, enz. EPC 288 
kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 364.000

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

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

BROECHEM,
P. Domstraat, BEN-woningen met 
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk, 
tuin met fi etsenstalling, zonnepanelen, 
vloerverwarming, enz. Reeds 40 % verkocht! 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 406.000 excl. kosten

EMBLEM,
Ranstsebinnenweg 13B, instapklare villa op 
1.372 m² met perceelbreedte 25 meter, 4 
slk, dubb. garage, zwemvijver, zuid-west tuin, 
bwjr. 1997, CV op gas, enz. EPC 185 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 625.000

RANST, 
Dennenlaan 26, riante, zeer goed onderhouden 
villa met praktijk & dubb. garage, gunstig gelegen 
in het centrum! Bew. opp. 420 m² op 817 m² 
grond! Zonnepanelen, 3 tot 5 slk, recente badkmr, 
orangerie, enz. EPC 330 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

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, 
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)

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. (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!

VERKOCHT

Immo Patio wenst haar klanten
prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2022!

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

BEZOEK DE MODELWONING

NIEUW

NIEUW
VERKOCHT

NIEUW
NIEUW

VERKOCHT









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

Z a l i g K e r s t f e e s t
E N E E N G E L U K K I G N I E U W J A A R !

W E N S T I E D E R E E N E E NFIETSEN GERRIT CLAESSENS

Oudstrijdersstraat 25A
2520 Oelegem

www.fietsengcl.be
0474/39.16.34

Eindejaarsactie
bij jouw lokale fietsenwinkel

Bij aankoop van een cadeaubon van €50, krijg je een
cadeaubon van €5 gratis.

Liever geen cadeaubon?
Je krijgt 10% korting op fietsaccessoires (fietstassen, sloten,

helmen, verlichting, fietstrainers).

Deze actie loopt van 6 december 2021 tem 31 december 2021 in onze fysieke
winkel en is niet cumuleerbaar met andere promoties. De 10% korting is enkel

geldig op producten in voorraad en niet op bijbestellingen.

Cadeautjes geven is leuk,
cadeautjes krijgen nog leuker!





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-ROHDEKADOTIPS! 

PORTEFEUILLE, 

PARAPLU, 

PANTOFFELS, 

KADOBON,...

GRATIS 

ATTENTIE 

VOOR ELKE 

KLANT*

ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

* Bij aankoop tot eind december 2021, zolang de voorraad strekt.

Adv_ElsDierck_Dec_BR_190x135.indd   1Adv_ElsDierck_Dec_BR_190x135.indd   1 30/11/2021   09:1130/11/2021   09:11



Food & drinks • ruime parking
gezelligheid • borrelhapjes

sharing-gerechtjes • voorgerechten
zeevruchten, vis, vlees

lekkere zoetigheden • kinderhoekje
speeltuintje • mooi terras 

groene oase

Di - Wo - Do
12.00 - 14.30
18.00 - 21.30

Vr - Za - Zo
12.00 - 21.30
doorlopend

          tervennen          tervennen

Merksemsebaan 278        •      2110 Wijnegem     •        www.ter-vennen.be
03 284 38 59                                  contact@ter-vennen.be

                        KORT 
NIEUWS UIT 
DE REGIO  

DE LIJN SANEERT OUDE 
FIETSENSTALLING IN WOMMELGEM
Aan de halte Silsburg, bij de grens met 
Borsbeek,  werd de oude fietsenstalling 
verwijderd.
De fietsen in de hekjes zijn geafficheerd 
en blijven nog een maand staan, zo laat 
de gemeente weten.. Staat je fiets er nog? 
Verplaats ‘m dan snel naar een andere 
fietsenstalling, zo luidt de boodschap.
“Over een maand, in de week van 13 
december, zullen we deze hekjes met de 
overgebleven fietsen verwijderen”, aldus 
De Lijn.
De fietsen zullen nog tot medio januari 
2022 bewaard worden in het magazijn van 
de Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen. 
Nadien zullen ze verschroot worden. 

DAVIDSFONDS ONTRAFELT GEHEIMEN 
VAN KASTEELDOMEIN ERTBRUGGE
Ondanks corona dreiging, maar dankzij 
het scannen van Covid Safe Tickets werd 
de Nacht van de Geschiedenis van de 
Davidsfonds-afdelingen  Wijnegem en 
Wommelgem tóch een succes. 
56 mensen uit Wijnegem, Wommelgem en 
Deurne vernamen in de theaterzaal van 
Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis heel wat 
weetjes over domein Ertbrugge. 

Marc Van Aerde en Leo Spaepen, beiden 
van Heemkundige Kring Jan Vleminck, 
wisselden elkaar af om de ontstaansgeschiedenis en de opeenvolgende bewoners met akten 
en kaarten uit de doeken te doen. Een raadselachtige gedenksteen, aan de anders niet te 
bezichtigen noordzijde van het kasteel, moest zijn drie geheimen lossen en een opmerkelijk 
staatsman kreeg een postuum eerbetoon. De nababbel deed niet minder deugd. Pas kort voor 
middernacht ging het licht uit.

AMPER TWEE FOUTEN VOOR WINNAAR FIETSZOEKTOCHT
Ook dit jaar heeft Toerisme Voorkempen weer een elektrische fiets uitgedeeld, samen met een 
hoop andere prijzen, aan de winnaars van de ondertussen alweer vijftiende fietsfotozoektocht. 
Met amper twee van de 48 vragen fout beantwoordt, mocht de Zoerselse Anita Goossens op 
het hoogste schavotje kruipen. Meer dan driehonderd mensen hebben deelgenomen aan de 
wedstrijd die tegelijk een ontspannend fietstochtje door de streek is, dit jaar door Wijnegem, 
Ranst en Borsbeek. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 12 november in Werf 44 te Schilde.

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

EINDEJAARSACTIE ZANDHOVEN
Als ondersteuning voor de handelaars en horeca zaken in Zandhoven organiseert de 
gemeente opnieuw een eindejaarsactie. Per aankoop maak je bovendien kans op 1 van de 
3 hoofdprijzen. De eindejaarsactie loopt nog tot 31 december. Per aankoop ontvang je een 
stempel bij de deelnemende handelaars. Jouw volle spaarkaart is geldig wanneer je 6 stempels 
hebt verzameld met minstens maar 2 verschillende stempels per kaart (dwz. stempels van 2 
verschillende deelgemeenten). Deponeer de volle kaart in de verzamelbox bij een deelnemer 
en maak kans op leuke prijzen. Er zitten maar liefst 3 hoofdprijzen in de prijzenpot dit jaar. 



Wijnegemse � aditiezaak De Swaen bestaat 30 jaar

DE SWAEN
Turnhoutsebaan 387

2110 Wijnegem
Tel: +32 3 353 18 28

WWW.DE-SWAEN.BE

Openingsuren: Gesloten op maandag. Alle andere dagen open van 11u tot 22u.
Van 24 december tem 2 januari zal De Swaen gesloten zijn.

“We vieren jubileum heel december samen met � ze klanten” 
De Swaen, één van de bekendste horecazaken van de Voorkempen, bestaat dertig jaar. “We bieden de hele 
maand lang - en dus niet alleen rond de feestdagen - een zeer gunstig geprijsd jubileummenu aan”, nodigt 
zaakvoerster Nathalie Van Vossel trouwe klanten maar ook nieuwkomers uit om te komen proeven van veel lekkers 
voor slechts 45 €. 

Het statige pand bij de ingang van het park is één van de oudste gebouwen van Wijnegem. 1589 staat op de 
dakpannen vermeld. “Het dak is gelukkig van recentere datum, maar de kern van dit gebouw is wel degelijk zo 
oud. Het heeft in de loop van de geschiedenis onder meer dienst gedaan als koetshuis, rechtbank en tolhuis”, 
weet Mark Van Vossel (70). 

Mark kan het weten want samen met echtgenote Erna Van den Branden (68) kreeg hij in 1991 de sleutels van 
De Swaen in handen. De twee lieten de ruïne, die ze van de gemeente 35 jaar in concessie kregen, grondig restaureren. 
In 2013 nam dochter Nathalie Van Vossel (40) samen met haar echtgenoot en chef-kok Ben Gorris (40) de horeca-
zaak over. Zij bouwden verder aan de uitstekende reputatie die haar ouders hadden opgebouwd. De keuken, met 
steeds een ruime keuze aan Belgische klassiekers en seizoensgebonden gerechten, is een vast adres voor families 
of paren die wat te vieren hebben.

Maar nu heeft De Swaen dus zelf wat te vieren. “Onze dertigste verjaardag willen we ondanks alle corona perike-
len niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We hebben een extra inspanning geleverd om iets bijzonder samen te 
stellen”, presenteert Nathalie trots het feestmenu voor de zeer democratische prijs van 45 €. 
“Als voorgerecht kan je kiezen uit een bisque van grijze garnalen (met vleugje armagnac) of tartaar van rund met 
een truffelmayonaise. Na een sorbet van passievruchten volgen dan schartongrolletjes op Oostendse wijze of 
boerderijhert fi ne champagne met savooikool en een crème van knolselder. Om af te sluiten serveren we een 
krokante feuilletine met chocolade sablé en een crème met kirsch. Al mag je voor dezelfde prijs ook een Irish 
coffee kiezen.”





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

WEGWIJZER 
FILM: ‘HORS NORMES’
Bruno en Malik leiden jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van kinderen met autisme. Ondanks 
hun verschillende achtergrond werken beide mannen nauw samen. Dat ze het daarbij niet altijd zo nauw nemen 
met regels en voorschriften lijkt een onbelangrijk detail. Tot inspecteurs dreigen om de boel genadeloos op te 
doeken. Voor deze feelgoodfilm werden er naast bekende Franse acteurs ook een aantal jongeren met autisme 
gecast. Met een glansrol voor Joseph, die alle harten van het publiek steelt. Op 8 december om 20:15u. in Zaal 
Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be/vooruit.

THEATER: ‘VERHALEN BIJ EEN ZWARTE KAARS’
“De goede oude tijd” zeggen we wel eens, maar volksverhalen geven toch een ander beeld op die wereld. Een 
fascinerende duisternis, dag en nacht te voet of met paard en kar onderweg, onverklaarbare gebeurtenissen 
(de duivel of is het hekserij?), onheilspellende geluiden (kraaien en gure noordenwind) … In “deze goede nieuwe 
tijd”, schudt Koen De Muynck “briljante verhalen uit zijn mouw en neemt je als argeloze luisteraar mee van 
de ene verrassende wending naar de ander. Op donderdag 9 december van 20u. in Gemeenschapscentrum ‘t 
Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info op 03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be of www.gasthuis.
wijnegem.be. Organisatie: Davidsfonds Wijnegem.

OPNIEUW KAAS EN WIJNDAGEN IN OELEGEM
Twee jaar na de Missie-Kerstmarkt en na een toch wel moeilijke periode voor ons allen, is de Oelegemse 
Solidariteitsgroep erg blij om de solidariteit met mensen in het Zuiden opnieuw te kunnen delen. Daarom wordt 
u dan ook uitgenodigd op de Kaas- en Wijndagen. Zoals steeds is er een uitgebreide keuze aan kazen en met een 
heerlijk glaasje wijn, verwenkoffie, enzovoorts. Voor de niet-kaasliefhebbers zijn er de bekende frikadellen 
met krieken. In deze decembermaand is er ook al een gezellige kerstsfeer. Trouwens, u kunt misschien nog 
interessante kerstkoopjes doen op de uitverkoop van kerstgerief. De infostand geeft toelichting geven over 
de projecten in El Salvador, Nicaragua, Filippijnen en de Congo. Deze dagen gaan door in de parochiezaal van 
Oelegem (Venusstraat) op vrijdag 10 december van 18 tot 22u., op zaterdag, 11 december van 13tot 22u. en op 
zondag 12 december van 12 tot 19.30u. Meer info op 0477/31.59.10.

KAARTWEDSTRIJD “SLAGEN HALEN”
Kaartwedstrijd ‘Slagen Halen’, Ieder voor zich. Inschrijven vanaf 19.00 u. Aanvang 20.00 u stipt. Ten Voordele 
van de Volleybalclub. Op vrijdag 10 december van 19:30 tot 23:55u in de Parochiezaal van Massenhoven, 
Kerkstraat. Meer info op guidovandevelde@skynet.be of 0477934411.

REAL MUSIC FOR LIFE
In december 2018 organiseerde men voor de eerste maal benefietfestival ‘Real music for life’ met een opkomst 
van 600 man. Toen heeft de organisatie bijna 13.000 euro kunnen doorstorten naar het goede doel zijnde Kom 

op tegen kanker. Na herhaalde vragen van zowel publiek, groepen en sponsors werd er besloten een tweede 
editie ineen te steken. Deze was gepland vorig jaar december maar is een jaar uitgesteld door corona. Dit jaar 
op 11 december zal de tweede editie dus plaatsvinden in theaterzaal Vooruit in Boechout met 15 optredens met 
muziek die niet veel airplay krijgt op radio of TV maar toch dik de moeite waard is. Genres gaan van Garagerock, 
Surf, Rockabilly, Blues, Punkrock, Psychobilly, ... VVK : 30 euro in platenzaal Fatkat, Roadhouse Barbershop 
Merksem, café Kalifornia Boechout of via mail te bestellen bij raymond.van.genechten@telenet.be.

JOS MEERSMANS OVER BEETHOVEN
Het ‘Beethoven – jaar 2020’ is intussen voorbij, maar niet getreurd: het werk van ‘de grote geweldenaar’ 
is zo indrukwekkend dat we hier niet kunnen aan voorbijgaan. Jos Meersmans brengt ons op zijn eigen 
onnavolgbare manier het verhaal van Beethoven gezien door de ogen van Franz Schubert. Schubert vertelt 
over de muziek, het leven en de liefdes van zijn idool Beethoven. Op 13 december om 14u. in GC Den Boomgaard, 
Antwerpsesteenweg 43 in Broechem. Meer info op www.ranst.be.

MARKANT GROBBENDONK BOUWEL GAAT OP DE THEE
Op woensdag 15 december is het tea time bij Markant Grobbendonk Bouwel. Onder de deskundige leiding 
van thee- sommelier Veerle Stoffels is er een unieke thee-workshop. Op 15 december van 19:30 in De Griffel, 
Dorpsstraat 37 in Pulle. Meer info op markantgrobo@gmail.com of 0486 684660.

FILM: WHITE CHRISTMAS
Vlak na de oorlog komen twee zang- en danstalenten, Bing Crosby en Danny Kaye, bij elkaar om één van de 
beroemdste acts in de geschiedenis van de showbizz neer te zetten. Zij ontmoeten twee zussen met wie ze naar 
Vermont trekken om daar een ouderwets witte kerst te vieren. Daar begint het echte avontuur als ze ontdekken 
dat het hotel waarin ze verblijven eigendom is van hun oude legergeneraal, die zich in een enorme financiële 
crisis bevindt. Een prachtige klassieker waarin dromen geen bedrog zijn ... Op 16 december van 14:00 u in Zaal 
Theater Vooruit, Sint Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be/vooruit.

BARBARA DEX: ‘THANK GOD I’M A COUNTRY GIRL’
In deze voorstelling verwent Barbara je met een avond vol hartverwarmende countrymuziek. Allemaal van 
vrouwen. Op 16 december om 20.00 - 22.30 u. in 
Vrijetijdscentrum Brieleke, Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info op vrijetijd@wommelgem.be of  03-55 0 50. 

OP TOCHT DOOR PERU
Op 18 december (14u) neemt Paul Theunis u in ’t Gasthuis van Wijnegem mee naar Peru. Vanuit hoofdstad Lima 
nam hij de kustweg langs Nasca en Arequipa naar het Titicacameer. Dit is, met een oppervlakte van 8340 km², 
het grootste meer van Zuid-Amerika en ligt 3812 meter boven de zeespiegel. De diepte is gemiddeld 140-180 
meter, maximaal 280 meter. Van Puno ging het naar Cusco, ‘de keizerlijke stad’. Nier ver hiervan werd de Inca-
stad Machu Pichu ontdekt. Vanuit Cusco ging het door een stuk jungle om dan boven Lima de trip af te 
ronden. Naast veel toeristische en historische beelden, kunnen we ook genieten van de plaatselijke 
flora, aangevuld met de nodige anekdotes zoals we van Paul ondertussen gewoon zijn. Meer info op 
info@cactussenvetplanten.be, 03/646 67 03 of www.cactussenvetplanten.be.



DOMEIN ULLENS - WOMMELGEM

nieuwbouw appartementen | domein van 2 ha | privé-tuin of terras(sen)

1, 2 of 3 slaapkamers | afwerking vrij te kiezen

VANAF € 317.000 (excl. kosten)

SCHOTEN VAART

nieuwbouw appartementen | ruime leefterrassen of terras met tuin

1,2 of 3 slpk | afwerking vrij te kiezen | vlakbij centrum Schoten

VANAF € 290.000 (excl. kosten)

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be

Hebt u interesse in één van deze projecten? Contacteer ons vrijblijvend voor meer info
of bezoek alvast onze website voor het volledige aanbod:

WWW.COGGHE.BE

* onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

6% BTW*

start verkoop 2de fase

NOG BESCHIKBAAR
GLV met tuin

1ste verd. met terras
Penthouse

KINDERTONEEL GEZINSBOND RANST
Elk eerste zaterdag van de Kerstvakantie jaar organiseert de Gezinsbond van Ranst een kindertoneel voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Afwachten welke voorstelling het dit jaar gaat worden. Op 18 december van 10.30 tot 
11.30 uur in de Turnzaal van het Annuncia Instituut, Gasthuisstraat 18a in Ranst. Meer info op 0497216058 of 
greet.swaegers@skynet.be

KERSTCONCERT DOOR DE PODIUMACADEMIELIER 
Traditioneel Kerstconcert van en door de Podiumacademielier in Zandhoven. Op het programma staan licht-
klassieke en romantische werken afgewisseld met sfeervolle kerstmuziek. Op 23 december om 19.30u in de 
Sint-Amelbergakerk, De Linden 1 in Zandhoven. Meer info op 03/4844017 of rene.celens@skynet.be.

26 WANDELINGEN OP DE WANDELKAART VAN ZUIDRAND
Het wandelgebied Zuidrand biedt 195 kilometer aan bewegwijzerde paden langs beken, kasteeldomeinen, 
forten, bossen, akkers en weides doorheem o.a Borsbeek & Boechout. Deze kasteeldomeinen, beekvalleien 
en bossen spelen een belangrijke rol als verblijfplaats en verbindingsweg voor fauna en fl ora. Om deze 
biodiversiteit te versterken en tegelijkertijd recreatie, landbouw en erfgoed toe te laten, werken we 
voortdurend aan de kwaliteit van de open ruimte in de Zuidrand. Ga op pad met de wandel- of fi etskaart van 
Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen en ontdek wat het landschap van nu vertelt over vroeger. 
De wandelkaart is tijdelijk gratis beschikbaar via www.provincieantwerpen.be>zuidrand

* Informeer u over eventuele annulaties en/of op dat moment geldende Coronamaatregelen.

GEZOCHT REGIO RANST

ZELFSTANDIGE THUISZORG 
MET ERVARING  
1 OP 1 PRIVAAT 

ALLEENSTAANDE DAME ZWAAR ZORGBEHOEVEND
AANGENAAM KADER
FLEXIBELE MOMENTEN 

EIGEN VERVOER

CTC NA 18u GSM 0478.721.868

een musical buiten de lijntjes 

VAN 26 DEC ̒ 21 TOT 2 JAN ̒ 22
Evenementenhal De Populier Zandhoven

www.alstikkatekent.be

                             KINDERDAGVERBLIJF
                     DE BLOCKENDOOS 
        PRESENTEERT EEN MUSICAL 
                 BUITEN DE LIJNTJES   

“Umulig” is de titel van het nieuwste kinderboek van Tikka Traumeland. het 
werd bedacht en “levendig” geïllustreerd door de Noorse dame. Het verhaal 
doet nogal wat stof opwaaien. Vooral dan de dierenfiguren die er in meespelen, 
hebben daar hun bedenkingen bij. Het duurt dus niet al te lang of het hele bos 
staat in rep en roer. Tja, als Tigga tekent . . .

Deze productie is de tiende musical van kinderdagverblijf De Blockendoos en 
werd geschreven door Wiff De Block. Het is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar 
maar ook grote mensen gaan hier tussen de lijntjes van genieten.



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!

Geen idee?
Een cadeaubon!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.

          Rechtstreeks van fabrikant.          Rechtstreeks van fabrikant.

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. 

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

VANAF  14 DECEMBER VANAF  14 DECEMBER 
Alle dagen van 14u tot 19u.Alle dagen van 14u tot 19u.
Zaterdag van 10u tot 17u.Zaterdag van 10u tot 17u.

 24 december van 10u tot 17u. 24 december van 10u tot 17u.
31 december van 10u tot 17u.31 december van 10u tot 17u.

Zondag en maandag gesloten Zondag en maandag gesloten 

Geef eens een blijvend   
origineel cadeau
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Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het 
ons meteen (regionaal@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fi jn 
stukje van!

“Graag had ik deze foto in de ‘Bode Reginaal’ laten zetten”, schrijft Isa D’hondt, “want 
wij zijn een viergeslacht die allen in Wijnegem wonen. Alvast bedankt, dat zou ons veel 
plezier doen.”
Het betreft in dit geval zelfs niet alleen een viergeslacht, maar elke eerstgeborene was 
ook telkens een meisje. Zo is er overgrootmoeder Irene Van Santvliet (°3 augustus 1935), 
steeds huismoeder geweest en nu een echte boekenworm. Grootmoeder Isa D’hondt  
(°2 november 1956) runde een halve eeuw lang een bloemenwinkel in Wijnegem en 
is nu achter de schermen van een lokaal toneelgezelschap actief. Daarnaast gaat zij 
graag uit fi etsen met haar vriendinnen. Moeder Elke Beddegenoodts (°16 oktober 1977) 
werkt als kassierster in een plaatselijke supermarkt en is actief in een oldtimerclub 
van jeugdvrienden. De jongste telg, Benthe Leyse (°7 juni 2005), loopt school in 
‘s-Gravenwezel en heeft knutselen en handwerken als belangrijkste hobby’s. Bijgaande 
foto werd trouwens op het verrassingsfeestje van Benthe voor haar 16de verjaardag 
genomen.

 VROUWELIJK VIERGESLACHT 
VAN EERSTGEBORENEN 

IN WIJNEGEM 







                        KORT 
NIEUWS UIT 
DE REGIO  

MUZIEKTHEATERKLAS 
ACADEMIE WIJNEGEM ZINGT ALS 

KLOOSTERORDE PANNEN VAN 
HET DAK

De muziektheaterklas van de Academie 
Wijnegem Schilde Zoersel onder leiding 
van Sarah Abrams, die de zang coachte 
en de regie voor haar rekening nam, 
bracht onlangs ‘Mam’zelle Nitouche’ op 
de planken van Werf 44 in Schilde. Dirk 
Baert zat aan de piano.

“We traden drie keer op in de kleine zaal 
in Schilde”, vertelt de docente. “Normaal 
spelen we in ’t Gasthuis in Wijnegem, 
maar daar konden we de afstand 
nodig voor de coronaveiligheid niet 
garanderen met onze klas muziektheater 
van Wijnegem.”

Normaal waren onze voorstellingen in 
het voorjaar gepland, maar corona stak 
daar eens stokje voor. “Ook nu was het 
weer nipt want op de generale repetitie 
kregen we te horen dat het publiek tijdens 
de première de dag erna mondmaskers 
moest dragen”, moesten Sarah Abrams 
en haar team zich erg flexibel tonen.

SFEERVOLLE 
WINTERVERLICHTING DUIKT OP 

IN BOECHOUT 
In Boechout zorgt de gemeente voor 
winterverlichting tijdens deze koude 
en donkere periode. Nog tot eind januari zijn verschillende plekken in de gemeente 
sfeervol verlicht. De traditionele kerstboom aan het gemeentehuis wordt vervangen 
door raamverlichting. 

“De dagen worden kouder en donkerder. Daarom creëren we wat extra sfeer en 
gezelligheid door de winterverlichting op te hangen”, vertelt schepen van Publiek 
Domein Philip Verstappen. “Na de positieve reacties van vorig jaar hangen we opnieuw 
lichtslingers in de bomen op het Jef Van Hoofplein en het Sint-Bavoplein. We breiden dit 
concept ook uit naar het Onze-Lieve-Vrouweplein”, zegt de schepen.

In Vremde voorziet de gemeente meer én nieuwe lichtornamenten aan de lantaarnpalen 
en een lichtslinger tussen de bomen op de Dorpsplaats. 

“In het kader van duurzaamheid vervangen we de kerstboom aan het gemeentehuis 
door decoratieve raamverlichting”, gaat de schepen verder. Ook het oud-gemeentehuis 
in Vremde en het Populierenhof zijn tijdens deze periode sfeervol verlicht. 

Naar de kerstperiode toe plaatst de gemeente nog de traditionele kerststallen op 
het Sint-Bavoplein en op de Dorpsplaats. Volgend jaar worden de lichtslingers en 
paalornamenten in de Heuvelstraat en stationsomgeving vernieuwd, alsook de 
verlichting in de bomen aan De Dries in Vremde. 








