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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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)

G. Peetersstr. 5, gelijkvloerse handelsruimte
van 171 m² met zeer goede commerciële
zichtbaarheid, grenzend aan een ruime
openbare parking! EPC 179 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 364.000

VP € 389.000
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Massenhovensestwg
13,
grondig
gerenoveerde H.O.B. op 696 m² met 2 à 3
slk, nieuwe kkn & badkmr, zonnepanelen,
elektriciteit conform! EPC 222 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 384.000
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BROECHEM,
P.
Domstraat,
BEN-woningen
met
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk,
tuin met fietsenstalling, zonnepanelen,
vloerverwarming, enz. Reeds 50 % verkocht!
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 406.000 excl. kosten
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Kloosterstr. 11 A, opbrengsteigendom
bestaande uit 2 appartementen en
achtergelegen magazijn van 200 m²
(onvergund). EPC 290 - 369 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Liersestwg. 95, volledig gerenoveerde HOB
op 658 m² met zuid-oost tuin, 2 slk, atelier,
nieuw dak, CV op gas. EPC 341 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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)

Ranstsebinnenweg 15, 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
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WOMMELGEM,

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)

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

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)

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 € 215.000

VP € 315.000

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

IJSBEERTJES FLOR EN JUNE
STEUNEN ‘TOPDOKTER’
NASSER NADJMI
Flor Herthogs (12) uit Wommelgem en June De Meester uit Wijnegem (14) zijn hun
behandelende arts Nasser Nadjmi zo dankbaar, dat ze zelf een benefietactie voor de
wereldvermaarde mond-, kaak- en aangezichtschirurg op het getouw hebben gezet. Hun
massasprong in het ijskoude water van het Boekenbergpark in Deurne leverde liefst 4467
euro op.

geneeskundige zorgen heel wat minder vanzelfsprekend zijn.
“We vinden het knap dat onze dokter via zijn Nadjmi Foundation niet alleen hier maar
overal kinderen wil helpen”, vertelt June vlotweg in haar eerste interview. “We konden
heel wat leden van onze scoutsgroep in Wommelgem overtuigen van zijn goede werk en
hen warm maken om samen met ons een sprong te maken in het ijskoude water van het
openluchtzwembad in het Boekenbergpark. In totaal 44 kinderen toonden zich dapper
genoeg en lieten zich daarbij sponsoren om wat centen bijeen te krijgen. Dankzij turnjuf
Tinne van de Sint-Johannaschool in Wommelgem, die zelf lid is van de Deurnese IJsberen kon
onze sprong vlot en veilig verlopen.”
Om zijn eigen Nadjmi Foundation te helpen, kijkt ook de topdokter zelf op geen inspanning.
Hij reisde het voorbije jaar liefst zeven keer naar Iran om te opereren. En om fondsen in te
zamelen, vindt de chirurg nog de tijd om straffe sportieve uitdagingen voor te bereiden en tot
een goed einde te brengen. “Ik ga op 6 februari opnieuw een marathon lopen, maar dit keer
op de Zuidpool. Op 6 juni zal ik eveneens 42 km en onder hetzelfde motto ‘Run for a smile’
afleggen op de Noordpool. Ik hoop met elke loop 10.000 euro bijeen te krijgen”, aldus de erg
actieve dokter.

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
Flor en June zijn beide geboren met schisis, ook bekend als open gehemelte of lip, kaak
en verhemeltespleet. Chirurg Nasser Nadjmi (56), voerde bij beide kinderen al meerdere
operaties uit zodat zij intussen heel goed en duidelijk praten en op alle vlakken vooruitgang
hebben geboekt.
Naast zijn goede werk in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, helpt dokter Nadjmi ook
lotgenoten in zijn geboorteland Iran en andere delen van de wereld waar gespecialiseerde

TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E
SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be
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NKOOP GOUD, ZILVER, MUNTEN,

NDELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS/ZOERS
INKOOP OUD GOUD, GOUDEN SIERADEN, TANDENGOUD, GOUDEN
MUNTEN, GOUDSTAVEN, ZILVEREN MUNTEN, ZILVER BESTEK,
ZILVEREN SIERADEN, PLATINA, DIAMANTEN, MERKHORLOGES
( 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 )
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
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INKOOP GOUD, ZILVER, MUNTEN, ...
GOLD
& DIAMOND MASTERS
HANDELSLEI 116 • SINT-ANTONIUS/ZOERSEL

10-DAAGSE GOUDAANKOOP
( 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 )
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

WEGWIJZER *
LIEN & BART: ‘DEN GROOTEN OORLOG TUSSEN DE PATTATEN’
Een tijdloze en fenomenale liedjesvoorstelling die begint met een eerste deel
over WO1. Tussen de eigen zeer originele liedjes brengt Bart korte en unieke,
nooit eerder gehoorde verhalen over WO1 vanuit het oorlogsmateriaal dat hij
gevonden heeft in de streek waar hij woont. Lien Kooijman (dochter van Ed..)
brengt o.a. een prachtig lied over haar grootmoeder die in WO2 haar vader
verloor in het bombardement van Mortsel. Niet alleen WO1 komt aan bod,
ook de gevolgen van de oorlog die meerdere generaties overschrijden. Een
luisterconcert dat je moet gezien en gehoord hebben. Op 24 januari van 14:00 tot
17:00u. in GC Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 in Broechem. Meer info op
www.ranst.be.
SONG CIRCLE: RAF WALSCHAERTS, NEEKA, VENUS IN FLAMES
Het concept van Song Circle is even eenvoudig als geniaal: zet drie boeiende en
gepassioneerde artiesten samen op een podium, in een intieme setting, en elk om
beurt spelen ze een lied uit hun rijke oeuvre en vertellen het verhaal achter de
muziek. Niks in de handen, niks in de mouwen. Met de kracht van hun liedjes en
hun stem, en met spontane gesprekken over het hoe en waarom, in wisselwerking
met elkaar of met het publiek. Meer heeft een mens soms niet nodig. Over liedjes,
over het leven, over de muziek. Relax en ongedwongen. Song Circle bezorgt je
ongetwijfeld een hartverwarmende avond. Op 29 januari van 20:15u. in Theater
Vooruit, Sint-Bavoplein 17 in Boechout. Meer info op www.boechout.be.
GELEIDE WINTERWANDELING IN HET ZEVENBERGENBOS
Een ontspannende geleide winterwandeling doorheen het niet toegankelijke
gedeelte van het Zevenbergenbos gebied. Gidsen laten je genieten van wat de
natuur ons biedt. Laarzen aangewezen bij zeer nat weer, anders zijn stapschoenen
voldoende. Niet toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelen. Op 30 januari van
10 tot 12.30 uur aan de ingang van Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22 in Ranst.
Meer info op 0473992678 of michel.levens@skynet.be. Organisatie: Natuurpunt.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDING
Tweedehandsbeurs baby-, kinderkleding en babyspulletjes op 30 januari van
13.30 tot 15.30 uur in Het Gildenhuis, Lievevrouwestraat in Ranst en dit van 13.30
tot 15.30 uur. Meer info via roger.heylen@telenet.be of 034856616. Organisatie:
Gezinsbond.
JOHAN OP DE BEECK: ‘HET VERLIES VAN BELGIË’
Johan Op de Beeck is een bekend tv-gezicht en zit al 35 jaar in het mediavak.
Hij was actief als ankerman van het VRT-journaal, documentairemaker,
directeur van Canvas, presentator en interviewer van verschillende talkshows
en hoofdredacteur van verschillende media in binnen- en buitenland. Vandaag
is hij zelfstandig communicatieadviseur en auteur van een reeks succesvolle
non-ﬁctieboeken, zoals Het Verlies van België, Napoleon en Waterloo, die
positief onthaald worden. Johan Op de Beeck brengt op een levendige manier het
ontstaan van België voor het voetlicht : de Belgische revolutie van 1830 én zijn
hedendaagse betekenis. Op 31 januari van 14 tot 17 uur in GC Den Boomgaard,
Antwerpsesteenweg 43 in Broechem. Meer info via erik.dutoit@pandora.be.
FILM: ‘NOMADLAND’
Fern is een vrouw van in de 60 die alles kwijt is geraakt sinds de kredietcrisis. Ze
vat een reis aan doorheen het Amerikaanse westen dat aan het veranderen is. Op
9 februari van 20:15 tot 23:00 in Theater Vooruit, Sint-Bavoplein 17 in Boechout.
Meer info via www.boechout.be/vooruit.
PIKANTE TAALKRONKELS
Over (n-)iets aan de verbeelding overlatende termen in de liefde. Op Donderdag
10 februari van 19:30 in Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 in
Zandhoven. Meer info op www.vtbkultuur.be/zandhoven.
EEN JIHAD VAN LIEFDE, EEN VERHAAL VAN SCHOONHEID EN VERLIES
Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe maakten een theaterstuk
op basis van het boek ‘Een Jihad van Liefde’ van Mohamed El Bachiri (opgetekend
door David Van Reybrouck). Op 2 februari om 20.00u in Vrijetijdscentrum Brieleke,
Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info op vrijetijd@wommelgem.be of 03-55 0 50.
* onder voorbehoud van annulaties en de dan geldende coronamaatregelen

KORT NIEUWS
UIT DE REGIO
WOMMELGEM ENDURANCE LOOPT EN FIETST VOOR CLINICLOWNS
Wommelgem Endurance houdt na haar winterduatlon, die eind november onverhoopt
en dankzij een erg flexibele organisatie, toch kon doorgaan, duizend euro over. De
triatlonclub schenkt dit mooie bedrag weg aan de Cliniclowns.

moeten verblijven en daardoor weinig contact hebben met hun eigen leefwereld”,
vertelt Hattas.
BEDRIJVENVERENIGING BEWORA HEEFT KERSTGESCHENK VOOR JEUGDBEWEGINGEN
BeWoRa – Bedrijventerreinenvereniging Wommelgem-Ranst – heeft twee cheques van
500 euro overhandigd aan de scouts ‘15de Baden Powell’ van Wommelgem en ‘Chiro
Toreke’ van Ranst.
BeWoRa vertegenwoordigt ruim honderd bedrijven die gevestigd zijn in Wommelgem
en Ranst en heeft als doelstelling deze bedrijven te groeperen en als motor te fungeren
voor een optimale onderlinge samenwerking. “Maar we leven ook mee met de mensen
en verenigingen in onze buurt”, zegt voorzitter Patrick Cortois.
BeWoRa wilde daarom graag een ruggensteuntje bieden aan de lokale
jeugdbewegingen. Onder meer de scouts van Wommelgem en Chiro Toreke in Ranst
werden geconfronteerd met heel wat beschadigd kampmateriaal na de overstromingen.
De cheques werden overhandigd door voorzitter Patrick Cortois en penningmeester
Jean Platini.
Aan de vereniging ‘Leef’ werden dan weer maaltijden geoffreerd voor alle bewoners
tijdens de kerstperiode.

“We zijn een kleine triatlonclub waar trainen en plezier maken centraal staan”, vertelt
besuurslid Kurt Hattas. “Onze winterduatlon organiseren we sinds 2014. Het is een
recreatieve wedstrijd die telkens plaatsvindt eind november op en rond het mooie Fort
van Wommelgem.”
Enkele jaren geleden besliste het organisatieteam om een deel van het inschrijvingsgeld
af te staan aan een goed doel. “Voor elke ingeschreven deelnemer ging er ook dit
jaar vijf euro naar het goede doel. Dit jaar kozen we voor de Cliniclowns. Zijbrengen
afleiding en plezier aan kinderen die door ziekte en/of een handicap in een ziekenhuis

BUURTBUS HOUDT ER
MEE OP
In 2022 zullen de inwoners van Zandhoven, Zoersel en Malle niet meer met de Buurtbus kunnen
rondrijden. Dat hebben de drie gemeentebesturen in december beslist. In 2016 werd de Buurtbus
door de ocmw’s van die gemeenten in het leven geroepen als opvolger voor de weggevallen Belbus
van De Lijn. Maar na drie jaar viel de provinciale subsidie voor het project weg. Omwille van de
hoge werkingskost en het beperkte gebruik, werd besloten de Buurtbus definitief te parkeren. Het
voertuig krijgt wel een tweede leven en wordt geschonken aan Handicar.

De gemeenten voorzien alternatieven. Omdat de Buurtbus vooral gebruikt werd door kwetsbare
inwoners met een zorgnood, vaak voor verplaatsingen van of naar een zorgvoorziening, willen
zowel Zandhoven als Zoersel de gebruikers doorsturen naar de Minder Mobielen Centrale.
Het bestuur van Zandhoven verwijst ook naar de mutualiteiten, terwijl de Zoerselse raad voor
maatschappelijk welzijn een toelagereglement heeft goedgekeurd voor vervoer door erkende
residentiële zorgvoorzieningen. “Als we die zorgvoorzieningen een toelage geven om zelf een
vervoerswerking op poten te zetten voor hun cliënten, vangen we die vervoersnood alvast op én
verzekeren en optimaliseren we de werking van de Minder Mobielen Centrale”, zegt schepen voor
sociale zaken Katrien Schryvers (CD&V). “Een vervoerstoelage kan de voorzieningen helpen om de
prijs die doorgerekend wordt aan de cliënt beperkt te houden.”

