


EMBLEM,
Heidestraat 22, zeer rustig gelegen 
bouwgrond voor H.O.B. met reeds bekomen 
bouwvergunning! Heropbouw van toepassing, 
dus bouw aan 6%! (Vg,Ag,Vkr,Gvv)

VP€ 224.000

RANST, 
Lindenlaan 24 V1, instapklaar app. 101 m² 
met 2 slk + terras. Bouwjr ’94, alg. kosten: 
€ 20/mnd. Garagebox inbegrepen, elektr. is 
conform! EPC 473 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

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 € 349.000

BROECHEM,
Kapelstr. 50 b0.2, nieuwbouw app (glvl) van 81 

m² op parket met 1 à 2 slk, zeer ruim terras en 

kelder. Ondergr. parking moglk! EPC 91 kWh/

m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 275.000

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

BROECHEM,
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 € 389.000

BROECHEM,
P. Domstraat, BEN-woningen met 
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk, 
tuin met fi etsenstalling, zonnepanelen, 
vloerverwarming, enz. Reeds 60 % verkocht! 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 406.000 excl. kosten

LIER, 
Lispersteenweg 140 V1R, gerenoveerd app. 
92 m² op parket met 2 slk en tof terras! CV op 
gas, lift, elektr. conform, huur parking moglk! 
EPC 183 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 235.000                 

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 € 215.000

RANST, 
Broechemlei 55, goed onderhouden woning op 
350 m² met zuid tuin, 2 slk, recente kkn & badk 
& kelder. EPC 307 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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 € 315.000

RANST, 
Kastanjelaan 6, riante villa op toplocatie op 

1.044m2 met 6 slk, 2 badk., gar., zuid-tuin, CV 

op gas, bouwjr. 1993, enz. EPC 280 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 619.000

WOMMELGEM, 
Netelaarstr., landbouwgrond 9.375 m² op goed 

bereikbare locatie, grenzend aan openbare 

weg. Vrij van pacht of huur. (Gvg,Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 99.000

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!

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

NIEUW

IN OPTIE

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!

VERKOCHT

BEZOEK DE MODELWONING

NIEUW
NIEUW

VERKOCHT
IN OPTIE





Wonen vlakbij
centrum Borsbeek

>   BEN-appartementen (E30)

>   Keuze uit 1, 2 of 3 slpk

>   Ruim(e) zonneterras(sen) of privé-tuin

>   Toegankelijk met lift

>   Inclusief luxe afwerking vrij te kiezen 

>   Lage gemeenschappelijke kosten

>   Vlakbij winkels 

>   Appartementen in alle prijsklassen

>   Ook ideaal als investeringsvastgoed

Meer info & verkoop:

03 355 15 15

info@cogghe.be | www.cogghe.be

ONTDEK UW TOEKOMSTIG
APPARTEMENT

6% BTW*

Geniet nu tijdelijk
van gratis

vloerverwarming!
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* Onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

              MEERDERHEID INWONERS 
OELEGEM HEEFT LAST VAN 
                                   VERKEERSHINDER 
Meer dan de helft van de inwoners van Oelegem ondervindt hinder van doorgaand verkeer 
en te snel rijdende wagens. 60 procent is bereid om met de auto rond te rijden om zo zwakke 
weggebruikers meer ruimte te geven. Dat blijkt uit een bevraging van het gemeentebestuur, 
dat in een reactie al maatregelen aankondigt.

Einde 2021 heeft het gemeentebestuur van Ranst een bevraging georganiseerd bij 900 
willekeurige Oelegemnaren rond de mobiliteit in hun dorp. 480 mensen stuurden een 
antwoord in. 60 procent van hen geeft daarin aan hinder te ondervinden van doorgaand 
verkeer, en 67 procent vindt dat er te snel gereden wordt. 60 procent is dan weer bereid 
om met de wagen rond te rijden om zo fietsers en voetgangers meer ruimte te geven in de 
dorpskern. 47 procent wil daarvoor parkeerplaatsen opgeven. 

Bij de vraag of de brug aan de Jozef Simonslaan volledig of gedeeltelijk (bijvoorbeeld tijdens 
de spitsuren) moet afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, gaf 59 procent geen 
antwoord. 31 procent steunt een gedeeltelijke sluiting, 10 procent wil permanent enkel 
fietsers en voetgangers over de brug. Van de 59 procent die geen van beide maatregelen 
aanduidde, schreef 40 procent bij de suggesties dat ze wensen dat de brug voor iedereen open 
blijft. Op de totale groep maakt dat 24 procent. Vooral mensen die vaak de auto nemen, zien 
de brug liever open voor iedereen. In de groep die aangeeft hinder te vinden van doorgaand 
verkeer, zijn meer mensen voorstander van een (gedeeltelelijke) sluiting.

Het bestuur kondigt in een reactie al stappen aan. Het gaat onder meer om een uitbreiding 
van de huidige maatregelen, zoals afremming van het doorgaand verkeer. “Daarbij 
overleggen we onder andere met het gemeentebestuur van Schilde en De Lijn”, klinkt het. 
“De hele dorpskern wordt zone 30 en de aanleg van de Maasweg, de verlenging van de Ter 
Stratenweg, blijft een absolute prioriteit.” De huidige functie van de brug aan de Jozef 
Simonslaan blijft behouden, maar de gemeente bekijkt hoe het sluipverkeer verder kan 
voorkomen.

Geïnteresseerden kunnen de resultaten en eerste bevindingen lezen op 
www.ranst.be/resultatenbevragingmobiliteitoelegem.

      OPENINGSUREN                
MA/VR   : 08.30 TOT 12.30 

        13.30 TOT 18.30
       ZA :   08.00 TOT 17.00 
DONDERDAG GESLOTEN
                                          

Adolf Mortelmansstraat 20    
2160  Wommelgem
Tel: 03/353.19.73
gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be

DERMONDE G .FIETSEN VOF

   FFIIEETTSSEENN  EENN  EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE FFIIEETTSSENN 

10 % KORTING 
OPENDEUR VOORWAARDEN 

OP FIETSEN  EN ACCESSOIRES

TOT 30 JUNI 2019
                       

www.fietsendermonde.be

      OPENINGSUREN                
MA/VR   : 08.30 TOT 12.30 

        13.30 TOT 18.30
       ZA :   08.00 TOT 17.00 
DONDERDAG GESLOTEN
                                          

Adolf Mortelmansstraat 20    
2160  Wommelgem
Tel: 03/353.19.73
gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be

DERMONDE G .FIETSEN VOF

      FFIIEETTSSEENN  EENN  EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE FFIIEETTSSEENN 

10 % KORTING 
OPENDEUR VOORWAARDEN 

OP FIETSEN  EN ACCESSOIRES

TOT 30 JUNI 2019
                       

www.fietsendermonde.be

      OPENINGSUREN                
MA/VR   : 08.30 TOT 12.30 

        13.30 TOT 18.30
       ZA :   08.00 TOT 17.00 
DONDERDAG GESLOTEN
                                          

Adolf Mortelmansstraat 20    
2160  Wommelgem
Tel: 03/353.19.73
gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be

DERMONDE G .FIETSEN VOF

      FFIIEETTSSEENN  EENN  EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE FFIIEETTSSEENN 

10 % KORTING 
OPENDEUR VOORWAARDEN 

OP FIETSEN  EN ACCESSOIRES

TOT 30 JUNI 2019
                       

www.fietsendermonde.be

OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 17u00
DONDERDAG GESLOTEN

UILENBAAN 65 - 2160 WOMMELGEM - T. 03 353 19 73 - 
GASTON.DERMONDE@TELENET.BE - WWW.FIETSENDERMONDE.BE

UILENBAAN 65 - WOMMELGEM - TEL. 03 353 19 73

VANAF 2 NOVEMBER NIEUW ADRES:VANAF 2 NOVEMBER NIEUW ADRES:

UILENBAAN 65UILENBAAN 65
ALLE FIETSEN WORDEN 

VERKOCHT MET WAARBORG

EN SERVICE

AFHALEN HERSTELLINGEN

IS MOGELIJK

VANAF 2 NOVEMBER 2020

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

NIEUW ADRESNIEUW ADRES

TIJDIG BESTELLEN
WEGENS LANGERE

LEVERINGSTERMIJNEN

DOOR CORONA

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 13u00 -  DONDERDAG GESLOTEN

www.fi etsendermonde.be







Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem 

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be



WWW.BOOMKWEKERS.BE

BOOMKWEKERIJ - PLANTENCENTRUM 
Groenblijvende en bladverliezende sierheesters • haagplanten 

zoals beuk, haagbeuk, meststoffen, potgrond, turf, compost, 
boompalen • laan- en sierbom en in pot • fruitbomen: appel-, peren- en 

pruimenstruiken, ook leivormen in pot • rozen: struik-, klim- of 
stamrozen • vaste planten + bodembedekkers • 

klimplanten: klimrozen, clematis, hederasoorten coniferen: 
een uitgebreide keuze leveren van boomschors en compost 

ALGEMENE TUINAANLEG, OPRITTEN & TERASSEN
snoeien en vellen van bomen

OPENINGSUREN ma tot vrij 8-12 en 13-18u zat 8-12 en 13-17u 
Zon- en feestdagen gesloten

Vremdesesteenweg 260
2530 Boechout 

Tel. 03 455 20 88 
Fax 03 455 99 28

0479 082 971
boomkwekers@skynet.be

65
jaar

ervaring
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WEGWIJZER  
THEATER: ‘DE GEK OP DE HEUVEL’
Een tragikomedie over een kind met autisme. De reeks loopt van 18 maart tem 2 april in Fort II 
Lokaal 127, Fort II straat in Wommelgem. Meer info op www.theateroptima.be.

WANDELING: ‘KOSTBAAR WATER IN DE SCHIJNVALLEI’
Zondag 20 maart 2022 van 10:00 tot 12:00u. In provinciaal groendomein Vrieselhof in 
Oelegem monden de Heidebeek en de Vrieselbeek uit in het Schijn. De prachtige broekbossen 
staan er een groot deel van het jaar onder water. Ingrijpende natuurinrichtingswerken 
in 2020 hadden o.a. tot doel van het Vrieselhof een nog betere buffer voor water te maken. 
Ontdek het waterbeheer van het Vrieselhof en kom genieten van de frisheid van de natuur. 
Afspraakplaats: bezoekerscentrum Vrieselhof. Gratis maar inschrijven verplicht via https://
www.eventbrite.be/e/kostbaar-water-in-de-schijnvallei-tickets-211047628137. Meer info: 
vrieselhof@provincieantwerpen.be of 03 360 52 18

11E WINTERDUVELTOCHT
Dit jaar wandel je in zuidelijke richting, met nieuwe rustposten. Langere afstanden gaan naar 
Fort II in Wommelgem, het Zevenbergenbos in Ranst en nog enkele onontdekte pareltjes. 
Vertrek: op zondag 20 maart van 08:00 tot 15:00u. aan Basisschool De Notelaar, Bergenstraat 
2 in Wijnegem. Meer info op christiaan.vandenbussche@telenet.be of 0486 33 07 59.

COMEDY HOF
Line-up van verschillende stand-up comedians met meer of minder ervaring. Op donderdag 
24 maart van 20:00 tot 22:00u in De Verhalentuin, Rozenlaan 18 in Ranst. 
Meer info: evi@zinderding.be.

JAARCONCERT KONINKLIJKE FANFARE DE KEMPENZONEN 
Kan jij ook zo genieten van muziek? Laat je meedrijven op de muzikale noten van onze 
fanfare tijdens het live-concert met talrijke muzikanten. Op 27 maart van 14:30 tot 17:00u 
in het Fanfarelokaal, Patrijzenlaan 30 in Pulderbos. Meer info op www.dekempenzonen.be.

TWEEDEHANDSBEURS BABY- EN KINDERKLEDING 
Verkoop van tweedehands kleding baby en kinderen aan ongekend lage prijzen. Op 27 maart 
van13.30 uur tot 15.30 uur in Het Gildenhuis, Lievevrouwestraat 15 in Ranst. Organisatie: 
Gezinsbond. Meer info op roger.heylen@telenet.be.

10DE GROEPSTENTOONSTELLING WIJNEGEMSE AQUARELKRING
De Wijnegemse Aquarelkring bestaat 20 jaar en geeft zijn 10de groepstentoonstelling. 
Ongeveer 150 werken van de leden worden tentoongesteld waarbij elk zijn eigen stijl 
hanteert en een verscheidenheid aan onderwerpen te zien is. Omdat een 20 jarig jubileum 
een ‘porseleinen’ jubileum is, wordt er een speciale gang met aquarellen rond dit thema 
voorzien. Een catalogus gidst je door de tentoonstelling. Nadien kan je napraten in de 
gezellige cafetaria. Op 18, 19, 20, 21, 25, 26 & 27 maart in ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in 
Wijnegem. Meer info: waqk.secretariaat@gmail.com.

PLANTEN- EN BIJENMARKT
110de verjaardag! Imkers vertellen je alles over de wonderlijke wereld van de bij én hoe je 
eenvoudig een natuurlijke tuin aanlegt. Voor de jeugd: kamishibai verhalen, een bijenhotel 
maken, enz. Een mooie gezinsuitstap! Te koop: bijenvolken, imkermateriaal, planten, 
bloemenzaden, honing, mede, kaarsen... drankjes en iets lekkers. Op zondag 27 maart van 
14:00 tot 18:00u. in de Parochiezaal van Oelegem, Venusstraat 10. Meer info op walter.
mertens59@gmail.com of www.deliefhebbersvantzoet.be of 0476 39 75 12.

LENTECONCERT
Harmonie Vrede en Vermaak. Olv Patrick Van Oosterwijck. Op 2 april om 14u in Zaal Ter 
Smisse, L. Van Regenmortellei in Borsbeek.

FIETSTOCHT: IN HET SPOOR VAN DE STOOMTRAM
Kom genieten in het Land van Playsantiën! Ontdek de prachtige groene omgeving, bewonder 
idyllische plekjes, de historische plaatsen, de verscheidenheid aan bezienswaardigheden 
en proef van al dat lekkers dat dit plezante land te bieden heeft. Land van Playsantiën biedt 
vier fietstochten aan die het spoor van de stoomtram volgen. Ze vertrekken aan historisch 
waardevolle plaatsen, zoals de beschermde dorpskern van Zandhoven, het Lindepaviljoen in 
Zoersel, het kasteel de Renesse in Oostmalle en Hof d’Intere in Lille. De fietstochten tussen 
31 en 43.5 km kan je afzonderlijk fietsen of aan elkaar schakelen als één grote fietstocht 
van 108 km Doe je bovendien mee met onze fotowedstrijd? Dan maak je ook nog eens kans 
op een mooie prijs, zoals een reischeque van Vayamundo ter waarde van 1 000 euro. Om 
met de wedstrijd mee te doen, neem je gewoon dé foto die voor jou de streek van Land van 
Playsantiën het beste promoot en stuur je die door naar info@landvanplaysantiën.be met 
vermelding van de wedstrijd, je naam, adres en telefoonnummer. Je kan de brochure zelf 
printen via https://landvanplaysantien.be/2020/07/04/fietsbrochure-in-het-spoor-van-de-
stoomtram/ Meer info: info@landvanplaysantien.be.





www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!

202005Bizzy.indd   38 4/05/20   14:20

Openingstijden:
Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u

Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag, maandag en
feestdagen gesloten

www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

 

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!
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Expertisecentrum voor gehoorproblemen en tinnitus: 
 

- uitgebreid gehooronderzoek (preventief of in het kader van een 
hooroplossing) 

- onafhankelijk hooradvies bij het zoeken naar een (hoor)oplossing 
- hoortoestelaanpassing (vrijblijvende proefperiode) 
- samen op zoek naar een positief perspectief met onze hoorcoach (vb. werk) 
- hoortraining “Horen in balans” voor (normaal)horenden met problemen bij 

luisterinspanning en spraakverstaan  
- gehoorbescherming op maat bij zwemmen, muziek, motor, … 
- tinnitustherapie en begeleiding bij overgevoeligheid aan geluid 

 
 
 
 

OP AFSPRAAK   telefonisch: 03 322 73 91  
    online: www.hoorzorgvanlooveren.org 
 
 
 
 
 

   Kapellestraat 86 AARTSELAAR     Sint Vincentius ANTWERPEN     Herentalsebaan 275 BORSBEEK 
     

 

 

 

HOORTOESTELLEN   I   HOORHULPMIDDELEN   I   GEHOORBESCHERMING   I   TINNITUSTHERAPIE 

TINNITUSZORG bij Hoorzorg Van Looveren is een individuele, stapsgewijze  
en multidisciplinaire behandeling  op maat van de persoon  met oorsuizen  
of overgevoeligheid voor geluid.  In ons tinnitusteam zit  een nko-arts, een  
audioloog,  een psycholoog,  een relaxatietherapeut  en  een osteopaat.   
Meer informatie vindt u op onze website:  
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audioloog,  een psycholoog,  een relaxatietherapeut  en  een osteopaat.   
Meer informatie vindt u op onze website:  



ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

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

Aan Broechem kerk •• Sluitingsdag maandag •• RUIME PARKEERGELEGENHEID

TOFFE SCHOENMODE VOOR HET HELE GEZIN!
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit en gekozen 
uit Top-merken als ARA - GABOR - MEPHISTO - SCAPA - BELLAMY - ROHDE

Mooi assortiment bijpassende 
handtassen, lederwaren 

en paraplu’s!

Ruime keuze 
sandalen en slippers.

ADV_ElsDierck_Maart_BR_A4.indd   1ADV_ElsDierck_Maart_BR_A4.indd   1 4/03/2022   09:004/03/2022   09:00



Vanuit een grote empathie, bezorgdheid en bezieling, maken wij 
ons sterk voor een professionele begeleiding en ondersteuning, 
gestoeld op een jarenlange ervaring op de kantelmomenten 
van het leven.

Elk leven vraagt een passend en persoonlijk afscheid, met 
ruimte en plaats voor een grote betrokkenheid en inbreng van 
de familie. 

Een afscheid kan in een aula of een kerk, maar evenzeer bij u 
thuis of op een voor de familie betekenisvolle plek. 

Naast onze faciliteiten in ons rouwcentrum te Borsbeek, 
ondersteunen wij de thuisbewaring van uw dierbare.

EEN UITVAART MET DE NODIGE ZORG DOOR DE CIRKEL

Frans Beirenslaan 59, 2150 Borsbeek
03 336 32 31 (DAG EN NACHT)

info@uitvaartzorgdecirkel.be
WWW.UITVAARTZORGDECIRKEL.BE

EEN PERSOONLIJKE BEGELEIDING VAN A TOT Z, ONGEACHT WAAR U WOONT.

Vanuit een grote empathie, bezorgdheid 
en bezieling, maken wij ons sterk voor een 
professionele begeleiding en ondersteuning, 
gestoeld op een jarenlange ervaring op de 
kantelmomenten van het leven.

Elk leven vraagt een passend en persoonlijk afscheid met ruimte en 
plaats voor een grote betrokkenheid en inbreng van de familie.

Een afscheid kan in een aula of een kerk, maar evenzeer bij u thuis of op 
een voor de familie betekenisvolle plek.

Vanuit een grote empathie, bezorgdheid 
en bezieling, maken wij ons sterk voor een 
professionele begeleiding en ondersteuning,  
gestoeld op een jarenlange ervaring op de 
kantelmomenten van het leven.

Elk leven vraagt een passend en persoonlijk afscheid, met ruimte en plaats 
voor een grote betrokkenheid en inbreng van de familie. 

Een afscheid kan in een aula of een kerk, maar evenzeer bij u thuis of op een 
voor de familie betekenisvolle plek. 

Naast onze faciliteiten in ons rouwcentrum te Borsbeek, ondersteunen wij de 
thuisbewaring van uw dierbare.

“Een overlijden is niet altijd gevraagd. Er staat geen leeftijd op, geen dag of 
uur. Niet enkel wanneer spreekwoordelijk ‘De cirkel van het leven rond is’, maar 
in alle omstandigheden staan wij reeds 20 jaar voor u klaar.”

EEN UITVAART MET DE NODIGE 
ZORG DOOR DE CIRKEL

Frans Beirenslaan 59, 2150 Borsbeek
03 336 32 31 (DAG EN NACHT)

info@uitvaartzorgdecirkel.be
WWW.UITVAARTZORGDECIRKEL.BE

EEN PERSOONLIJKE BEGELEIDING VAN A TOT Z, ONGEACHT WAAR U WOONT.

“Een overlijden is niet altijd 
gevraagd. Er staat geen leeftijd 
op, geen dag of uur. Niet enkel 
wanneer spreekwoordelijk ‘De 
cirkel van het leven rond is’, 
maar in alle omstandigheden 
staan wij reeds 20 jaar voor u 
klaar.”

In samenwerking met 

Johan Verwerft 
Wommelgem

03 322 33 60

              GILDENHUIS BROECHEM 
                           SLUIT OP 1 JANUARI  
Zoals in vele parochies, zal op het einde van dit jaar ook Onze-Lieve-Vrouw Broechem 
de uitbating van een eigen horecazaak stopzetten. 

In de ‘60-‘70-er jaren kampte Broechem met een pijnlijk tekort aan infrastructuur voor 
het verenigingsleven. Het toenmalige Gildenhuis was totaal ouderwets en versleten. Het 

gemeentebestuur van Broechem zag het in die jaren niet als haar taak om te investeren 
in een betere infrastructuur voor dat verenigingsleven. Ook de privésector had niet 
bijster veel te bieden. Maar half jaren ‘70 lukte het de parochie om o.l.v. (onder-) pastoor 
Mon Vleugels het huidige Gildenhuis uit de grond te stampen. Het werd een project waar 
heel veel Broechemse parochianen hun schouders onder zetten. Het verenigingsleven 
kreeg er een ware boost door. 

De prangende afwezigheid van vrijwilligers, de aanstormende onderhoudskosten en 

het mooie alternatief van Den Boomgaard hebben echter de parochie doen besluiten 
om het verhaal van het Broechemse Gildenhuis af te sluiten. Er is lang over gewikt en 
gewogen. De huidige handelshuurovereenkomst met de uitbater loopt af einde 2022. 
Een andere formule die, gezien de omstandigheden financieel en juridisch voldoende 
zekerheid moet bieden voor de uitbater of voor de parochie, werd echter niet gevonden. 
Tot het einde van 2022 blijft het Broechemse Gildenhuis nog geopend, zowel de café als 
de zalen. De reservaties blijven dus gelden voor 2022. Niet dus voor 2023. Dan valt het 
doek.

Voor velen is dit een ontgoochelend einde van een mooi gemeenschapsverhaal. 
Anderzijds stond dit einde al een tijdje in de sterren geschreven. In zeer veel parochies is 
dit al gebeurd of komt het er kortelings aan. Maar het blijft een moeilijk afscheid, want 
het Gildenhuis is een beetje van iedereen.

De kerkfabriek en parochie van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte onderzoeken nu hoe 
het eigendom van het Gildenhuis benut kan worden op een meer rendabele en 
toekomstgerichte manier. 

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



INSPIRATIEDAGENINSPIRATIEDAGEN
7-27 maart,7-27 maart, elk weekend van 10u – 17u. elk weekend van 10u – 17u.

met opendeurvoorwaardenmet opendeurvoorwaarden

MARCSTOR ZONWERINGMARCSTOR ZONWERING -- Eikenlei 83A  Eikenlei 83A -- 2960 Sint-Job 2960 Sint-Job
WWW.MARCSTOR.BE -- 0479/97.27.71 0479/97.27.71 -- info@marcstor.be  info@marcstor.be 

Tijdens onze inspiratiedagen Tijdens onze inspiratiedagen 
bent u van harte welkom bent u van harte welkom 

in onze toonzaal. in onze toonzaal. 

Ontdek alle mogelijkheden van Ontdek alle mogelijkheden van 
overkappingen en zonwering en overkappingen en zonwering en 

bekijk de verschillende modellen. bekijk de verschillende modellen. 

Wat kan u allemaal verwachten Wat kan u allemaal verwachten 
tijdens uw bezoek:tijdens uw bezoek:

EEN MOOIE KORTING ENEEN MOOIE KORTING EN
 VAKKUNDIGE BEGELEIDING.  VAKKUNDIGE BEGELEIDING. 

Alles wordt georganiseerd rekening 
houdend met de coronaregels. 

VOOR AFSPRAAK VOOR AFSPRAAK 
ZIE DOODLE OP SITE.ZIE DOODLE OP SITE.

ADV_Marcstor_190x135mm_BR.indd   1ADV_Marcstor_190x135mm_BR.indd   1 1/03/2022   10:281/03/2022   10:28

              STICHTING KEMPENS 
                             LANDSCHAP NEEMT 
HULGENRODEBOS IN ERFPACHT  
Het Hulgenrodebos maakt deel uit van het domein Hulgenrode, dat zich 
uitstrekt over de gemeenten Borsbeek en Wommelgem en eigendom is van 
vzw Koraal. Het deel van het bos gelegen in Wommelgem wordt gebruikt als 
vakantiespeelplein. Het bos gelegen in Borsbeek is publiek toegankelijk. Op 
vraag van de gemeente Borsbeek besliste vzw Koraal om het Hulgenrodebos 
in erfpacht te geven aan Stichting Kempens Landschap. Die zal het beheer van 
het bos opnemen waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen natuur en 
recreatie. 

Al in de 12de eeuw is er sprake van 
Hulgenrode. Er stond nog geen 
kasteel; wel was er wellicht al sprake 
van een zogenoemde winhove met 
hoeve. Eén van de vroegste eigenaars 
van het domein was het Sint-
Elisabethziekenhuis uit Antwerpen. 
In 1620 is er voor het eerst sprake 
van het kasteel Hulgenrode. Het 
werd gebouwd door ridder Thomas 
Hutter en z’n echtgenote Johanna 
de Wasservas. In de loop van de 
geschiedenis veranderde het kasteel 
meermaals van eigenaar en werd 
het ook verbouwd. In 1914 werd het 
kasteel door een brand verwoest. In 
1920 werd het kasteel tenslotte op het 
bestaande rechthoekige grondplan herbouwd in neoclassicistische stijl. Nu is 
het kasteel eigendom van de vzw Koraal, een organisatie die instaat voor de 
pedagogische opvang van kinderen.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van 
Stichting Kempens Landschap,: “Vandaag neemt Stichting Kempens Landschap 
ongeveer 4,5 hectare bos in erfpacht van vzw Koraal voor een periode van 27 
jaar. Stichting Kempens Landschap zal nu een lange termijnvisie uitstippelen 
en het beheer in samenwerking met de gemeentelijke boswachters in goede 
banen leiden. Het bos blijft zeker open voor het grote publiek. Overdag is 
het toegankelijk via een bewegwijzerde wandellus en er is ook een erkende 
speelzone. Daarnaast komen er extra zitbanken en een infobord. De natuurlijke 
glooiingen en grachten in dit oude beukenbos zijn essentieel voor het behoud 
van de monumentale bomen en de fauna en flora die daaraan zijn gekoppeld. 
Die natuurwaarde gaan we nog versterken.”

Copyright foto : Stichting Kempens Landschap

Doet de kost vanDoet de kost van
uw printer u ookuw printer u ook

de das om?de das om?

Voor ons een kleine Voor ons een kleine 
oefening . . . voor u een oefening . . . voor u een 
groot verschil!groot verschil!

info@docitconsult.beinfo@docitconsult.be
Tel: 03 535 0 235Tel: 03 535 0 235



TUINKRIEBELS
VRIESELHOF
Plantenmarkt en tuinbeurs

in Oelegem (Ranst)

30 april & 1 mei 2022
1100uu ttoott 1188uu || IInnkkoomm €€ 55 pp..pp..
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PROVINCIAAL GROENDOMEIN VRIESELHOF
Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst) 

TUINKRIEBELS

10JAAR

Koop je ticket vooraf:

www.provincieantwerpen.be    Tuinkriebels     



Zoekt wegens voortdurende expansie

ACCOUNTMANAGER 
ANTWERPEN & OOST VLAANDEREN

Functieomschrijving

• Als Account manager ben je verantwoordelijk voor de
    verhuur / verkoop van onze documentoplossingen zoals
    copiers, printers, software, VOIP en IT diensten.
•  Onze bijhorende service packs ondersteunen en versterken
    jouw klanten engagement.
•  Je staat in voor het realiseren van de overeengekomen
     verkoopdoelstellingen. Dit door zelfstandige prospectie en   
 acquisitie van nieuwe klanten, alsook door groei bij        
      bestaande klanten.
•  Je staat ook in voor het up-to-date houden van de CRM tool   
 om zo de sales processen en effi ciënte opvolgingen
      te garanderen.
•  Je rapporteert aan de directie. 

Profi el

•  Je bent gemotiveerd, communicatief sterk en dynamisch.
•  Verkopen doe je met volle overtuiging in ons klantgericht   
 bedrijf.
• Je hebt reeds ervaring binnen een commerciële functie.
• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.
• Je bent een teamplayer en hebt de ambitie naar meer.
• Persoonsgebonden competenties

Aanbod

Je komt terecht in een aangename professionele werkomgeving 
met een KMO mentaliteit. Bovendien kan je genieten van een 
zeer aantrekkelijke verloning bestaande uit een vast deel, boni 
en commissie, GSM en alle werktools, incentive programma’s , 
een zeer representatieve wagen en tankkaart.

PRE-SALES BINNENDIENST MET 
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Functieomschrijving

Als pre sales consultant benader je telefonisch potentiële 
klanten, speelt in op de behoeften en stelt onze diensten 
en producten voor. Je bent verantwoordelijk voor het 
ingeven van de klantgegevens in de database en verwerkt 
de afspraakgegevens en feedback van onze verkopers in het 
systeem. We zorgen voortdurend voor inspiratie, opleiding en 
actieve begeleiding waardoor je verkoopvaardigheden verder 
worden ontwikkeld. Ben je contactvaardig, commercieel 
ingesteld, en heb je een passie voor de telefoon? Zie je 
jezelf doorgroeien naar een functie als account manager 
buitendienst? Dan ben jij onze ideale kandidaat! 

Profi el

• Commercieel en klantgericht denken en handelen
• Basiskennis van informaticasystemen
• Bij voorkeur snel beschikbaar
• Samenwerken als een hecht team
• Zelfstandig werken
• Contactvaardig zijn
• Regels en afspraken nakomen
• Klant en resultaatgericht
• Doorzetter

Aanbod

Wij bieden jou een uitdagende job met een mooie verloning 
binnen een jong team. Wij voorzien coaching en training op maat 
om jezelf blijvend te ontwikkelen. Je geniet een permanente 
support. Je krijgt doorgroeimogelijkheden in een dynamische 
onderneming. Je kan onmiddellijk in dienst treden.

DOCIT CONSULT is een familiale KMO met meer dan 20 jaar technische en commerciële ervaring in het toeleveren en servicen van 
digitale documentsystemen van Konica Minolta. Daarnaast differentiëren wij ons als ICT partner voor hardware en software naar 
K.M.O.’s, inclusief 100% support. Volledig autonoom met B-2-B sales en via dealership . Dit alles met logistiek, service, en dienst-na 
verkoop in eigen beheer. Hiervoor bedekken we de volledige Nederlandstalige markt met onze oplossingen en bieden we een kwalitatieve 
service na-verkoop die ongeëvenaard is inzake interventiesnelheid.

Ben je de verschilmaker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen. 
Stuur ons je CV, Foto en motivatie: Email: koen.wouters@docitconsult.be

DOCIT CONSULT bv - Korte Braamstraat 37 - 2900 Schoten - Tel: +32 (0)3 535 0 235 – www.docitconsult.be

                LUIER 
        SCHENKEN 
OM GEZINNEN IN 
MOEILIJKHEDEN 
      TE HELPEN
De aankoop van luiers voor baby’s en 
jonge kinderen neemt een serieuze hap 
uit het budget van jonge en kwetsbare 
gezinnen. Daarom zamelt het lokaal 
bestuur Wijnegem sinds kort (schone) 
luiers in. “Deze ingezamelde luiers worden 
vervolgens gesorteerd per maat en in het 
Sociaal Huis in pakketjes van 25 stuks 
verkocht voor 1 euro aan gezinnen die de 
luiers echt nodig hebben”, aldus schepen 
voor Welzijn en Gelijke Kansen Nadine 
Wouters (Dorpspartij Durf!).

“Heel wat gezinnen hebben vaak een 
overschot aan wegwerpluiers. Kinderen 
groeien er immers snel uit, hebben 
regelmatig een grotere maat nodig, of 
worden zindelijk. In Wijnegem kunnen 
overschotten gedeponeerd worden in 
de inzamelboxen. Je kan luiers doneren 
in de boxen aan het onthaal van het 
gemeentehuis, het sociaal huis, in ’t 
Gasthuis.”

Het lokaal bestuur sloot voor de opstart van de Wijnegemse Pamperbank aan bij de 
bestaande organisatie Pamperbank en voorziet voor dit eerste jaar een bijkomend budget 
om in de eerste fase, wanneer er nog onvoldoende luiers van bepaalde maten worden 
opgehaald, eventueel nog bijkomend luiers aan te kopen. “We hopen echter dat dit project 
op termijn kan draaien op basis van de inzamelingen”, besluit Wouters.

RECLAMEBEDELERS 
(maandelijks)  

Voor regio Wommelgem
Interesse?

regionaal@bodevanschoten.be

03 685 01 01

is op zoek naar ervaren 

Slagerij         in Vremde

zoekt
2 VERKOOPSTERS - parttime

met of zonder ervaring

FLEX JOBBERS - JOBSTUDENTE
voor bediening slagerij

voor vrijdag, zaterdag en zondag

03 455 97 82 • 0497 57 82 88
www.bbqkoning.be





              NIET DANSEN? 
                       DAN MAAR WANDELEN 
De feestmarkt van Oelegem ging op zondag 27 februari maar op halve 
kracht door. De kermis en markt waren aanwezig, maar optredens 
waren er dit jaar niet. Wie toch nog energie over had, kon die uit 
zijn lichaam wandelen. Diezelfde dag ging immers de voorlaatste 
winterwandeling van het toeristisch samenwerkingsverband Land van 
Playsantiën door. Die ging van start aan de parochiezaal in Oelegem, 
en slingerde door het groen in de buurt. Wandelaars die de tocht van 10 
kilometer aflegden, kreeg een zak met proevertjes mee, zoals op elke 
winterwandeling van het Land van Playsantiën het geval is.





Bioline

RANSTSESTEENWEG 154 - 2520 RANST - 0496/80.17.38 - www.instituutbioline.be

Patsy Goormans
Kinesiste en schoonheidsspecialiste

PERMANENT MAKE-UP

Lippen
mooi afgelijnd of volledig ingekleurd

Wenkbrauwen
een natuurlijke en perfecte vorm

Eyeliner
Kleur, vorm en dikte naar wens te kiezen

• Lipcontour € 295
• Lipschaduw € 345
• Full Lips € 395

• Hairstrokes € 295
• Schaduwtechniek € 295
• Powder Brows € 295

• Eyeliner onder € 150
• Eyeliner boven € 195
• Eyeliner volledig € 295

 4D + RADAR HIFU LIFTERA
HIFU is een liftende behandeling van hals, gezicht en decolleté.
De behandeling wordt uitgevoerd met hoog intensieve, gefocuste ultrasound.
Resultaat na één behandeling, zonder injecties, hersteltijd of nevenwerkingen!

EXCLUSIEF IN DE REGIO

De doeltreffendste 

behandelingen in huidlifting en rimpelvermindering

CRYOLIPOLYSE VETVERMINDERING
22 % minder vet in één behandeling!

Veilige en doeltreffende behandelingen voor plaatselijke 
vetvermindering: voel het verschil…zie het verschil

• Vermindert rimpels rond ogen en mond

• Lift en verstevigt de huid van de wangen

• Verbetert huidelasticiteit en contouren van het gelaat

• Verstevigt afhangende kaaklijn

• Verstevigt de huid op voorhoofd, lift de wenkbrauwen

HIFU LIFTING
&

NANNIC DEEP SKIN LIFTING

EMSCULPTING SLIM & FIRM
De allernieuwste behandeling om de spiermassa te vergroten,
het lichaam strakker te maken en vetweefsel te verbranden!

ONTDEK DE ‘SUPERBOOST INSTANT GLOW’ GELAATSVERZORGING 

Lippen

PROMOTIE geldig tot 30/06/2022

EMS SLIM & FIRM kuur van 10 behandelingen: 8 + 2 gratisEMS SLIM & FIRM kuur van 10 behandelingen: 8 + 2 grati

PROMOTIE geldig tot 30/06/2022


