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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BROECHEM,

BROECHEM,

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)

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)

P.
Domstraat,
BEN-woningen
met
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk,
tuin met fietsenstalling, zonnepanelen,
vloerverwarming, enz. Reeds 60 % verkocht!
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

EMBLEM,
Grimmarastr. 4A, bouwgrond voor HOB
op 326m² met perceelbreedte van 9,1m.
Bouwvergunning inbegrepen voor woning met
bewoonb. opp. van ca 225 m². (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

vanaf € 410.000 excl. kosten

VP € 347.500

UW

vanaf € 185.000
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EMBLEM,

MALLE,

OELEGEM,

RANST,

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)

Jan van Renesseln 6, mooie, verder af te
werken villa op 1.416m² met 4 slk, 2 badk,
dubb. gar. en kelder 150 m²! Bouwjr 2011,
vloerverwarming, groene omgeving, enz. EPC
130 kWh/m² (Vg,Ag,Vkr,Vv)

Louis Ecranlaan 5, te moderniseren
open beb. op 1.157 m², gelegen op een
TOPLOCATIE kortbij het centrum; CV op gas,
2 slk, kelder, garage, enz. EPC 637 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Broechemlei 16, polyvalente H.O.B. op 1.293
m², thans vergund als 2 app.-ten van telkens
145 m² met 3 slk & garage. Handelsactiviteit
toegelaten!
EPC
298/352
kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP€ 224.000

VP € 785.000

VP € 434.000

VP € 525.000
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RANST,

RANST,

RANST,

WOMMELGEM,

Nachtegalenln. 4, gerenoveerde HOB op 518
m² met 3 slk, garage, ing. kkn & douchekmr,
CV op gas, elektriciteit conform!
EPC 324 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

Ranstsestnwg 145, verder af te werken,
nieuwbouw HOB (BEN-woning = Bijna Energie
Neutraal) op 505m² met 3 slk. Vloerverwarming,
zonnepanelen, enz. Verkoop onder registratie,
GEEN BTW! EPC 40 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

Zakstraat, bouwgrond van 1.654 m² voor open
bebouwing met perceelbreedte ca 21 meter.
Aankoop aangrenzend perceel van 773 m²
moglk. (Gvg,Wug,Gvkr,Vv)

Sint-Michielsstr. 36 V2L, zeer degelijk app.
100 m² met 3 slk, ing. kkn & badkmr, west
terras, CV op gas, elektriciteit conform, bwjr.
2000, garagebox moglk. EPC 207 kWh/m²
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 399.000

VP € 330.000

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

GASFLESSEN AAN SCHERPE PRIJZEN
GEMAKKELIJK OP TE HALEN

info@antwerpgasdepot.be
www.antwerpgasdepot.info

Melkerijstraat 65
2900 Schoten

ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR
DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

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.

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
Adv_ElsDierck_Mei_BR_190x135.indd 1

5/05/2022 14:50

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

“COLLEGA’S GEZOCHT”
Je komt in een tweede generatie familiebedrijf terecht, waar iedereen
elkaar kent en waar iedereen zijn eigen talent kan inzetten. Een organisatie
die continu verder groeit en streeft naar verbetering. Euromat, waar goede
initiatieven en open positieve communicatie gewaardeerd wordt.
Heb je een passie voor techniek aarzel dan niet om te solliciteren op
onderstaande vacatures. Wij kijken alvast uit naar een samenwerking.

“Mensen maken HET VERSCHIL”
Technisch commercieel administratief bediende
(werkplaatsverantwoordelijke): Je woont bij voorkeur in de regio, je beschikt over min. 5
jaar relevante werkervaring binnen een technische omgeving; je kan zowel zelfstandig als
in teamverband werken; je kent de nodige PC-tools, je bent administratief sterk; je bent
servicegericht, behulpzaam, flexibel en stressbestendig en beschikt over een rijbewijs B

Technicien – Mecanicien: Je hebt een technische opleiding auto-mechanica
of elektromechanica en/of kennis van elektriciteit, hydraulica & pneumatica, voert
onderhouds- en herstellingswerken uit aan machines, aan installaties bij klanten, op
werven en op eigen huurvloot, je bezit rijbewijs B
Vrachtwagenchauffeur rijbewijs CE: je beschikt over min. 5 jaar rij ervaring,
je hebt de nodige verplichte opleiding vakbekwaamheid en een bestuurderskaart, je bent
klant en service gericht, je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel en polyvalent, je
helpt met schoonmaken en klaarzetten van machines na uitvoeren van transporten
We bieden: een uitdagende job in een gezonde en groeiende organisatie, een
marktconform salaris, de mogelijkheid opleidingen te volgen en door te groeien.
Stuur je CV naar els@euromat.be of bel 0475/41.06.04 of solliciteer via de
website www.euromat.be/vacatures

GEZELLIGE DRUKTE VOOR
KUNST OP HET PLEIN
Om de twee jaar ligt Montmartre even in Wommelgem. Zopas mocht de gemeente
eindelijk nog eens de rode loper uitrollen voor lokale kunstenaars.
De Kerkplaats werd omgetoverd tot een ontmoetingsplaats voor amateurkunstenaars en
hun liefhebbers. Tientallen schilders, keramiekspecialisten, maar ook bonsaikwekers,
muzikanten van de harmonieën en beeldhouwers palmden het centrum in.
Schepen van Cultuur Ann Theys zag dat het goed was. “Er heerste een gezellige drukte.
Mensen genoten zichtbaar van het mooie weer en van de ontspannen sfeer. Er waren
workshops te volgen o.a. bij het Kunstatelier en bij Noëlla Verbraeken van ‘Blom en zo’
creaties met droogbloemen. Harmonieën De Eendracht en De Verbroedering zorgden
voor de muzikale omlijsting.

6% BTW*

Wonen vlakbij
centrum Borsbeek

Geniet nu tijdelijk
van gratis
vloerverwarming!

> 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
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> Ook ideaal als investeringsvastgoed

rookmelder

* Onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

> Appartementen in alle prijsklassen

ONTDEK UW TOEKOMSTIG
APPARTEMENT

TOTALE UITVERKOOP
WEGENS VERBOUWING
vanaf 1 mei 2022

Jozef Reusenslei 58 • 2150 Borsbeek • Tel. 03 321 87 32
www.lingeriemara.be

De juiste oplossing van de paaspuzzel uit
ons vorig nummer was ‘Uitgebreid ontbijten’
We trokken volgende winnaars:
Belles Hilde, Mussenhoevelaan, Boechout
Sleeckx Denise, Cantincrodelaan, Borsbeek
Spiessens ML, Kapelstraat, Broechem
Oorts Myriam, Kerkstraat, Massenhoven
Geerts Marleen, Ringlaan, Zandhoven
Dierickx, Processieweg, Ranst
Victor Peggy, Veldstraat, Wijnegem
Jorissen Monique, Ternesselei, Wommelgem
Heirman Marcel, Adrinkhovenlaan, Borsbeek
Van Vlaenderen Chris, Jan Baptist Pittoorsstraat, Wijnegem
Hesters Ruben, Villerslei, Schoten
Thomassen Diane, Venusstraat, Oelegem
Goovaerts Freyja, Berkenlaan, Vremde
Baeten Els, Herentalsebaan, Wommelgem
Vermeiren Lydia, Ter Straetenweg, Oelegem
Truyens Wendy, Kerkstraat, Massenhoven
Prijzen af te halen bij
’t Stoffenhoekske,
Turnhoutsebaan 253
in Wijnegem
zondag & maandag gesloten.

Adv_uitslag_DePuzzelaar_91x135mm_BR.indd 1
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Kijk voor promo’s
op onze website
www.boomkwekers.be

70 JAAR
ERVARING

Vremdesesteenweg 260
2530 Boechout
Tel. 03 455 20 88
Fax 03 455 99 28
GSM 0479 082 971
boomkwekers@skynet.be

HOORTOESTELLENI HOORHULPMIDDELEN
I HOORHULPMIDDELEN I I GEHOORBESCHERMING
GEHOORBESCHERMING II TINNITUSTHERAPIE
TINNITUSTHERAPIE
HOORTOESTELLEN
HOORTOESTELLEN I HOORHULPMIDDELEN I GEHOORBESCHERMING I TINNITUSTHERAPIE

MAAK KENNIS MET ROGER!
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Inschrijven
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via mail info@hoorzorgvanlooveren.org
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OP AFSPRAAK
03 322 73 91
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18/06.
OP +AFSPRAAK
telefonisch:
03 322 73 91
online: www.hoorzorgvanlooveren.org
Family-centered
care vinden wij zeer belangrijk,
online: www.hoorzorgvanlooveren.org

online: www.hoorzorgvanlooveren.org
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Meer informatie vindt u op onze website:
Meer informatie
vindt u op onze website:
Info: HOORZORG Van Looveren, Expertisecentrum Gehoor & Tinnitus

Borsbeek – Antwerpen – Aartselaar 03 322 73 91 www.hoorzorgvanlooveren.org

www.paft.be
Tel: 03 455 26 56
www.paft.be
Provinciesteenweg 687
Tel:
03Boechout
455 26 56
2530

Provinciesteenweg 687
2530 Boechout

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!
Paft en tuinmeubelen … puur genieten!
Openingstijden:
Maandag: 13.00-18.30u
Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag: 11.00-16.00u
Feestdagen gesloten
onder voorbehoud van de huidige
* corona-veiligheidsmaatregelen!
onder voorbehoud van de huidige
* corona-veiligheidsmaatregelen!

Westmallebaan 91 - 2980 Zoersel
Westmallebaan 91 - 2980 Zoersel
03/312.45.46
03/312.45.46
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Actie:
Actie:
plant
plant v/d
v/d week
week
9
9 STUKS
STUKS KOPEN
KOPEN

+
3
GRATIS
+
3
GRATIS
12 PLANTEN VOOR €9 ipv €13
90

20

12 PLANTEN VOOR €990 ipv €1320

23-29 MEI : VERBENA
2
11.000
11.000 M
M2 GERANIUMS,
GERANIUMS,
TERRASEN
TERRAS- EN PERKPLANTEN
PERKPLANTEN
Alles
Alles uit
uit eigen
eigen kweek
kweek
Meer info op www.perkplanten.com
Meer info op www.perkplanten.com

van €1 PER 12 van dezelfde soort
* uitgezonderd geraniums
MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 9.00U TOT 18.00U
ZATERDAG VAN 9.00U TOT 17.00U

TIJDENS DE MAAND MEI TEVENS GEOPEND:
ZONDAGEN VAN 9.00U TOT 13.00U
FEESTDAGEN VAN 9.00U TOT 17.00U

KORT NIEUWS
UIT DE REGIO
SCOUTS VERSLAAN CHIRO OP VOETBALVELD
Het eerste voetbaltornooi Cup 2110 van de jeugdraad van Wijnegem werd een
voltreffer.
Dertien ploegen hadden zich aangemeld voor wedstrijdjes van vijf tegen vijf.
Er waren zowat 130 spelers in beweging die ook nog eens zo’n vijftig supporters
op de been brachten.
Er was één wedstrijd met volledige elftallen. De scouts namen het daarin op
tegen de Chiro en wonnen die sportieve strijd met 2-1. Nadat schepen van Jeugd
Maarten Janssens de beker had uitgereikt, vond nog een aftarparty plaats in
jeugdcentrum Ahoy.

TUINKRIEBELS ZET EETBARE
PLANTEN IN DE KIJKER
De jaarlijkse plantenmarkt
en
tuinbeurs
Tuinkriebels
heeft tijdens de tienjarige
jubileumeditie eetbare planten
en bloemen in de kijker gezet. Op
zaterdag 30 april en zondag 1 mei
gaven kenners raad en insidertips terwijl de bezoekers planten
ontdekten en van oogsten
proefden in het kasteeldomein
Vrieselhof in Oelegem. De meer
dan zeventig standhouders
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OPENDEUR VOORWAARDEN

VOORWAARDEN
OPENDEUR
VOORWAARDEN
10OPENDEUR
%
KORTING
VANAF
2 NOVEMBER
NIEUW ADRES:
UILENBAAN 65 - WOMMELGEM - TEL. 03 353 19 73

OP FIETSEN EN ACCESSOIRES

monde.be

10
%
10UILENBAAN
% KORTING
KORTING
65
DERMONDE
G .FIETSEN
VOF

w.fietsendermonde.be
www.fietsendermonde.be

TOT
30 JUNI
2019
OP
FIETSEN
EN
ACCESSOIRES
OP FIETSEN EN ACCESSOIRES
TOT
30 JUNI 2019
TOT 30 JUNI 2019

DERMONDE
DERMONDE G
G .FIETSEN
.FIETSEN VOF
ALLE FIETSEN WORDEN

VERKOCHT MET WAARBORG
EN SERVICE
AFHALEN HERSTELLINGEN
IS MOGELIJK

OPENINGSUREN
VANAF 2 NOVEMBER
2020
Adolf Mortelmansstraat
20
MA/VR OPENINGSUREN
: 08.30 TOT 12.30 2160
Adolf
Mortelmansstraat
Wommelgem
OPENINGSUREN
Adolf
Mortelmansstraat20
20
13.30
TOT
18.30
MA/VR
:
08.30
TOT
12.30
TER
BESCHIKKING
2160
Wommelgem
MA/VRVERVANGFIETS
: 08.30 TOT 12.30
Tel:
03/353.19.73
2160
Wommelgem
ZA : 08.00
TOT
17.00
13.30
TOT
18.30
13.30
TOT
18.30gaston.dermonde@telenet.be
Tel:
03/353.19.73
Tel:
03/353.19.73
ZA
:
08.00
TOT
17.00
DONDERDAG
GESLOTEN
ZA : 08.00 TOT 17.00 gaston.dermonde@telenet.be
DONDERDAG
DONDERDAGGESLOTEN
GESLOTEN gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be
www.fietsendermonde.be

www.fietsendermonde.be

TIJDIG BESTELLEN
WEGENS LANGERE
LEVERINGSTERMIJNEN
DOOR CORONA
VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

OPENINGSUREN:
OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30 13u30 - 18u30
MA/VRIJ:
8u30
- 12u30 13u30 - 18u30
ZA: 8u00 - 17u00
DONDERDAG
ZA:
8u00 -GESLOTEN
13u00 - DONDERDAG GESLOTEN

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

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

WEGWIJZER
2DE AVONDMARKT BROECHEM
Meer dan 100 kramen in het gezellige centrum van Broechem. Na een zeer geslaagde editie in 2021,
gaat men in 2022 gewoon verder met nog meer sfeer. Noteer alvast woensdag 25 mei, de avond voor
Hemelvaart. Van 16 tot 22 uur toveren we het gemeenteplein aan de kerk en een stukje Lostraat en
de parking aan het gemeentehuis en in 2022 zelfs ook het Streep om tot een gezellige avond met een
verscheidenheid aan kraampjes. Meer info: info@jaarmarktbroechem.be of www.jaarmarktbroechem.be.
KWTG-JEUGD SPEELT: ‘DE KAMPVUURCLASH’
Een musical geschreven door Liesbeth Luyckx In een regie van Luc De Clerck In de Kampvuurclash strijden
2 verschillende jeugdbewegingen over hetzelfde kampeerplekje. Wie mag blijven, wie moet zijn boeltje
inpakken of vinden ze toch de gulden middenweg? Een muzikaal stuk gebracht door de toekomst van het
KWTG, een bende jonge talenten die zin heeft om op het podium te staan. Deze reeks loopt van vrijdag 27
mei om 15:00 tot en met zondag 29 mei om 20:00 in ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer
info via 03/353 97 52 of 0479/27 54 17.

ONTDEKKINGSTOCHT GEZINNEN
Ga op 29 mei van 10:00 tot 12:00u mee op wandel en geniet van een heerlijk momentje samen met je
gezin. Samen met andere gezinnen ga je op een ontspannende ontdekkingstocht in het bos. Tijdens
het wandelen, houdt je regelmatig halt om rustmomentjes in te lassen en opdrachtjes te doen in het
Zevenbergenbos, Schawijkstraat in Ranst. Meer info: info@yoehee.be of 0478/28 34 16.
BOEKVOORSTELLING VAN CHRIS VAN WOENSEL: ‘ZONDER GOD? VRAGEN VAN GELOVIGEN.
ANTWOORDEN VAN ONGELOVIGEN’
Gaston Moens, Marie-Laure Sturbois en Chris Van Woensel schreven met ‘Zonder God?’ Een boek
opgebouwd met een brede variatie aan onderwerpen: van het ontstaan en evolutie tot menselijk
handelen en zingeving. In elk thema komen belangrijke vragen en mogelijke antwoorden daarop aan
bod. De auteurs plaatsen hun antwoord naast dat van de gelovigen. Daarbij beperken zij zich tot de
volgelingen van de drie boekgodsdiensten: de christelijke, islamitische en joodse gelovigen. Op zondag
29 mei van 11:00 tot 12:30u. in Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem.
Organisatie: HV Schijnvallei. Meer info via carl.goossens@mail.be.
OPEN FORTNAMIDDAG
Op 29 mei vanaf 13u aan het Fort van Oelegem, Goorstraat 19. Uitleg over het fort en de vleermuizen. Een
korte blik werpen in het fort. Meer info op info@fortoelegem.be, www.fortoelegem.be of 0475/29 04 87.
VOORLEESATELIER VERHALENWEVERIJ
Heb je zin in een leuk of spannend verhaal? Kom dan naar het voorleesatelier van de Verhalenweverij op
woensdag van 14 tot 16 uur in de bib in Ranst. Er is een verteltheatertje, je kunt de mooiste prentenboeken
ontdekken en je verdiepen in een verhaal met een knutselopdracht. Activiteit voor kinderen van 6 tot
11 jaar. Deelname gratis, inschrijven is verplicht. Anderstalige nieuwkomers worden aangemoedigd
om deel te nemen. Op 1 juni van 14:00 tot 16:00 in de Bibliotheek, Gasthuisstraat 17 in Ranst. Meer info:
03/485 66 05.
‘WHAT A WONDERFUL TOOTS’
‘What a wonderful Toots’ is een ode aan Toots Thielemens die 100 jaar geleden geboren is. Zijn melodieën
worden gebracht door een vierledige band waarvan twee oud kompanen van Toots onder leiding van
Eric Melaerts en met als gastzangeres Sofie. De muzikaliteit en het stembereik van Sofie te samen met de
genialiteit van de band garanderen een fantastische avond.
Op woensdag 1 juni van 19:00 tot 23:30 in Cultureel Centrum Wommelgem Brieleke, Brieleke in
Wommelgem. Meer info via https://bbc-musketiers.be of 0496/390642.
GLOBAL FIESTA: HEI PASOEP
Een optreden van het koor Hei Pasoep. Op 4 juni van om 19:30 u in de O. L. Vr. van de Bloeiende
Wijngaardkerk, Wommelgemsteenweg 40-B in Wijnegem. Meer info op cultuur@wijnegem.be.
9DE ‘DIKKE BANDENKOERS’ BORSBEEK
Dikke bandenkoers voor jongens en meisjes vanaf 2 jaar tot 11 jaar. Eerste start om 10u30. Inschrijving is
gratis vanaf 9u30u. Zowel de kleintjes met een loopfietsje als de iets groteren met een kinderfiets kunnen
meekoersen. Na de laatste reeks van de dikke banden koers is er een gratis tombola onder de aanwezige
deelnemers. Leuke prijzen te winnen. Zondag 5 juni van 10:30 tot 12:00 aan het plein aan de watertoren,
Lucien Hendrickxlei 17 in Borsbeek. Meer info op peter.van.hoof@telenet.be of www.stanockersclassic.be.
VELT OPEN TUIN DAGEN
In deze leertuin wordt er door Jerry jaarlijks les gegeven over tuinieren/permacultuur met de bedoeling
een jaar lang gezond uit de eigen tuin te eten? Er is een gamma aan éénjarige groenten, eetbare vaste
planten, kruiden en een uitgebreid aanbod van bessen en fruitbomen. Je krijgt er inspiratie voor je eigen
‘eetbare’ tuin met respect voor de aarde en de natuur. De kippen verwerken de keukenafval en bezorgen
de verse eitjes. Op zondag 5 juni van 10:00 tot 17:00u en op maandag 6 juni van 10:00 tot 17:00u aan het
Mussenhof, Hulgenrodestraat 26 in Borsbeek. Meer info op jerry.kloeck@hotmail.com.
STAN OCKERS CLASSIC, GP MAZDA SCHELKENS
De eerste wedstrijd van de SKM ladies cycling cup, een regelmatigheidscriterim over 5 wedstijden in
de provincie Antwerpen. Ploegvoorstelling om 12u45 op plein watertoren start om 14 u. Parcours langs
Wommelgem, Vremde en Boechout over 11 ronden. Een internationale wedstrijd met 12 Belgische en 13
buitenlandse ploegen totaal 175 rensters. Op 6 juni van 14:00 tot 17:15u aan het plein aan de watertoren,
Lucien Hendrickxlei 17 in Borsbeek. Meer info via peter.van.hoof@telenet.be of www.stanockersclassic.be.
CINEMA BRIELEKE ‘ACHTER DE WOLKEN’
Oude liefde roest niet. ‘Achter de Wolken’, het langspeelfilmdebuut van Cecilia Verheyden, lokte meer
dan 100.000 bezoekers naar de bioscoopzalen. Iedereen was zeer enthousiast over deze Vlaamse film
met in de hoofdrol Chris Lomme en Jo De Meyere, twee van de meest fantastische acteurs die Vlaanderen
ooit gekend heeft. Ze speelden het stuk 147 keer samen en keren nu naar het verhaal terug op het witte
doek. Op 8 juni van 14:00 tot 16:00u. in Vrijetijdscentrum Brieleke, Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info
op vrijetijd@wommelgem.be of 03/355 50 50
Fotozoektocht voor volwassenen
De themaraad toerisme van Ranst heeft ook deze zomer een leuke route uitgekiend. Deze route brengt je
langsheen ongebaande wegen en triggert je speurneus. Naar goede gewoonte zijn er voor de winnaars
weer mooie prijzen te winnen. De brochure kan je kopen à 5 euro/stuk bij de volgende verdeelpunten:
Broechem: Tuincenter Van Nuffelen, Ranst: bib, bakkerij Verheyen, buurtwinkel Prima Micro, Oelegem:
Jens patisserie, Fietsen Claessens en in Emblem: Bakker Helsen. Je ingevulde antwoordformulier kan je
binnenbrengen tot 30 september. Voor vragen of inlichtingen kan je via mail terecht: toerisme@ranst.be.

