


OELEGEM, 
Knodbaan 53, rustig gelegen, instapklare 
woning (bouwjr 2002) met 3 slk, zolder, 
garage, kelder en tuin! Elektriciteit conform! 
EPC 325 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VP € 445.000                 

RANST, 
Lindenln 2C, energiezuinige, instapklare 
H.O.B. met 3 slk, bureel, recente kkn & badk., 
zolder en garage. CV op gas en zonnepanelen! 
EPC 160 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 399.000

BROECHEM,
P. Domstraat, BEN-woningen met 
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk, 
tuin met fi etsenstalling, zonnepanelen, 

vloerverwarming, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 411.000 excl. kosten

EMBLEM,
Grimmarastr. 4, uitzonderlijk ruime en voll. 
gerenov. H.O.B. op 386 m² met 4 slk, 2 badk., 
CV op gas. Gelegen in doodlop. straat! 
EPC 196 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 495.000

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

DEURNE,
Mortselsestwg 25, polyvalent gebouw (bwjr 
1988) op 830 m² bestaande uit magazijn 260 
m² en instapklaar dakapp. 155 m² met 3 slk, 
recente kkn & badk. + terras + riante tuin. EPC 

231 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 795.000

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

VP € 179.000

OELEGEM, 
Oudstrijdersstr. 133, bouwgrond voor HOB 

op 405 m² met perceelsbreedte van 9,4 m². 

Zonder bouwverplichting. (Gvg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 199.000                 

RANST, 
Zakstraat, bouwgrond van 1.898 m² voor 
open bebouwing met perceelbreedte ca 21 
meter. Kroonlijsthoogte van 3 tot 6,5 meter! 
(Gvg,Wug,Gvkr,Vv) 

VP € 343.000

RANST, 
Burg. L. Pittoorsln 3, open beb. op 600 m² 
in doodlop. straat met 3 slk, bureau, garage, 
zwembad en 24 zonnepanelen. 
EPC 380 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 539.000

RANST, 
Zakstraat 45, voll. te renoveren hoeve op 
2.575 m² met zuid tuin, palend aan agrarisch 
gebied. Mogelijkheid tot verkaveling in 2 
loten voor open beb.! EPC 1.480 kWh/m² 

(Gvg,WgLk/Ag,Gvkr,Gvv)

VP € 475.000

RANST, 
Kromstr. 69, bouwgrond voor open 
bebouwing 859 m², zonder bouwverplichting, 
perceelsbreedte van circa 16 meter! 
(Gvg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 269.000

WOMMELGEM, 
Herentalsebn 776, grotendeels gerenoveerde 
woning met 3 slk en toffe tuin. Nieuw dak 
nieuwe PVC ramen, elektriciteit conform, CV 
op gas! EPC 261 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 359.000

WAAR VASTGOED WERKT!

NIEUW
NIEUW

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

NIEUW
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!

REEDS 70% VERKOCHT
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     GEEN WAPENVERTOON 
TIJDENS WOII RE-ENACTMENT

De vereniging Historical War Wheels mocht na twee jaar ‘wapenstilstand’ omwille 
van corona haar kaki voertuigen en uniformen eindelijk nog eens van stal halen om 
een levensecht militair kamp op te zetten in de toepasselijke omgeving van Fort 2 in 
Wommelgem. Zowat tweehonderd mannen en vrouwen uit heel Vlaanderen, Wallonië, 
maar ook uit Nederland, Frankrijk en jawel Duitsland die net als Marc en zijn voorzitter 
Tom Jansen gepassioneerd zijn door wat er zich in 1944 heeft afgespeeld in onze 
contreien, namen deel. Ze en deelden hun kennis met de honderden bezoekers en 
bewonderden samen de vaak heel zorgvuldig onderhouden collector’s items uit die 
laatste fase van WOII.

Wat hen bindt: het grootste respect voor de Amerikanen die Europa bevrijd hebben 
van het Naziregime. Het militair kamp is niet zomaar lukraak gekozen, maar een 
levensechte kopie van een rustkamp zoals dat er 78 jaar geleden heel precies heeft 
uitgezien in pakweg Normandië. “De soldaten kwamen er op adem, gewonden werden 
verzorgd, mecaniciens sleutelden aan voertuigen en natuurlijk was er tussen twee 
veldslagen door ook tijd voor verstrooiing. We willen vooral de zachte kant laten zien 
van de wereldbrand”, vat Tom Jansen samen voor leken als wij.

Jansen zelf vatte post in de keuken, waar hij samen met andere medewerkers 
authentieke Amerikaanse gerechten uit 1944 bereidde, waaronder heerlijke chili con 
carne en natuurlijk hamburgers. Onder de kakitenten verbroederden deelnemers 
terwijl onder meer de Hollywood Canteen, een Vlaamse kopie van The Andrew Sisters, 
liedjes zongen voor de ‘manschappen’ en hun gasten. 

Wat verder, bij de stand van de vereniging Frontleven, ging het er serieuzer aan toe. 
Hun soldaten hadden zogenaamde foxholes of schuttersputten gegraven om uit te 
beelden wat infanteristen die zij uitbeeldden, allemaal deden op het terrein. “Onze 
keuze voor de infanteristen of het voetvolk is niet toevallig”, legt voorzitter Vincent 
De Saedeleer uit. “In oorlogsfilms zijn het vaak piloten en paracommando’s die de 
heldenrollen krijgen. Terwijl de meerderheid van het bevrijdingsleger bestond uit 
onbekende, gewone Amerikaanse jongens die te voet voorop gingen in de strijd en het 

Domein Ullens

Vremdesteenweg 2-10

Wommelgem

Prijzen vanaf

€ 317.000 (excl. kosten)

Meer info: 03 355 15 15 | info@cogghe.be

www.cogghe.be

* onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

BETAALBARE NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN

een park als tuin  |  groot domein van 2 ha

app met 1 of 2 terrassen  |  2, 3 of 4 slaapkamers

afwerking vrij te kiezen  |  te midden van groen 

vlakbij centrum Wommelgem

6% 

BTW*

vuile werk opknapten met hoog risico voor eigen leven. Met onze aanwezigheid hier in 
hun uniformen brengen wij hulde aan hen”, aldus de West-Vlaming.
Duitse uniformen zijn taboe op Supply Point. Dat is altijd al zo geweest. Wapens – 
uiteraard ongeladen – waren wel aanwezig en te zien in het kamp, maar bajonetten of 
andere gevaarlijk materieel dat die geweren nog realistische zouden doen lijken, waren 
evenmin toegelaten. 

“Een bewuste keuze”, vertelt Marc Van Ounsens. “Net als onze dwingende oproep om 
geen wapens mee buiten het kamp te nemen, zoals tijdens onze uitstap met alle rollend 
materieel naar het Stampe & Vertongen Museum in de luchthaven van Deurne. We 
zouden met onze colonne maar eens Oekraïense vluchtelingen moeten passeren. Dat 
zou echt niet gepast zijn en van weinig respect getuigen.”
Toch hebben Marc en Tom nooit overwogen om hun Supply Point omwille van wat er zich 
momenteel in de Krim nog afspeelt af te gelasten. “Wij spelen géén ‘oorlogje’ en een 
verheerlijking van geweld is dit al helemaal niet,”, wijzen ze me streng terecht wanneer 
ik informeer naar hun gevoelstoestand wanneer ze vandaag hun militaire uniformen 
aantrokken terwijl 2000 km verder een echte oorlog woedt. 

“We dichten onszelf wel degelijk een maatschappelijke taak toe. We merken immers 
dat de kennis over en betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog afneemt bij jongeren. 
Daarvoor is er op school vandaag blijkbaar onvoldoend aandacht. In die zin nemen wij 
hier een beetje de rol van de geschiedenisleerkracht over. Hoe dramatisch de oorlog in 
Oekraïne ook is, WOII mag nooit vergeten worden.”





     BASIS VAN OPVOLGER BROKKELBRUG 
STAAT ER: 21 LIGGERS VAN ELK 40 TON 

MET SUCCES GEPLAATST

Half augustus werd de laatste van de 21 zogenaamde liggers op de pijlers van de 
nieuwe brug over de E313 gelegd tussen Wijnegem en Wommelgem. De brug zal 
begin volgend jaar in gebruik genomen worden.

Nadat al veertien betonnen elementen met behulp van grote kranen werden 
geplaatst, werd de ‘klus’ zondag afgemaakt. Met grote precisie werden dan ook de 
lange liggers op hun plaats gelegd over de snelweg richting Hasselt. Elk betonnen 
bouwstuk weegt 40 ton.

“Het is bijzonder vlot gegaan”, zegt Stefanie Nagels, woordvoerder van wegbeheerder 
Agentschap Wegen en Verkeer. “De basis van de nieuwe brug is nu een feit. Na de 
plaatsing van de brugliggers volgen de wegopbouw op de brug,  de aanloophellingen, 

en het plaatsen van de fietsbruggen. De 
werken duren zeker nog tot het einde 
van het jaar. Begin 2023 kunnen we ze 
openstellen, zo is de verwachting. De 
Vlaamse overheid investeert ruim 7 
miljoen euro in het nieuwe kunstwerk.”

Wat opvalt, zeker bij de luchtbeelden 
van de constructie, is de enorme omvang 
van de nieuwe brug. Die overspant veel 
meer dan de rijvakken van de E313. 
Langs de kant van Wijnegem wordt een 
extra strook voorzien onder de brug 
om later een nieuwe fietssnelweg of 
sneltram aan te leggen. Al kunnen het 
ook extra rijstroken worden voor het 
autoverkeer.

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

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 65 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be





ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

To� e schoenmode voor het hele gezin!
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een 

evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - GABOR - MEPHISTO - 

SCAPA - BELLAMY - HEXAGONA
Naast traditioneel zwart en bruin, ook frisse wintertinten!

MOOI 

ASSORTIMENT 

BIJPASSENDE 

HANDTASSEN, 

LEDERWAREN, 

PARAPLU’S & 

PANTOFFELS.

To� e schoenmode voor 
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een 

evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - GABOR - MEPHISTO - 

To� e schoenmode voor 
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit met een 

evenwichtige mix van sneakers zowel als gekledere modellen 
en gekozen uit Top-merken als ARA - GABOR - MEPHISTO - 

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
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TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENNZZOONNWWEERRIINNGG RROOLLLLUUIIKKEENN   ..

www. 
ik zoek 

zonwering
.be

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN GGLLAAZZEENN SSCCHHUUIIFFWWAANNDD TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG

Ga voor duurzame 
energiebesparing!
afkoelen kost méér 
energie dan verwarmen!

10 JAAR GARANTIE!*
*onder voorwaarde

Alleen bij Meeussen Montage

Kijk snel op onze website www.m-montage.be 
of bezoek onze toonzalen (Schoten, Kampenhout & Turnhout). 

Ons team helpt u graag verder met alle advies!

Meeussen Montage, 
want we zijn trots op ons werk!

03 313 05 92
m-montage.be

Vul ons online 
contactformulier in, 
voeg foto’s toe van 
je project en 
ontvang snel een 
offerte!

ZZOONNWWEERRIINNGG
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Ga voor duurzame 
energiebesparing!
afkoelen kost méér 
energie dan verwarmen!

10 JAAR GARANTIE!*
*onder voorwaarde

Alleen bij Meeussen Montage

Kijk snel op onze website www.m-montage.be 
of bezoek onze toonzalen (Schoten, Kampenhout & Turnhout). 

Ons team helpt u graag verder met alle advies!

Meeussen Montage, 
want we zijn trots op ons werk!

03 313 05 92
m-montage.bem-montage.be

Vul ons online 
contactformulier in, 
voeg foto’s toe van 
je project en 
ontvang snel een 
offerte!

ZZOONNWWEERRIINNGG





Sluit 
je woning 
gratis aan

op fiberklaar.be

Wommelgem
maak je klaar  voor 
een bliksemsnel 
en stabiel 
fibernetwerk.

Meer weten over fiber en ons netwerk? 
Ontdek alle voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

Check je adres op  
fiberklaar.be



             WEGWIJZER
BOERENMARKT
Op 18 september aan de kerk van Broechem, Gemeenteplein. Verkoop van groenten en fruit uit eigen tuin 
en een kinderrommelmakt steeds met gratis standplaats. Wedstrijd om ter zwaarste pompoen voor de 
kinderen. Meer info op 0475 94 81 59.

PLANTJESWEEKEND VOOR KOM OP TEGEN KANKER
Kom naar dit plantjesweekend want elk verkocht plantje helpt een handje! Kwb Boechout-Vremde steunt 
al vele jaren de actie ‘Kom op tegen Kanker’ door mee te werken aan de verkoop van azalea’s. Je vindt de 
stand aan bakkerij Sint-Jozef, Heuvelstraat vanaf 8u en tot zolang er plantjes in voorraad zijn. Meer info: 
verhulstels@gmail.com of 0476/97 19 08.

WORLD CLEANUP DAY IN BORSBEEK
Ook genoeg van al dat zwerfvuil? En zin om de handen uit de mouwen te steken om van Borsbeek een 
schonere gemeente te maken? Ga dan, net als de vele vrijwilligers wereldwijd, op World Cleanup Day op 
stap om het zwerfvuil in jouw buurt op te ruimen. Kom dan op 18 september om 14.00u naar het Tirolerhof 
Borsbeek, August Van Putlei 56, daar kan je met afvalknijpers, vuilzakken en handschoenen beginnen 
aan je heldendaad. Of vertrek bij je thuis (of een andere zelfgekozen plek), stippel een route uit en eindig 
tussen 14u en 16u aan het Tirolerhof waar het zwerfvuil verzameld wordt. Gebruik je hiervoor graag 
handschoenen, een vuilzak en een afvalknijper van de organisatie? Bestel dit via liekens.sarah@gmail.
com. Men zet het materiaal bij jou thuis af en jij levert het samen met je zwerfvuil weer in. Georganiseerd 
door Transitie Borsbeek.

60STE KLEINE BLOEMENSTOET WOMMELGEM
De bloemenstoet gaat voor de 60ste maal uit. Wagentjes, bestoken met duizenden dahlia bloemen 
worden door de kinderen door de straten getrokken. Randanimatie allerhande is aanwezig voor groot 
en klein. Wagentjes zijn stilstaand te bezichtigen op 18 september vanaf 13 uur aan de Kerkplaats van 
Wommelgem. De rondgang start om 14u30. Nadien zijn er nog tal van activiteiten. Meer info op http://
kleinebloemenstoet.be of kleine.bloemenstoet@gmail.com.

INITIATIECURSUS HEBREEUWS
Deze basiscursus start bij het begin: de letters van alef tot tav leren lezen en schrijven. De cursus mikt 
op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een 
leesgroep. Tussendoor laat men je evenwel al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten 
ligt. Van 21 september tot 24 mei in Kasteel Zevenbergen, Kasteeldreef 22 in Ranst. Meer info op info@
hofzevenbergen.be.

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.           Rechtstreeks van fabrikant.           Rechtstreeks van fabrikant.

Een blijvend geschenk
Kom vrijblijvend even kijken...

Armbanden, halskettingen,
ringen, hangers, oorbellen,

dasspelden ... alles 18kt goud

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

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

Geef eens 
een blijvend 

 origineel cadeau

Geen idee?
Een cadeaubon!
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‘Hoe de klimaatdoelstellingen onze mobiliteit ingrijpend zullen veranderen’ Na de corona-pandemie 
met het vele thuiswerken, vallen we toch weer terug in oude gewoontes. Om de verkeersknoop in 
Vlaanderen te ontwarren, is externe druk nodig. Die komt van de Europese klimaatdoelstellingen die de 
lidstaten verplichten om hun CO2-uitstoot tot 2050 drastisch terug te dringen. Maar hoe doe je dat dan, en 
wat voor gevolgen heeft dat voor bedrijven en voor ons als individu? Hajo zoekt in de vorm van een helder 
overzicht naar rationele oplossingen. Welk potentieel heeft de fiets? Is de salariswagen werkelijk de 
oorzaak van onze files? Zal Vlaanderen er ooit in slagen om performant openbaar vervoer te organiseren? 
Bieden zelfrijdende en gedeelde auto’s een oplossing? En moet je niet gewoon rekeningrijden invoeren? 
Op vrijdag 23 september van 20:00 tot 22:00u in Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 
in Wijnegem. Meer info op christiane.vandeperre@skynet.be of 0475/588197.

GEEFPLEIN
Geef iets weg en neem iets mee op het geefplein aan het Bistlokaal, Bistweg in Boechout. Iedereen heeft 
wel dozen vol spullen staan die niet meer gebruikt worden en enkel stof staan te vergaren. Tegelijk 
zijn er veel mensen op zoek naar spullen. Het Geefplein is dé ideale gelegenheid om van je overbodige 
spullen af te raken en anderen er blij mee te maken! Kom dus naar het Geefplein en breng spullen mee 
die je zelf niet meer nodig hebt, maar die nog wel in goede staat zijn. Mensen die jouw spullen een 
tweede leven willen geven, mogen ze zo meenemen. Speelgoed, kledij, boeken, cd’s, kleine meubels, 
huis-, tuin- en keukengerief, gezelschapsspellen … Op een Geefplein kan je niets kopen of verkopen. 
Je kan er alleen geven en krijgen.. Te groot? Kan ook. Men voorziet een bord waarop je kan meedelen 
welke grotere spullen bij jou thuis afgehaald mogen worden. Een stapel bakstenen die in de weg ligt, een 
reuzenpompoen, een lattenbodem … Iedereen begrijpt dat je die niet zomaar kunt meebrengen. Zorg 
voor een foto en de juiste contactgegevens. Geïnteresseerden kunnen dan verdere afspraken maken. Het 
Geefplein is open van 11.00 tot 16.00 uur. Je kan er op 24 september met je spullen terecht vanaf 10 uur. 
Meer info op koensteel@hotmail.com of 0478 96 00 10. Georganiseerd door Kwb Boechout.

VLEERMUIZEN-INFOAVOND 
Op 24 september van 19:00 tot 22:30u in het Fort van Oelegem, Goorstraat 19. Uitleg over het leven van de 
vleermuizen, uitleg over het fort, rondleiding in de duisternis doorheen het fort en jagende vleermuizen 
spotten boven de fortgracht m.b.v. de batdetector. Meer info info@fortoelegem.

TWEEDEHANDSBEURS
Herfsttweedehandsbeurs van kinderkleding, babyspullen, speelgoed, fietsen, autozitjes, ... 
Kapstokverkoop kinderkledij (herfst/winter) - speelgoed - kinderbedjes - boxen - autozitjes, fietsjes, ... Op 
25 september van 13:00 tot 15:00u. in Zaal De Populier, Populierenhoeve 20 in Zandhoven. Meer info op 
gezinsbondzandhoven@gmail.be of 03/4843244.

LICHTJESLOPEN
Lichtjesstoet door de straten van Ranst. Loop mee met de mooiste zelfgemaakte lichtjes en lampionnen! 
Op 25 september van 19:00 tot 22:00u. Meer info op volksspelenranst@gmail.com.







     AFVALWATER VAN 2.500 
RANSTENAREN WORDT VANAF 

                                 NU GEZUIVERD
Pas werd het nagelnieuwe pompstation in de Kromstraat in Ranst in gebruik 
genomen. Het pompstation verpompt het afvalwater van een groot deel van Ranst 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wommelgem. De bouw van het 
pompstation is onderdeel van de omvangrijke wegen- en rioleringswerken in de 
Kromstraat.

De nieuwe vuilwaterriolering in de Kromstraat en het pompstation dragen in grote 
mate bij tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio. Nu het 
pompstation in gebruik is genomen, gaat het afvalwater van 2.500 inwoners naar de 
RWZI in Wommelgem. Daar wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens geloosd 
in het Schijn. Hierdoor neemt de zuiveringsgraad in de gemeente toe met ongeveer 
een achtste.

In maart 2021 sloegen Gemeente Ranst, het Agentschap Wegen en Verkeer, water-
link en Aquafin de handen in elkaar voor uitgebreide riolerings- en wegenwerken. 
Eerst werd in de berm van de Kempenlaan in Wommelgem een doorvoerleiding voor 
afvalwater aangelegd. Die vertrekt aan de gemeentegrens met Ranst en sluit aan op 
de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt Kempenlaan - Herentalsebaan. 
Daarna werd in de Kromstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd vanaf het 
kruispunt met de Schawijkstraat (grens Wommelgem) tot en met het kruispunt 
Gasthuisstraat – Doggenhoutstraat – Profeetstraat.

Ook in de Spruytershofstraat werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd en 
aangesloten op de hoofdriool in de Kromstraat. Momenteel wordt het lozingspunt 
van de Profeetstraat en de achterliggende straten aangesloten op de nieuwe 
vuilwatercollector in de Kromstraat.

Het propere regenwater wordt opgevangen in grachten. Daar kan het infiltreren. 
Het overtollige regenwater wordt afgevoerd naar de Keerbeek en zo verder naar 
het Schijn.
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HET BRABANDERHOF 
paardenmelkproducten

Frans & Nadine de Brabander
Maaikeneveld 66 te Lier
info@paardenmelk.be
www.paardenmelk.be Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

- Vers of diepvries
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke huidverzorgingsproducten 

Geeft energie,betere weerstand,en sneller herstel!
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BEZOEK ONZE WEBSHOP EN BESTEL ONLINE!GRATIS VERZENDING BIJ EEN BESTELLING VAN MIN. 50 e

- Diepvries
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Natuurlijke huidverzorgingsproducten



    

Wij zoeken

ALARMTECHNIEKER
Over de functie
Wij zijn op zoek naar een alarmtechnieker. Als alarmtechnieker sta je in voor de installatie van 
branddetectie en inbraaksystemen. 

Een greep uit jouw takenpakket:
 • Je bent verantwoordelijk voor installatie van branddetectie en inbraaksystemen
 • Installaties van A tot Z
 • Je zal werken met algemene bekabeling laagspanning
 • Je helpt de klant uit de nood met onderhoud, herstellingen en aanpassingen

 Jouw profi el
 • Als alarmtechnieker hou je van afwisseling
 • Je kan zowel werken in team als zelfstandig
 • Je bent hands-on en je werkt nauwkeurig
 • Je bent in het bezit van een certifi caat installatie en onderhoud alarmsystemen (=pluspunt)
 • Je hebt een diploma in een technische richting (elektriciteit/elektronica kan pluspunt zijn)
 • Je hebt geen hoogtevrees. Ervaring met hoogtewerker vormt een extra troef.
 • Je hebt een rijbewijs B
 • in het bezit zijn van VCA attest of bereid zijn dit te behalen

Ons aanbod
 • Je komt terecht in een toonaangevend bedrijf dat  ruimte biedt voor persoonlijke groei en ondernemerschap
 • Je werkt in een team van collegiale, gemotiveerde en creatieve vakmensen die van aanpakken weten
 • Je kan steeds op hen rekenen om je bij te staan wanneer je je job professioneel uitvoert
 • Je krijgt een competitief salaris, rekening houdend met je kennis en/of ervaring

GLASVEZELTECHNIEKER
Over de functie
Wij zijn op zoek naar een glasvezeltechnieker die zal werken voor verschillende telecom operatoren in de 
regio Antwerpen &  Brussel. Je staat in voor het aanleggen van interne en externe glasvezelnetwerken. 
Daarnaast zal je glasvezelnetwerken uitmeten en datanetwerken aanleggen.

Een greep uit jouw takenpakket:
 • Je staat in voor het plaatsen en lassen van  glasvezelkabels en datakabels voor telecommunicatie.
 • Daarnaast spoor je fouten op het glasvezelnet op en herstel je deze met behulp van de laatste nieuwe  
  apparatuur.
 • Je voert diverse controlemetingen uit.

 Jouw profi el
 •  Je hebt een diploma in een technische richting (elektriciteit/elektronica kan pluspunt zijn).
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent hands-on, kan in ploegverband werken en je werkt nauwkeurig.

Ons aanbod
 • Wij voorzien een interne opleiding om deze taken aan te leren.
 • Je komt terecht in een toonaangevend bedrijf dat ruimte biedt voor persoonlijke groei en ondernemerschap. 
 • Je werkt in een team van collegiale, gemotiveerde en creatieve vakmensen die van aanpakken weten. 
 • Je kan steeds op hen rekenen om je job professioneel uit te voeren.  
 • Je krijgt een competitief salaris, rekening houdend met je kennis en/of ervaring

APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS (ATN) nv
Steenovenstraat 2A  |  2390 Malle | België  I 03/ 385 91 63  I info@ageres.be

ATN, ook bekend als APK Telecom Networksolutions, is vandaag een 
sterke speler in glasvezelaanleg en -aansluitingen, kabelblazen, 
glasvezellassen en glasvezelmetingen. Daarnaast behoren ook 
camera’s, datacenters en alarmen tot onze expertises.

             MOLEN                                 
   DRAAIT WEER,       
   RESTAURATIE 
NOG (LANG?) NIET 
TEN EINDE  
De wieken van de Stenen Molen 
van Oelegem draaien weer rondjes. 
Tijdens de provinciale molendag op 
zondag 28 augustus werd de molen 
opnieuw in werking geduwd, tijdens 
een feestelijke opening waarbij 
ook de Oelegemse reus Caïphas 
aanwezig was. De voorbije jaren zijn 
verschillende wieken tijdens stormen 
beschadigd geweest zodat een 
restauratie zich opdrong. Stichting 
Kempens Landschap, die de werken 
aan de wieken en het wielenkruis 
coördineerde, kreeg daarvoor een 
premie van 51.823 euro van het 
agentschap Onroerend Erfgoed. De 
stalen roeden werden opgeschuurd en 
behandeld tegen roest, het hekwerk 
en de zeilen zijn helemaal vervangen.

De restauratie gebeurde in 
samenspraak met Heemkundige 
Kring De Brakken, waarvan de 
vrijwilligers momenteel bezig zijn 
aan het herstel van de tandwielen 
van de molen. De molen kan daardoor 
nog niet malen. En dan is het nóg 
niet gedaan, zegt Kathleen Helsen, 
covoorzitter van Kempens Landschap: 
“Op termijn willen we ook de romp van 
de molen aanpakken. Daarvoor loopt 
er een vochtonderzoek. Dat moet 
uitwijzen hoe die restauratie het best 
wordt uitgevoerd.”

Burgemeester Johan De Ryck is 
opgetogen dat de molen opnieuw 
draait: “Als je ziet hoeveel volk er 
hier vandaag is komen opdagen voor 
de inhuldiging, dan weet je dat deze 
molen voor veel Oelegemnaren een 
icoon is. Dat merk je ook elke tweede 
zondag van de maand wanneer 
veel gezinnen hier iets komen eten 
of drinken en elkaar ontmoeten. 
Het zorgt mee voor de lijm in een 
gemeenschap.”



OPENDEURDAGEN
VAN VRIJDAG 16 T/M 

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Zaterdag van 9.00u tot 17.00u - zondag van 10.00u tot 17.00u

GARAGE GUY SCHELKENS
Herentalsebaan 316
2160 Wommelgem
Tel. 03 322 06 00

Mail: info@garageschelkens.be



     DE MARKT IN VREMDE IS JARIG: 
WIN EEN TROLLEY GEVULD MET 

BOODSCHAPPEN

De markt in Vremde bestaat 1 jaar en dat wil de gemeente Boechout vieren. 
Samen met de marktkramers organiseert ze in de maand september een 
wedstrijd. Bezoekers maken kans om een van de drie boodschappenwagentjes 
te winnen.

“De wekelijkse markt in de Boomkensstraat in Vremde kwam er in september 
2021 op vraag van de inwoners en na een enquête waar meer dan duizend 
mensen aan hebben deelgenomen”, zegt schepen van Lokale economie 
en Middenstand Els Augustinus. 
“Intussen zijn we een jaar verder en 
vangen we positieve reacties op. De 
markt zorgt elke donderdag voor 
sfeer en gezelligheid in het dorp. 
Heel wat inwoners komen wekelijks 
naar Vremde om hun inkopen te 
doen.”

De wedstrijd loopt nog tot 29 
september. Per aankoop op de markt 
in Vremde ontvangen bezoekers een 
deelnameformulier. Nadat ze dat 
hebben ingevuld, moeten ze het in 
de wedstrijdbox deponeren. Elke 
bezoeker mag meerdere formulieren 
indienen. Daarna worden de drie 
winnaars uitgeloot. Er is maximaal 
één winnaar per gezin.

      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
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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

TIJDIG BESTELLEN
WEGENS LANGERE

LEVERINGSTERMIJNEN

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

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

ZA: 8u00 - 13u00 -  DONDERDAG GESLOTEN

www.fi etsendermonde.be






