


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, 
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

BROECHEM,
P. Domstraat, BEN-woningen met 
uitzicht op agrarisch gebied, met 4 slk, 
tuin met fi etsenstalling, zonnepanelen, 
vloerverwarming, enz. Oplevering zomer 
2024. (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

vanaf € 416.000 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 801 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 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)

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)

WOMMELGEM, 
Dasstr. 98, volledig te renoveren woning 
met 2 slk op 68 m². Droge kelder, 
gaskachels, achteringang. EPC 608 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 149.000

RANST, 
Dullaard 44, energiezuinige, open bebouwing 
op 1.025 m² op toplocatie met 3 slk, dubb. gar., 
zwembad, recente badk. & kkn, elektriciteit 
conform! EPC 127 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 649.000

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

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

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!

LAATSTE 3 WONINGEN

VERKOCHT

NIEUW
VERKOCHT

IN OPTIE
NIEUW

IN OPTIE





DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Gemeenteplein 3 • Broechem (aan de kerk) • Tel.: 03 485 50 89 • www.elsdierckschoenen.be
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Toffe schoenmode voor het hele gezin!
COLLECTIE SAMENGESTELD MET OOG VOOR MODE EN FUNCTIONALITEIT EN COLLECTIE SAMENGESTELD MET OOG VOOR MODE EN FUNCTIONALITEIT EN 
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HEXAGONA. NAAST TRADITIONEEL ZWART EN BRUIN, OOK FRISSE WINTERTINTEN!HEXAGONA. NAAST TRADITIONEEL ZWART EN BRUIN, OOK FRISSE WINTERTINTEN!

MOOI ASSORTIMENT MOOI ASSORTIMENT 
BIJPASSENDE HANDTASSEN, BIJPASSENDE HANDTASSEN, 
LEDERWAREN, PARAPLU’S LEDERWAREN, PARAPLU’S 
& PANTOFFELS.& PANTOFFELS.
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ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

        ‘GLIMLACH, ADEM EN 
NEEM DE TIJD’ 

Dat is de titel van de eerste gedichtenbundel van Luc Van Gael uit Oelegem,  werkzaam bij 
de dienst recherche van de lokale politie ZARA (Zandhoven-Ranst) waar hij de milieu- en 
stedenbouwkundige dossiers voor zijn rekening neemt. Collega Cindy Valckx zorgde voor 
de coverfoto.
“‘Glimlach, adem en neem de tijd’ (een citaat van wijlen Thich Nhat Hanh, een van de 
bekendste hedendaagse boeddhisten) bevat een aantal mystieke en spirituele gedichten”, 
zegt Van Gael. “Ik zou het een trefpunt van Oosterse en Westerse mystiek durven noemen. 
In onze huidige stressvolle en hectische Westerse samenleving krijgen mensen vaak te 
kampen met mentale gezondheidsproblemen. Vragen naar zingeving steken dan ook vaak 

de kop op. Het ontbreekt mensen 
soms aan kracht om de schoonheid 
van het leven te zien; het leven in 
al zijn facetten. Daar horen ook 
muziek, kunst en poëzie bij, maar 
evengoed de eenvoud der dingen, het 
aanschouwen van de pracht van de 
natuur, het zich laten overdonderen 
door de stilte.”

Wat beweegt de dichter ertoe om 
mystieke en spirituele gedichten te 
schrijven? “Ik denk dat vrijwel ieder 
mens zoekende is, of men dat nu 

beseft of niet”, meent Van Gael. “Op het spirituele pad is het in feite nooit echt duidelijk of je 
zelf een stap neemt of dat het de stap is die zichzelf aanbiedt. In dit geval had ik een gedicht 
geschreven dat ik op mijn facebookpagina had geplaatst en ik kreeg er mooie reacties op. 
Ik denk dat die reactie de aanzet was. Hoewel ik eerder nooit gedichten schreef, had ik er 
toch niet veel moeite mee om dit nu wel te doen. Ze schreven zich soms haast zelf, misschien 
een beetje wu wei zoals omschreven in de Tao Te Ching (of Daodejing) (doen door niet te 

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

doen, de dans gebruikt de danser om zich uit te drukken, het gedicht schrijft zichzelf,…).”
Als hobby is Luc Van Gael al enkele jaren met Tai Chi bezig dat zeker ook een taoïstische 
oorsprong heeft. “Ook dat was een stap die zich aandiende op mijn spirituele pad”, stelt de 
auteur. “Op een bepaald ogenblik was ik thuis plots Tai Chi aan het beoefenen. Zo maar, uit 
het niets. Ik besloot om lessen te volgen en besefte al gauw dat ik een stap op mijn spirituele 
pad had gezet. Tai Chi is voor mij een zoeken naar wu wei, het zoeken naar een stilte in de 
beweging. In mijn gedichten kan je dan ook vaak een taoïstische ondertoon aantreffen.”
‘Glimlach, adem en neem de tijd’ van Luc Van Gael is verkrijgbaar via de webwinkel van 
Boekscout via de link: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13580&utm_
medium=author of door Luc Van Gael of de titel van de dichtbundel in te geven in de 
zoekopdracht. Men kan het bundel ook bestellen in elke boekhandel (ISBN-nummer : 978-
94-646-8068-3 / 9789464680683).

Wij mogen twee exemplaren van deze dichtbundel weggeven. Geïnteresseerd? Gelieve 
dan een E-mail te sturen aan regionaal@bodevanschoten.be met vermelding ‘Glimlach, 
adem en neem de tijd’ én uw volledige naam en adres. Een onschuldige hand doet de rest. 
Succes!





        KORT NIEUWS UIT DE REGIO

DAGOPVANG ZANDHOVEN ZETTE DEUREN OPEN 
Op 25 september zwaaiden de deuren van de dagopvang van Ferm Thuiszorg in 
Zandhoven open voor iedereen die wil kennismaken met Ferm Thuiszorg. Al wie 
meer wil te weten komen over gezinszorg, nachtzorg, dagopvang, poetshulp, 
woningaanpassing, karweihulp of kraamzorg werd met open armen ontvangen. 
Maar ook geïnteresseerden in een job bij Ferm of onze modulaire opleiding tot 

verzorgende en zorgkundige werden 
welkom geheten. In de thuiszorg, de 
kinderopvang of als huishoudhulp 
met dienstencheques kan je écht het 
verschil maken. 
“Het was een gezellige dag”, zegt 
Lia Robeyns van Ferm Thuiszorg. 
“We gaven de bezoekers een warm 
welkom met een rondleiding en een 
Appelbabbel. Want bij Ferm maken 
we graag een appeltje de tijd voor 
elkaar.”
De Wommelgemnaars kunnen met 
alle vragen over de technologie en 
de mogelijkheid om hun woning aan 
te sluiten terecht op een specifieke 
webpagina voor de gemeente, 
fiberklaar.be/wommelgem. 

DE NIEUWE RAND DOET HOOP 
OP ONDERTUNNELDE E313 
OPFLAKKEREN
Ook in het Brieleke in Wommelgem 
kwamen zo’n kleine tweehonderd 
mensen kijken en luisteren naar wat 

de Vlaamse overheid in petto heeft 
inzake nieuwe wegen in de regio 
en hoe ze tegelijk de leefbaarheid 
en klimaatvriendelijkheid van de 
oostrand wil verbeteren. Een op- 
en afrit op de A102 in Wijnegem of 
Deurne roept vragen op. Dat dankzij 
dit ‘complex project’ de E313 tussen 

Ring en Ranst eindelijk getunneld zal geraken, geeft veel bezoekers dan weer 
nieuwe hoop.

MOSSELEN OP HET MENU BIJ DE WIJNGAARD-VRIJHEIDSVRIENDEN
De deelnemers aan de mosselfeesten -terug van weggeweest – van de 

koninklijke Harmonie De Wijngaard-Vrijheidsvrienden in Wijnegem – hadden 
grote honger. Tientallen kilo’s mosselen, koninginnenhapjes, curryworsten 
e.a. lekkers werden geserveerd. Ook de liefhebbers van paling kwamen aan 
hun trekken in het ’t Gasthuis. Voorzitter Willy Van Assche is gelukkig met de 
hoge opkomst want deze activiteit is een belangrijke inkomstenbron voor de 
Wijnegemse harmonie.







Bij aankoop van een fiets bij ons:
      Voorrang bij herstellingen 
      Noodafspraken in drukke periodes
      Gratis elektrische vervangfiets
      Gratis registratie bij Velopass 

STOCKVERKOOP
15-29 oktober 2022

Oudstrijdersstraat 25A Oelegem  /   0474 39 16 34  / www.fietsengcl.be

Knal  kortingen op stockfietsen

(nationaal fietsregister)

Fietsen Gerrit Claessens

        PROVINCIE LEGT INGEBUISDE 
MAASBEEK OPEN IN 

                                        OELEGEM
Parallel aan de Oelegemse Bredabaan, ter hoogte van het water-link 
productiecentrum, stroomt de Maasbeek in een smalle berm. De waterloop 
is hier over een lengte van 170m ingebuisd. De provincie gaat die inbuizing 
verwijderen. Het gebied staat als 
overstromingsgevoelige zone 
bekend. De werken duren een 20-
tal dagen maar brengen geen grote 
hinder voor de buurt met zich mee.

De bestaande koker wordt 
niet alleen opgebroken; de 
waterloop wordt ook in een open, 
bredere, bedding aangelegd. 

Hierdoor verhoogt plaatselijk 
de buffercapaciteit van de beek 
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP 
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!
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IN KALMTHOUT!

22 en 23 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KLAMTHOUT

en wordt de overstromingsproblematiek grotendeels opgelost. Door de 
inbuizing weg te nemen kan het water ook beter in de grond infiltreren om zo 
droogte tegen te gaan. 

Leuk weetje: de provincie gaat de afsluiting van het waterproductiecentrum 
van water-link verder van de waterloop plaatsen. Zo komt er een brede groene 
corridor vrij die het landschap voor migrerende dieren minder versnipperd 
maakt. ANB heeft verderop op de brug over het Albertkanaal in de vallei van 
het Schijn een ecopassage aangelegd. Deze sluit nu mooi aan bij het nieuw 
aangelegde stukje blauw-groene natuur.



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

        WOMMELGEM VOLGENDE 
HALTE VOOR BLIKSEMSNEL 
GLASVEZELNETWERK VAN 

                                               FIBERKLAAR

Fiberklaar kondigt de komst van zijn open glasvezelnetwerk aan in 
Wommelgem met in een eerste fase een potentieel van 5700 huisaansluitingen. 
Deze aansluiting is zonder abonnementsverplichting maar geeft inwoners 
de keuze om een abonnement te nemen bij een van de deelnemende 
internetproviders die gebruik maken van het open netwerk. 

Fiberklaar is onophoudelijk bezig aan de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk 
in Vlaanderen. Het nutsbedrijf investeert tweeënhalf miljard euro om tegen 
2028, anderhalf miljoen huishoudens aan te sluiten. In de provincie Antwerpen 
lopen een resem campagnes waarbij op diverse plaatsen de werken al volop 
aan de gang zijn zoals onder andere in Lier, Niel, Schelle, Aartselaar, Geel en 
Willebroek. 

Nu is Wommelgem aan de beurt, waarbij Fiberklaar in een eerste fase 
5700 huisaansluitingen voor ogen heeft. De effectieve uitrol van het 
glasvezelnetwerk start wanneer minstens 20% van de Wommelgemnaren 
aangeeft een gratis huisaansluiting te willen. Daarna wordt het volledige 
aansluitbaar gebied kosteloos fiberklaar gemaakt. In overleg met het 
gemeentebestuur gebeurt de aanleg zoveel mogelijk in combinatie met 
andere infrastructuurwerken om eventuele overlast voor de inwoners tot een 
minimum te beperken. 

De Wommelgemnaars kunnen met alle vragen over de technologie en 
de mogelijkheid om hun woning aan te sluiten terecht op een specifieke 

webpagina voor de gemeente, fiberklaar.be/wommelgem. 

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. 
Als nutsbedrijf bieden ze zelf geen internetabonnementen aan. Dit open 
netwerk is toegankelijk voor alle operatoren die via die weg fiberdiensten 
kunnen aanbieden. 

Ook in Wommelgem kunnen inwoners dankzij de gratis huisaansluiting zelf 
kiezen of, wanneer en bij welke telecomprovider ze een fiberabonnement 
nemen voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, 
streaming en telefonie. De “Fiber to the Home” (FTTH) technologie garandeert 
de nodige stabiliteit en snelheid om ruimschoots te voldoen aan de noden van 
vandaag en morgen. Vanaf de eerste dag bieden Proximus, Multifiber, RapidXS 
en edpnet hun diensten aan en verwacht wordt dat nog andere providers op de 
fiberkar zullen springen. 

Meer info: fiberklaar.be & fiberklaar.be/wommelgem
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Vremdesesteenweg 260
 2530 Boechout
Tel. 03 455 20 88
Fax 03 455 99 28
GSM 0479 082 971
boomkwekers@skynet.be

Kijk voor promo’s 
op onze website

www.boomkwekers.be

70 JAAR
ERVARING

Ma., zon- en feestdagen gesloten.
Di.-vrijdag: 8u00-12u00 en 13u00-18u00
Zaterdag: 8u00-12u00 en 13u00-17u00



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





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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      GEMEENTEN EN VDAB GAAN 
SAMENWERKEN: “SLECHTS 4,3% 

WERKZOEKENDEN? DAT KAN 
NOG BETER”

Met slechts 4,3% van de inwoners die er werk zoeken, zetten Kalmthout, Ranst, 
Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel samen het beste resultaat 
neer in heel de provincie Antwerpen. Alles kan beter. En dus sloten deze lokale 
besturen zopas een samenwerkingsakkoord af met elkaar en met de VDAB  om 
ook wie nu nog uit de boot valt, aan een job te helpen. 

Wijnegem gaf alvast het goede voorbeeld met een succesvolle jobbeurs. 
In gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis. Schepenen Juul Liekens en Nadine 
Wouters ontvingen tweeëntwintig lokale bedrijven die de kans kregen om hun 
jobaanbod te presenteren aan werkzoekenden.

“Met tweehonderd bezoekers was de belangstelling net als vijf jaar 
geleden behoorlijk”, aldus Liekens. De jobbeurs is één van de middelen om 
werkzoekenden en werkgevers in contact te brengen met elkaar. Wijnegem 
gaat hiervoor voortaan actief samenwerken met vijf gemeenten in de regio en 
de VDAB. Het opzet: een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Wij 
willen deze lokale besturen hierbij nog meer ondersteunen”, aldus Bjorn Cuyt, 
provinciaal directeur van VDAB.

Dat VDAB nog maar weinig lokale kantoren overhoudt in de stadsrand, 
mag geen beletsel zijn. “Met onze mobiele opleidingen komen we graag ter 
plaatse”, aldus Cuyt. 

Onder meer Zoersels schepen van Sociale Zaken Katrien Schryvers gelooft 
rotsvast in de aangegane samenwerking. “We merken dat de groep mensen 

die momenteel nog niet aan de slag is, vaak drempels ondervindt qua 
taal, mobiliteit en andere domeinen. Die willen we samen wegwerken en 
welzijnsvereniging KINA, die ook betrokken is bij deze samenwerking, zal ons 
daarbij helpen.” 

Luc Van Hove, burgemeester in Zandhoven, wijst erop dat ook de soms hopeloos 
naar medewerkers zoekende lokale ondernemers baat zullen hebben bij 
deze samenwerking. “Er zijn vandaag haast meer vacatures dan officieel 
werkzoekenden. We willen de groep mensen voor wie de stap naar werk om 
uiteenlopende reden moeilijk ligt, overhalen om zich mee op de arbeidsmarkt 
te begeven. Er is werk genoeg de laatste tijd en onze ondernemingen kunnen 
alle hulp gebruiken.”

De samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en VDAB loopt tot 
31 december 2025. Er zijn geen financiële engagementen mee gemoeid.



             WEGWIJZER
KLJ-EETDAG 
Op 15 oktober organiseert KLJ Pulderbos haar eetdag met heerlijke frikadellen en beulingen. 
Welkom tussen 17u en 19u in onze feesttent op het dorpsplein van Pulderbos. Meer info via 
https://klj-pulderbos.be/.

WANDELING IN LOVENHOEK
Je steekt de gemeentegrens van Zandhoven over richting Vorselaar om te kijken hoe de 
herfst de natuur in Lovenhoek klaar maakt voor de winter. Vertrek: op 16 oktober om 13:30u. 
op de parking aan de kruising van Boskant en Pulderdijk in Pulderbos. Meer info: rudy.
vancleuvenbergen@skynet.be, 0492 05 34 90 of  www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-
lovenhoek.

EUROPESE SPELEN
Op 22 oktober van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op Domein De Moervelden in Ranst. In 

de voormiddag is er een leuke instuif voor kinderen met een heleboel spelletjes en activiteiten 
in Europese sferen. Denk aan pizza gooien, frieten vangen, enzovoort. Pret gegarandeerd! In 
de namiddag worden jeugdverenigingen, sportclubs, wijkverenigingen, families en andere 
groepen uitgedaagd om het tegen mekaar opnemen en in een Europese spelcompetitie. Meer 
info op www.popupeuropa.be/ranst.

KAAS- EN WIJNDAGEN SOLIDARITEITSGROEP OELEGEM
Op 21, 22 & 23 oktober in de Parochiezaal, Venusstraat in Oelegem. Zoals steeds is er een 
uitgebreide keuze aan kazen en met een heerlijk glaasje wijn, verwenkoffie,… wordt dit iets 
om naar uit te kijken. Voor de niet-kaasliefhebbers voorziet men de bekende frikadellen 
met krieken. Trouwens, je kan misschien nog interessante koopjes doen van de voorbije 
kerstmarkt. De infostand geeft toelichting over de projecten in El Salvador, Nicaragua, 
Filippijnen en Congo. Om de organisatie vlot te laten verlopen werkt men met tijdsloten. Er 
zijn 5 momenten waaruit u kan kiezen om te komen eten. Op zaterdag- en zondagnamiddag 
kunt u zonder inschrijven langskomen om onze koopjesstand te bezoeken en iets te drinken. 
Meer info op 0477 315 910 of solidairoelegem@hotmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR BABY- EN KINDERKLEDING, SPEELGOED EN BABYARTIKELEN
Op 22 oktober willen men u weer de kans geven om op een prijselijke manier speelgoed 
en kleedjes op de kop te tikken: we organiseren dan zoals elk jaar in deze periode een 
tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding, speelgoed en babyartikelen. Deze gaat 
door in De Notelaar, de gemeentelijke lagere school, Bergenstraat 2 in Wijnegem van 14u tot 
16.30u. Meer info via http://wijnegem.gezinsbond.be, claeyscarinemaria@hotmail.com of
 03/ 353 83 11.

THEATERVOORSTELLING: ONHEIL IN BLACK CREEK
Black Creek, ooit een bloeiend Vlaams Westerndorp… De tijd is gekomen dat Dirk, de zoon van 
de stichter, de fakkel moet doorgeven. Black Creek wordt helemaal anders, de jonge generatie 
wil er een educatief en klimaatneutraal ervaringsgericht multicultureel ecocentrum van 
maken. Tja… Deze voorstelling loopt van 23 tem 29 oktober in het Stalteater, Knodbaan 149 b 
in Oelegem. Meer info op www.stalteater.be

EUROPESE FILM - BREXIT: THE UNCIVIL WAR
Op 27 oktober om 20 uur in GC Den Boomgaard in Ranst. “Brexit: The Uncivil War” met in de 
hoofdrol Benedict Cumberbatch (The power of the dog, Parade’s end,…) is een Britse film over 
de aanloop naar het referendum van 2016 . Centraal staan de activiteiten van de strategen 
achter de  Vote Leave–campagne. Meer info op www.popupeuropa.be/ranst.

2E HANDSSPEELGOEDBEURS
Op 5 november van 14:00 tot 16:00u in Basisschool De Boomgaard, Lt. Karel Caluwaertsstraat 
41 in Wommelgem. 2e handsspeelgoedbeurs, geen kleding. Verkopers moeten reserveren en 
inschrijven via eva.verbruggen@telenet.be of 0486/47 15 55.Organisatie: Gezinsbond.

PUZZELKAMPIOENSCHAP GEZINSBOND RANST
Vorm op 3 november (14u) een team van minimum 2 en maximum 4 personen (9 tot 99 jaar) 
en neem het tegen elkaar op! (families, grootouders en kleinkinderen, ouders en kinderen, 
vrienden, jeugdbewegingen, allerhande verenigingen…) We dagen je uit om met je team zo 
snel mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. Iedereen wint, want de puzzel neem je na 
afloop gewoon mee naar huis. Locatie: GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 in Ranst 
Meer info op https://ranst.gezinsbond.be/, gezinsbondranst@gmail.com of 0479/33 76 64.

JAN PEUMANS: ‘IK EN HET VLAAMSE PARLEMENT’
Jan Peumans is sinds 1983 gemeenteraadslid van Riemst, eerst voor de Volksunie, later voor 
N-VA. Sinds 2004 zetelt hij in het Vlaams Parlement, waarvan hij van 2009 tot 2019 voorzitter 
was. Hij is ervoor bekend dat hij steeds vrank en vrij zijn mening verkondigt. Dit werd hem in 
Vlaamse middens en zelfs in zijn eigen partij, niet altijd in dank afgenomen. Maar dit siert hem. 
Wie moeite heeft met bepaalde uitspraken van hem, kan hem hierover tijdens de traditionele 
vragenronde het vuur aan de schenen leggen. We kijken ernaar uit…. Met verhalen en 
anekdotes zal hij op zijn typische manier uitweiden over het historisch belang van het Vlaams 
Parlement in het onafhankelijkheidsstreven van Vlaanderen. Op 7 november om 14:00u. in  GC 
Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 in Broechem. Meer info op erik.dutoit@pandora.be. 
Georganiseerd door VOR Ranst.

VIRTUELE WANDELING DOOR WOMMELGEM
Het dorp van toen - het is voorbij - dit is al wat er bleef voor mij - een ‘ansicht’ en herinneringen 
zoals Wim Sonneveld het zo mooi zong. Samen met de heemkundige kring ‘De Kaeck’ brengt 
men je sfeerbeelden van Wommelgem. Aan de hand van foto’s van vroeger en nu halen we 
herinneringen op of maken we kennis met de geschiedenis van het dorp. Op 8 november van 
19:30 tot 22:00u in ‘t Brieleke, Brieleke 16 in Wommelgem. Meer info: smits.lies@hotmail.com 
of 0473/34 48 82. Georganiseerd door Davidsfonds.

QUIZ 11.11.11
Hou je van quizzen? Noteer dan alvast 10 november (20u) in je agenda. 11.11.11 
Wijnegem presenteert de eerste 11-quiz Wijnegem in de ontmoetingsruimte van de kerk, 
Wommelgemsteenweg 36. De opbrengst van de quiz gaat naar projecten van 11.11.11 en haar 
partners. Meer info: frank.duval@skynet.be.
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APPARTEMENT TE HUUR

TE BROECHEM - NIEUWBOUW
Antwerpsesteenweg

1ste verdiep, lift, 2 slaapkamers,
living, sanitair, vloerverwarming

autobox, kelder-bergruimte
vlakbij bushalte

HUURPRIJS 775 euro/pm

Tel. 0475 953 019





            BLOEMENPRACHT EN 
KINDERVREUGDE HALEN HET 

MOEITELOOS VAN GRIJZE 
                          WOLKEN EN REGEN

Wommelgem heeft de zestigste Kleine Bloemenstoet uitbundig 
beleefd. Ruim tweeduizend mensen pakten samen in de smalle straten 
van het dorpscentrum om de 25 sprookjesachtige bloemenwagentjes 
te aanschouwen waaraan families, buren en verenigingen twee dagen 
hard  gewerkt hadden.






