


EMBLEM, 
Oostmalsestnwg 51, bouwgrond 387 m² 

voor H.O.B. Aanwezige woning verplicht af te 

breken! Koop deze grond aan 1% en bouw aan 

6%! (Gvg,WgLk,Vkr,Gvv)

VP € 119.000                 

RANST, 
Herentalsebn 103, polyvalent bedrijfsgebouw 
op 3.241 m², bestaande uit showroom ca 
500 m², kantoren ca 100 m² & magazijn 
ca 500 m². Vrije hoogte van 3,5 tot 5 m. 

(Vg,WgLk,Gvkr,Gvv) 

VP € 945.000

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

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)

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

DEURNE,
Boterlaarbaan 416, casco nieuwbouw met 3 
appartementen, telkens niveau van 75 m² met 
1 of 2 slk + tuin/terras + kelders. PVC ramen. 
E-peil max. 50. Verkoop onder 21% BTW. 

(Vg,Wug,Gvkr,Vv)

VP € 395.000

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

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)

RANST, 
Oude Vaartstraat 13, energiezuinige gerenov. 
langgevelhoeve op 1.663 m² met ZW-tuin, 5 
slk, 2 badk, . Ideaal voor kangoeroewoonst of 
praktijkruimte door inpandig 1 slk app. EPC 

183 kWh/m² (Vg,WgLk,Gvkr,Gvv)

VP € 649.000

OELEGEM, 
Schildestwg 71, energiezuinige woning (bj. 

2003) op 314 m² met 3 slk, zolder, garage, 

CV op gas + warmtepomp! EPC 242 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Vv)

VP € 425.000

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)

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!

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

NIEUW

VERKOCHT

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

VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW



Nu de grootste kortingen op uw sanitairNu de grootste kortingen op uw sanitair

Bredabaan 1303c, 2900 Schoten-Antwerpen - 03 246 46 89

Voor meer inspiratie:  sanidump.eu



         VIERGESLACHTEN EN 
VERJAARDAGEN, RENÉ CLASSENS 

HEEFT HEEL WAT TE VIEREN
Op 4 oktober werd René Claessens 93 jaar. Op zich, niettegenstaande zijn gevorderde 
leeftijd, niet zo bijzonder zult u terecht opmerken, maar het voorbije jaar was dat wel. 
“Begin september werd immers zijn 30ste achterkleinkind geboren dat tegelijkertijd 
zijn derde viergeslacht vormt. Bovendien kreeg René dit jaar 6 achterkleinkinderen”, 
vertelt Ronny Frederickx, schoonzoon van René en eregemeentesecretaris Essen.

René is geboren en getogen in Oelegem waar hij een landbouwbedrijf leidde, eerst 
aan het Ginnegemveld, vervolgens aan de Hogenaardseweg. Ronny: “Terwijl het 
oorspronkelijk een gemengd bedrijf was, werd later naar een varkenshouderij 
overgeschakeld. In het prille begin deed René ook nog een melkronde in Schoten, de 
gemeente waar zijn echtgenote Lisa vandaan kwam. Haar ouderlijke boerderij lag aan 
de Horstebaan, daar waar nu een brasserie is, recht over Domein Vordenstein.”

Uit het huwelijk van René en Lisa kwamen 5 kinderen, die in Oelegem, Wommelgem, 
Wijnegem en Essen wonen. De 19 kleinkinderen zwermden dan weer verder dan de 

provincie Antwerpen uit: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen tot zelfs in Singapore en 
de Verenigde Staten toe.
“Na het overlijden van zijn echtgenote, nu twee jaar geleden, verhuisde René naar een 
WZC in Wijnegem”, aldus Ronny. “Maar dat belet natuurlijk niet dat zijn verjaardag elk 
jaar feestelijk gevierd wordt op de hoeve in Ranst-Oelegem waar René jarenlang als 
varkenshouder actief was.”

Het feest op 10 oktober was dit jaar heel bijzonder: de kinderen, de kleinkinderen met 
hun partners en de 30 achterkleinkinderen verzamelden alle 70 rond de traditionele 
barbecue die door één van de kleinzonen, een professionele cateraar, verzorgd werd. 
“Dat iedereen van de partij was, was voor stamvader René het belangrijkste”, stelt 
Ronny. “Grote, dure geschenken hoeft hij niet, wel het feit dat iedereen aanwezig is, dat 
de achterkleinkinderen kunnen spelen, dat alle familieleden met elkaar een praatje 
kunnen maken omdat niet iedereen elkaar zo vaak ziet, maakt voor René dat de dag 
geslaagd was.” 

Op die heuglijke verjaardag werden ook de drie viergeslachten in de bloemetjes gezet:
-Bij kleinzoon Ben werd in december 2019 Viktor Claessens geboren,
-Bij kleinzoon Wouter werd in februari 2021 Lars Claessens geboren,
-Vorige maand, op 1 september, werd bij kleinzoon Sander Oscar Claessens geboren.

Info & verkoop
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be
Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem

Interesse in één van onze projecten? Bezoek onze website
voor meer informatie of contacteer ons geheel vrijblijvend:

www.cogghe.be

Domein Ullens - Vremdesteenweg Wommelgem
app. met 2 of 3 slpk | prijzen vanaf € 317.000 (excl. kosten)

De Blokskens - Zoersel
woningen | prijzen vanaf € 403.000 (excl. kosten)

Jozef Reusenslei - Borsbeek
app. met 3 slpk | prijzen vanaf € 329.000 (excl. kosten)

Schoten Vaart - Heikantstraat Schoten
app. met 1 of 2 slpk | prijzen vanaf € 291.100 (excl. kosten)

Park Zuid - Joz De Houwerstraat Wommelgem
woningen | prijzen vanaf € 452.000 (excl. kosten)

Ooststatiestraat - Kontich
app. met 1, 2 of 3 slpk | prijzen vanaf € 278.000 (excl. kosten)

6%
BTW*

6%
BTW*

* Onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

6%
BTW*

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het ons meteen 
(regionaal@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!





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



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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Al in Kerststemming?

Familie PEETERS 
Villerslei 50 • 2900 Schoten

100 stuks
Tot 3 versies mogelijk

Druk + kwaliteitsvolle enveloppen

95 euro

Kerstkaarten met eigen foto 
of foliedruk 

goud – zilver – brons – rosé 
mogelijk!

Bestellen in de maand 
November 

-10% korting

Bestellen kan:
• Telefonisch 03.685.01.01
• Per mail 
  info@bodevanschoten.be
• Of kom eens langs 
   Villerslei 50 - Schoten, 
   van maan-tot vrijdag van 9u   
   tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

Fijne feestdagen

Familie PEETERS • Villerslei 50 • 2900 SchotenFamilie PEETERS • Villerslei 50 • 2900 SchotenFamilie PEETERS • Villerslei 50 • 2900 SchotenFamilie PEETERS • Villerslei 50 • 2900 Schoten

Prettige
   Feestdagen

Familie
 Verlinden
Familie
 Verlinden Verlinden

Familie PEETERS  
Villerslei 50 • 2900 Schoten

Warme Kerst
en een

gelukkig nieuwjaar

Familie PEETERS 
Villerslei 50 • 2900 Schoten

Warme Kerst
en een

gelukkig nieuwjaar

Familie PEETERS 
Villerslei 50 

2900 Schoten

Familie PEETERS 
Villerslei 50 • 2900 Schoten

Familie PEETERS  • Villerslei 50 • 2900 Schoten

Kleine aantallen mogelijk

ADv_Kerstkaarten2023_BvS_141x175mm.indd   1ADv_Kerstkaarten2023_BvS_141x175mm.indd   1 25/10/2022   13:5925/10/2022   13:59

COLOFON
GUN JE BH EEN TWEEDE LEVEN

In de maand november slaan meer dan negentig lingeriewinkels de handen in elkaar voor 
de beha-inruilactie. Ook Svelta  uit Deurne en Lingerie Ria uit Kessel doen mee. “We belonen 
onze trouwe klanten door hen in ruil voor een oude beha een waardebon van 10 euro te 
schenken, die ze kunnen spenderen aan een nieuwe beha in de maand november”, legt Orfa 
De Fruytier van Svelta uit.

“Maar niet alleen de klant wint bij het binnenbrengen van een oude beha”, zegt Orfa. “Via 
Wereldmissiehulp krijgen de nog draagbare 
beha’s een nieuw leven bij dames die minder 
toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie. 
Niet draagbare stukken worden dan weer via 
het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd en 
vervolgens als grondstof gebruikt voor nieuwe 
kledij en accessoires. Er worden bijvoorbeeld 
laptoptassen, paraplu’s en totebags mee 
gemaakt. Met de opbrengst daarvan worden 
dan weer duurzame ontwikkelingsprojecten gefi nancierd.”

Voor de inruilactie zijn een heel gamma van beha’s welkom: borstvoedingbeha’s, sportbeha’s, 
te kleine of te grote beha’s, prothesebeha’s, alle snitten, versleten, uit de mode,... De actie 
loopt de hele maand november. 

Exemplaren binnenbrengen, kan bij SVELTA, Turnhoutsebaan 30 in Deurne of bij Lingerie Ria, 
Stationsstreenweg 135 in Kessel.

ONTMOET 
SINTERKLAAS IN 

BOECHOUT 
Goed nieuws voor alle Boechoutse 
kinderen, want op zaterdag 26 
november komen de Sint en zijn 
zwarte pieten aan. Om 13.30 uur komt 
het sintgezelschap aan op sportpark 
Sneppenbos (Vremdesesteenweg 224). 
Aansluitend is er een show en kunnen 
de kinderen die dat willen op de foto 
met de Sint en Pieten. Tussendoor is 
er randanimatie. Alle kinderen vanaf 
2 jaar krijgen een traktatie. Kindjes 
die enkel op de foto willen met de Sint 
en Pieten kunnen naar het sportpark 
komen tussen 10 en 12 uur. Uiteraard 
kunnen ze ook hun tekeningen en 
tutjes persoonlijk aan de Sint afgeven.

Schrijf je nog tot en met 15 
november gratis in via www.
boechout.be/sinterklaasfeest of 
op de vrijetijdsdienst tijdens de 
openingsuren (maximaal twee 
volwassenen per gezin). Wacht niet te 
lang, want de plaatsen zijn beperkt. 



DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

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

Toffe schoenmode voor het hele gezin!
COLLECTIE SAMENGESTELD MET OOG VOOR MODE EN FUNCTIONALITEIT EN COLLECTIE SAMENGESTELD MET OOG VOOR MODE EN FUNCTIONALITEIT EN 
GEKOZEN UIT TOP-MERKEN ALS ARA - GABOR - MEPHISTO - SCAPA - BELLAMY - GEKOZEN UIT TOP-MERKEN ALS ARA - GABOR - MEPHISTO - SCAPA - BELLAMY - 
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

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







 
 
Wil jij je steentje bijdragen om betaalbaar wonen mogelijk te maken? Sociale 
Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen staat voor een grote uitdaging. Naast het beheer en 
de ontwikkeling van betaalbare sociale woningen zal zij een prominente rol spelen in de vorming 
van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord. De nieuwe woonmaatschappij zal 
actief zijn in 15 gemeentes. Daarom zijn we op zoek naar een:  
 

Allround Projectleider Patrimonium (M/V/X) 
met doorgroeimogelijkheden 

 
Jouw uitdagingen: 

- Je staat in voor het ganse bouwproject van A tot Z, van voorbereidende gesprekken, aanstellen 
ontwerpers, … tot definitieve oplevering  

- Je hebt kennis van de wet overheidsopdrachten bij aanbestedingen of bent bereid dit te leren 
- Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten 
- Je beheert zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten 
- Je organiseert aanbestedingen 
- Je volgt de werfvergadering en de werfcontroles van de lopende projecten 
- Je koppelt terug naar de directie over mogelijke vraagstukken 
- Je kijkt vorderingsstaten en bijhorende facturen na en staat in voor de volledige administratieve 

afhandeling van het project 
- Je maakt deel uit van de technische werkgroep van de toekomstige woonmaatschappij 

Jouw profiel:  

- Je hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde 
- Je beschikt over een rijbewijs B 
- Je bent een echte teamplayer 
- Je hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige job 
- Je bent ambitieus 
- Je bent planmatig, proactief en vooruitziend 
- Je bent daadkrachtig en houdt van open communicatie 
- Je beschikt over leidinggevende capaciteiten 

De Voorkempen biedt jou: 

- Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de 
resultaten ziet van jouw inspanningen 

- Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en toekomstgerichte sector 
- Een aantrekkelijk loon volgens de salarisschalen van de gemeenten 
- Veel extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 

eindejaarspremie, vergoeding woon-werkverkeer, fietsvergoeding, laptop, smartphone, 
mogelijkheid tot thuiswerken.  

- Bijkomende betaalde feestdagen en een vlotte opbouw van anciënniteitsverlofdagen   
- Een werkplek met een informele, toffe sfeer en aandacht voor een goed evenwicht werk-privé. 

Interesse? Stuur  je  CV  en motivatiebrief naar De Voorkempen-H.E. t.a.v. Veronique Radermacher op 
info@devoorkempen-he.be.  
Vragen? Bel ons op 03 690 09 20 en vraag naar Veronique.   

Wil jij je steentje bijdragen om betaalbaar wonen mogelijk te 
maken? Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen staat 
voor een grote uitdaging. Naast het beheer en de ontwikkeling 
van betaalbare sociale woningen zal zij een prominente rol spelen 
in de vorming van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-
Midden/Noord. De nieuwe woonmaatschappij zal actief zijn in 15 
gemeentes. Daarom zijn we op zoek naar een:

Allround Projectleider Patrimonium (M/V/X)
met doorgroeimogelijkheden

Jouw uitdagingen:
 - Je staat in voor het ganse bouwproject van A tot Z, van 
    voorbereiden de gesprekken, aanstellen ontwerpers, … tot  
    definitieve oplevering
 -Je hebt kennis van de wet overheidsopdrachten bij aanbestedingen
   of bent bereid dit te leren
 -Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten
 -Je beheert zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten
 -Je organiseert aanbestedingen
 -Je volgt de werfvergadering en de werfcontroles van de lopende 
   projecten
 -Je koppelt terug naar de directie over mogelijke vraagstukken
 -Je kijkt vorderingsstaten en bijhorende facturen na en staat in voor
   de volledige administratieve afhandeling van het project
 -Je maakt deel uit van de technische werkgroep van de toekomstige
   woonmaatschappij

Jouw profiel:
 -Je hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde
 -Je beschikt over een rijbewijs B
 -Je bent een echte teamplayer
 -Je hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige job
 -Je bent ambitieus
 -Je bent planmatig, proactief en vooruitziend
 -Je bent daadkrachtig en houdt van open communicatie
 -Je beschikt over leidinggevende capaciteiten

De Voorkempen biedt jou:
 -Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor 
   initiatief waar je duidelijk de resultaten ziet van jouw inspanningen
 -Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en 
   toekomstgerichte sector
 -Een aantrekkelijk loon volgens de salarisschalen van de gemeenten
 -Veel extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie-
  verzekering, groepsverzekering, eindejaarspremie, vergoeding
   woon-werkverkeer, fietsvergoeding, laptop, smartphone, mogelijkheid 
  tot thuiswerken.
 -Bijkomende betaalde feestdagen en een vlotte opbouw van 
  anciënniteitsverlofdagen
 -Een werkplek met een informele, toffe sfeer en aandacht voor een
   goed evenwicht werk-privé.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar De Voorkempen-H.E. 
t.a.v. Veronique Radermacher op info@devoorkempen-he.be.

Vragen? Bel ons op 03 690 09 20 en vraag naar Veronique.
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54  SHOPlokaal SHOPveilig

www.bruvo.be
Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Leugenberg 68 a
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren
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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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OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!

16 en 17 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT!

19 en 20 NOVEMBER 
VERANDADAGEN BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT

             WEGWIJZER

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. Train alvast je hersenen. De opbrengst 
van de quiz gaat naar projecten van 11.11.11 en haar partners. Meer info: 
frank.duval@skynet.be.

GEZWAM OVER PADDENSTOELEN
Paddenstoelen zijn de krachtpatsers van het landschap: ze ruimen het op, 
zijn voedsel voor de dieren en beschermen bomen en planten tegen ziektes. 
Op 11 november van 14:00 tot 16:30u aan De Watertoren, Jozef Reusenslei 
3 in Borsbeek. Meer info op www.natuurpunt.be/agenda/gezwam-over-
paddenstoelen-56707, ludwigvde33@gmail.com of 0470/136 024.

LEZING: OTTER VERSUS BEVER 
Otter en Bever, ze zijn terug in onze wateren toch? Het zijn totaal verschillende 
diersoorten, toch? Zijn ze mekaar concurrent in het water of hebben ze ieder 
een bepaald biotoop nodig? Er zijn nog vele vraagtekens te zetten, maar 
niet getreurd een lezing door Joeri maakt alles duidelijk … Op 15 november 
van 19:30 tot 21:30u in De Pastorij, Gasthuistraat 19 in Ranst. Meer info via 
www.natuurpunt.be/agenda/lezing-otter-versus-bever-ranst-48897, michel.
levens@skynet.be of 0473 99 26 78.

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

NATUURREISVERSLAGEN
Enkele leden bezochten Costa Rica 
voor zijn overweldigende tropische 
natuur. Ook naar Hongarije trok 
een vogelkenner om te genieten 
van de natuur aldaar. Hierover 
brengen ze verslag van hun be- en 
verwondering met mooie plaatjes 
om ons mee te laten genieten op 
18 november 2022 van 20:00 tot 
22:00 on het Oud gemeentehuis van 
Pulderbos, Dorp 21 in Pulderbos. 
Meer info op www.natuurpunt.be/
agenda/natuurreisverslagen of 
Rudy.vancleuvenbergen@skynet.be.

FILMVOORSTELLING HOLLAND: 
‘NATUUR IN DE DELTA’
Holland – Natuur in de Delta is een 
(her-) ontdekking van Nederland; 
een ode aan rivieren en kustgebied 
en de rijke natuur die zij onze delta 
brengen. De zeearend strijkt neer 
in een hoge boom aan de rivier. 

Hij is hier al eeuwen niet geweest en herkent het gebied nauwelijks. Lang is 
de natuur de grootste kracht geweest in het deltagebied dat nu Nederland 
heet. We zien de ontwikkeling naar onze tijd door de ogen van verrassende, 
kenmerkende dieren die de rivierdelta al lang voor ons bevolkten. Naast de 
zeearend is dat bijvoorbeeld de bever, net als wij barrières bouwend en geulen 
gravend tegen het water. Maar ook de haas ‘de cheetah van de polder’, het 
onbekende pimpernelblauwtje en de epische reis van het stekelbaarsje naar 
zijn paaigronden. Zij laten ons de dynamische wereld boven en onder water 
zien. Een activiteit van Natuurpunt Schijnvallei i.s.m. Natuurpunt Voorkempen, 
Natuurpunt Schijnbeemden en Natuurpunt Antwerpen Stad. Op 20 november 
van 10:00 tot 13:00u in ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info 
via www.natuurpunt.be/agenda/filmvoorstelling-holland-natuur-de-delta-0, 
info@schijnvallei.be of 03/3545506.

THEATER: AFRODISIACUM
Sarah en Dave een kinderloos echtpaar, hadden hun huwelijksleven helemaal 
anders voorgesteld dan dat het nu na 15 jaar gesteld is. Niet alleen lukt het 
krijgen van een kindje niet echt, maar op de koop toe is hun huis stilaan 
bezet geraakt met enkele gasten die niet echt van plan zijn om weer snel te 
vertrekken… Van 25 november tem 4 december in Parochiecentrum St. Jan 
Berchmans, de Robianostraat 214 in Borsbeek. 
Meer info op http://tsjb.org of tonsjb@gmail.com.

KHWV JAARCONCERT  
Het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden organiseert 
een beestig jaarconcert in thema ‘Carnaval der dieren’! Een avond vol 
verwondering, muziek, gezelligheid en allemaal beestjes natuurlijk. 
Op 26 november van 20:00 tot 23:00u in de O.L.Vr. Kerk Wijnegem, 
Wommelgemsteenweg 34 in Wijnegem. Meer info: www.khwv.be, of 
03/353.16.66.

ROCK ‘N JAZZ: PINK CADILLAC
Op de tweede avond van Rock ‘n Jazz speelt Pink Cadillac in Café den Klauwaert, 
Dasstraat 23 in Wommelgem. Op 26 november van 21:00 tot 23:00. Meer info op 
www.wommelgem.be of 03 355 50 50.

VTT ZANDHOVEN
Op 27 november aan evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 in  
Zandhoven. Meer info op www.wtcrapterug.be, wtcrapterugz@gmail.com of 
0475/924442.

BASISCURSUS IMKEREN
Aanvang Basiscursus imkeren: 11 theorielessen, 2 praktijklessen. Telkens 
zondagvoormiddag. Nog enkele plaatsen vrij. Van zondag 27 november tot 
zondag 11 juni 2023, telkens in GBS De Knipoog, Schoolstraat 17 in Ranst. Meer 
info via walter.mertens59@gmail.com of 0476 39 75 12.






