


EMBLEM, 
Weidestraat 5, bouwgrond 1.430 m² voor 
open bebouwing met zuid-tuin (mits afbraak 
bestaande woning) met perceelsbreedte 16 m, 
gelegen in doodlop. straat. (Gvg,Wug,Gvkr,Gvv)

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 € 624.000

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)

EMBLEM, 
Heiken 11, recent gerenoveerde villa op 916 
m² met 3 ruime slk, ing. kkn & badk., garage & 
zolder. Bewoonbaar: 270 m², bwjr: 1996, EPC 
375 kWh/m² (Vg,Wug,Gvkr,Gvv) 

VP € 649.000

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

EMBLEM, 
Grimmarastr. 4A, bouwgrond voor HOB op 
326 m² met perceelbreedte van 9,1 m. 
Bouwvergunning aanwezig. (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VP € 179.000

EMBLEM, 
Liersestwg 93, voll. gerenoveerde (deels 
nieuwbouw) en energiezuinige H.O.B. op 
658 m² met 3 slk, praktijkruimte, garage, 
zonnepanelen, enz.! EPC 110 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 559.000

RANST, 
Vaartstraat 34, nieuwbouw opbrengst-
eigendom met 3 app.-ten van 84 m² tot 132 
m² (telkens 2 slk) & 1 app. van 75 m² met 1 
slk.; BEN project = E-peil max. 30. Verkoop 
onder BTW stelsel. (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

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 € 410.000

VREMDE, 
Broechemsestwg thv n° 107, gunstig 
gelegen bouwgrond van 857 m² voor open 
bebouwing met perceelsbreedte van ca 
17,5 meter, grenzend aan agrarisch gebied! 
(Gvg,WgLk,Gvkr,Vv)

VP € 287.000

RANST, 
Berkenlaan 23/1, gelijkvloers app. 65 m², 1 
slk met terras, parking en kelder! CV op gas, 
nieuw dak en lage alg. kosten. EPC 268 kWh/
m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VP € 192.500

WOMMELGEM, 
Scheersel 29, gerenoveerd app. 99 m² op 
verdieping 2 met 3 slk, kelder en garagebox. 
EPC 185 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

NIEUW

NIEUW

UITVERKOCHT

Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

VERKOCHT

NIEUW

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

NIEUW

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)

NIEUW

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

2200 
jaarjaarWAAR VASTGOED WERKT!









Ontdek ze in onze showroom of op onze website
 
 

Kom zeker ons ruime aanbod eBike demofietsen
vrijblijvend testrijden

Bij aankoop van een fiets bij ons:
      Noodafspraken in drukke periodes voorzien voor   
      dringende herstellingen

      Gratis vervangfiets bij herstellingen en onderhoud

      
 
 

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

OPENDEURDAGEN
Fietsen Gerrit Claessens

18 tem 25 maart 2023

Talrijke promoties

     WEGWIJZER
EXPO KUNSTCOLLECTIEF RAAC: GERAACT
Het kunstschildercollectief RAAC bestaat uit drie leden, die een speciale invulling geven aan de term 
‘kunstschildercollectief’. Zij werken namelijk tegelijkertijd aan één doek, ze streven naar een gelaagde 
manier van werken door te schilderen met verschillende soorten verf, door te krassen en te vegen. Benieuwd 
hoe het eindresultaat er uitziet? Nog tot en met 26 maart stelt RAAC haar werk tentoon in cultuurhuis de Bijl, 
Dorp 1, Zoersel. Te bezichtigen van: zaterdag van 13.30 tot 18 uur - zondag van 11 tot 18 uur. Contact: info: 
cultuur@zoersel.be, 03 298 07 15.

VOORSTELLING: ‘DE KEMPENKRAK’ DOOR VITALSKI EN VESTON
Ferm regio Zandhoven organiseert een voorstelling ‘De Kempenkrak’ op 16 maart (20-22:30u) in De Kapel 
in Zoersel. ‘De Kempenkrak’, gespeeld door Vitalski en Veston, gaat over het leven in de Kempen. De beide 
geboren Kempenzonen duiken daarvoor terug naar hun aller diepste wortels. De prijs is 20 euro, en voor 
leden van Ferm 15 euro. Contact: maria.van.rompaey1@gmail.com , 03 484 57 30.

SMULWEEKEND SAMANA PULDERBOS
Zaterdag 18 en zondag 19 maart (11-18u) organiseert Samana Pulderbos hun smulweekend in de 
Gemeentezaal van Pulderbos. Samana is de organisatie voor mensen met een chronische ziekte. Zaterdag 
kan je terecht voor smoutebollen op groetmoeders wijze, en zondag hun befaamde pannenkoeken. Er zal 
ook een tombola zijn met mooie prijzen. Contact: jleirs@skynet.be.

VOORLEESATELIER VERHALENWEVERIJ
Dit is een activiteit voor kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar. Het voorleesatelier van de Verhalenweverij organiseert 
op woensdag 22 maart (14-16u) een namiddagje gevuld met vertelttheater. Ze gaan ook dieper in het 
verhaal met een knutselopdracht. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. Waar? Fedasil in Broechem, 
Van den Nestlaan 104. Contact: 03 485 66 05.

CANTEMUS NOVUM: LENTECONCERT IN ZOERSEL
Het vierstemmig koor Cantemus Novum uit Zoersel trekt naar De Kapel in Zoersel voor een sprankelend 
lenteconcert op zaterdag 25 en zondag 26 maart. Cantemus Novum bestaat al sinds 1968, en groeide uit tot 
een 45-tal leden die alle genres brengen. Contact: 04 71 86 66 37, lievevannoten@gmail.com.

GEZINSBOND ZANDHOVEN: TWEEDEHANDSBEURS
De Gezinsbond van Zandhoven organiseert op zondag 26 maart (13-15u) een tweedehandsbeurs. Deze 
tweedehandsbeurs gaat door in De Populier, populierenhoeve 20. Het is voor gericht op gezinnen, dus er zal  
vooral kinderkleding en speelgoed te vinden zijn. Contact: gezinsbondzandhoven@gmail.com.

BOSBADEN MET GIDS: VRIESELHOF
Geniet je van de natuur? Dan is bosbaden misschien iets voor jou. Bosbaden ontstond in Japan en het verschil 

met een gewone wandelingen is dat je bewust je zintuigen opent en in stilte wandelt. Op zondag 26 maart 
vinden er een aantal sessies plaats in het Vrieselhof in Oelegem. Van 9:30-12u, en van 13:30-16u. Contact: 03 
360 52 18, vrieselhof@provincieantwerpen.be.

LEZING: VIKINGEN: WOESTE KRIJGERS OF VERNUFTE WERELDAVONTURIERS?
Davidsfonds Wommelgem organiseert op woensdag 29 maart (14-16:30u) een lezing over de Vikingen. De 
Vikingen trokken vanaf eind 8ste eeuw vanuit Scandinavië op rooftocht naar alle windstreken. Ze drongen 
West-Europa in en hun veroveringen en verwoestingen waren legendarisch. Deze lezing gaat door in Zaal 
Familia, Adolf Mortelmansstraat 18, Wommelgem. Contact: smits.lies@hotmail.com.

BIERBEURSBROECHEM
Zin om gratis nieuwe lokale bieren en andere lekkernijen te ontdekken? Op zaterdag 1 april is het 
BierBeursBroechem. Van 14u tot 23u kan je in Den Boomgaard in Ranst langsgaan bij verschillende standen 
en volop gratis proeven. Contact: info@bierbeursbroechem.be.

KUNST&AMBACHT IN DE KAPEL
Op zondag 2 april verzamelen 15 creatievelingen onder 1 dak: de Kapel van Zoersel. Deze kunst- en 
ambachten tentoonstelling toont o.a. glaskunst, juwelen, houtbewerking… en nog veel meer. De 
tentoonstelling is gratis en loopt van 14-18u. Meer info en contact via: www.i-made4u.be.

OPENNATUURDAG ZEVENBERGENBOS
De Natuurpunt kun Zevenbergenbos viert zijn 25 jaar jubileum en zet de deuren wijd open op de 
opennatuurdag. Op zondag 2 april zijn er verschillende activiteiten doorlopend van 10 tot 17:30u. 
Zevenbergenbos in Ranst is gekend van zijn unieke voorjaarsbloeiers en de bloei van bosanemonen. Contact: 
04 76 31 58 34, zevenbergenbos@natuurpunt.be.

PAASTOCHT IN ZOERSELBOS
Een vroege lentewandeling op dinsdag 4 april in het Zoerselbos, zelf de eerste lentebloempjes kunnen er al 
zijn. Deze wandeling is georganiseerd door Natuurvrienden Zoersel en de startplaats is aan het KLJ-lokaal, 
De Reiger 29 in Zoersel. Starten kan tussen 7-15u, en de verschillende afstanden varieren tussen 6 en 20km. 
Meer info: www.nvzoersel.org. Contact: 04 77 27 93 11, jozefjoosten8@gmail.com.

BOEKENMARKT IN ’T GASTHUIS
Op 10 april (10-13u) is er een boekenmarkt in ’t Gasthuis in Wijnegem. Op deze boekenmarkt kan je eens 
snuisteren tussen oude boeken, dvd’s en tijdschriften. De inkom is gratis. Contact: 03 288 21 80, 
cultuur@wijnegem.be.

STALTEATER OELEGEM: ‘GIF’
Het Stalteater in Oelegem brengt van 10 maart tot 2 april de bekroonde theatertekst GIF van Lot Vekemans. 
Het thema van de voorstelling is verdriet en rouw. Het is dus een ontroerende en intieme theatervoorstelling. 
De première is op vrijdag 10 maart om 20:30u, de voorstelling vinden plaats in de zaal Stalteater, Knodbaan 
149b Oelegem. Meer informatie & reservaties: www.stalteater.be.
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showroom. Ontdek de nieuwste trends op 
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KORT NIEUWS UIT DE REGIO  
DUIVENBOND PULDERBOS VIERT HONDERDJARIG BESTAAN
Voor het honderdjarig bestaan organiseerde duivenbond De Witpen in 
Pulderbos een tentoonstelling. Ze haalde oude foto’s en voorwerpen uit 

de doos om het 
verschil aan te 
tonen tussen de 
moderne en de 
traditionele vorm 
van duivensport. 
In de laatste jaren 
vond er immers 
een grote evolutie 
plaats in de 
duivenwereld. 

De duivenliefhebbers van Pulderbos begonnen met het ‘Kempisch Ras’, later 
De Witpen, in 1923. Honderd jaar later zijn er veel veranderingen gebeurd, 
maar de passie voor de sport mag niet ontbreken. De hype van de voorbije jaren 
zijn de One Loft Races, waarbij de duiven door veel verschillende kwekers op 

hetzelfde hok worden gehuisvest. 
Daar worden ze grootgebracht, 
daarna transporteren naar dezelfde 
locatie en racen ze terug naar het 
‘thuis’-hok.
Leden van De Witpen Van Staeyen-
De Bruyn wonnen vorig jaar zo’n 
befaamde race in Tenerife, dat 
heeft buiten de grote geldprijs 
veel voordelen. De waarde van hun 
duiven stijgen enorm, zo kregen ze 
bezoek van Chinese koopmannen 
die veel geld boden voor een jong 
van de winnende duiven. 
De duivenbond evolueert mee met 
de tijd, ook technologisch. Want 
veel veilingen en informatie over 
vluchten vinden online plaats. 
Buiten oude foto’s en voorwerpen 
waren er ook verschillende 
duiven aanwezig zodat de jongere 
bezoekers ze ook eens konden 
vastnemen.

WOMMELGEM DIMT 
STRAATVERLICHTING TUSSEN 22 EN 
6 UUR
Lokaal Bestuur Wommelgem werd, 
net als iedereen, geconfronteerd 
met stijgende energiefacturen. “Eén 
van de manieren waarop we energie 
kunnen besparen, is het dimmen 
van de straatverlichting”, aldus 
burgemeester Frank Gys.

“Momenteel voert Fluvius werken uit 
in de straten waar al ledverlichting 
geplaatst wordt. Die aanpassingen 
zullen het mogelijk maken om beter 
in te stellen hoe fel we de lichten 
laten branden. Tussen 22 u. ’s avonds 
en 6 u. ’s ochtends zal het licht in deze 
straten met 50 % gedimd worden.”

In de industriezone gaat de 
gemeente nog een stapje verder. 
Tussen 23 u. ’s avonds en 5 u. ’s 

ochtends zal het licht er volledig worden uitgezet. Het gaat daarbij om 
de volgende straten: Nijverheidsstraat, Guddegemstraat, Koralenhoeve, 
Krijtersveld, Sint-Jansveld; Kapelstraat en Antoon Van der Pluymstraat

Naast deze besparingen gaat de gemeente verder met het vervangen van de 
oude straatverlichting door led-armaturen. Dit jaar zijn opnieuw een heleboel 
straten aan de beurt. “Tegen 2028 zouden alle straatverlichting in Wommelgem 
vervangen moeten zijn door LED-armaturen. Zo verminderen we onze CO2 
uitstoot en besparen we op onze energiefactuur”, aldus de burgemeester.





      KORT NIEUWS UIT DE REGIO

AMAKUZAND’ TROK NAAR WIJNEGEM MET NIEUWE TENTOONSTELLING

’t Gasthuis in Wijnegem ontving kunstvereniging Amakuzand uit 
Zandhoven voor hun nieuwe 
tentoonstelling. Na twee jaar 
organiseerde Amakuzand terug 
een tentoonstelling met 8-tal van 
hun kunstenaars.

Tijdens de pandemie was de drang 
naar het creatief bezig zijn soms 
ver te zoeken. Dat beaamde ook 
kunstenaar Kurt van Tendeloo: “De 
werken die ik hier heb hangen zijn 
allemaal gemaakt voor corona. Al 
was er tijd zat tijdens de pandemie 
kreeg ik geen kriebels om mijn 
penseel vast te nemen, dat hoor ik 
ook van mijn medekunstenaars.”

“Deze schilderijen zijn anders 
dan de rest, ik heb leren 
experimenteren met bladgoud 
en steentjes. Daardoor heb ik 
verschillende observaties van 
sterrenbeelden gecreëerd,” aldus 
Kurt. 

Welgekende Pit’choun vulde de 
vitrines met haar zelfgemaakte 

GROOT ASSORTIMENT
siergrassen

vaste planten
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bladhoudende haagplanten
klimplanten

meststoffen, potgrond, 
boompalen, compost en turf
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 ALGEMENE TUINAANLEG
OPRITTEN & TERRASSEN

PLANTEN UIT
EIGEN KWEKERIJ

KEERSMAEKERS 
rozen- en boomkwekerij -  tuinaanleg

van 1 t.e.m. 31 maart  

10% korting 
op alle planten in pot 

voorradig op de kwekerij 
bij aankoop vanaf €25*

Vremdesesteenweg 260 - 2530 Boechout 
03 455 20 88 - 0479 082 971 
boomkwekers@skynet.be

*niet cumuleerbaar

ONTDEK AL ONZE PROMO’S OP 

WWW.BOOMKWEKERS.BE

D
B

70
19

14
B

1

701914B1 - D08 Ed : 250/STM CMYK 05-02-21 10u23 PRO VTW:WERNER BUYLE

rozen- en boomkwekerij - tuinaanleg

Vremdsesteenweg 260 • 2530 Boechout 
03 455 20 88 • 0479 082 971 • boomkwekers@skynet.be

ALGEMENE TUINAANLEG
& PLANTENCENTRUM

3 GENERATIES 
STIELKENNIS & PASSIE

Ontdek al onze promo’s op 
WWW.BOOMKWEKERS.BE
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NIEUWE OPENINGSUREN 
VANAF MAART 2023

Maandag gesloten
Dinsdag 10.00u - 18.00u
Woensdag 10.00u - 18.00u
Donderdag 10.00u - 18.00u
Vrijdag 10.00u - 18.00u
Zaterdag   9.00u - 15.00u
Zondag gesloten

Uw biologische hoevewinkel
Een groot aanbod aan biologische producten
Kraakverse groenten, vele recht van ons eigen Dobbelhoeveveld
Heerlijke kazen en dagverse rauwe melk
Vlees van Dubbel Doel

juwelen. En kunstenares Rosy Vertruyen ging ook aan de slag met nieuwe 
p r o b e e r s e l s : 
“Toen ik 
het liedje 
tegenkwam van 
Stef Bos ‘Ons 
hoofd is een 
huis’, kwamen er 
nieuwe ideeën 
naar boven. Zo 
ben ik op een 
oud schilderij 
beginnen verder 
werken en kwam ik tot een vernieuwd eindresultaat.”

OELEGEMS BEDRIJF IS FACTORY OF THE FUTURE
De fabrikant van aardappelspecialiteiten Pomuni Frozen, gelegen tussen 
het Albertkanaal en de E34 in Oelegem, is één van de vijf Vlaamse bedrijven 
die de titel Factory of the Future heeft gekregen. De prijs werd in Vlaanderen 
op dinsdag 7 februari uitgereikt door tien industriefederaties en andere 
belanghebbende verenigingen. Met de titel willen de initiatiefnemers de 

meest geavanceerde 
en toekomstgerichte 
productiebedrijven 
in België bekronen. 
Het familiebedrijf 
Pomuni Frozen, 
waar ondertussen 
de vierde generatie 
aan het roer staat, 
valt op doordat het 
productieproces in 
de fabriek volledig 

geautomatiseerd is. Geen enkele van de zowat vijftig medewerker raakt het 
product nog aan, van de aanvoer van de verse aardappelen tot invriezen 
van de verpakte kroketten en pommes duchesses. In de plaats daarvan 
kunnen zij digitaal het proces opvolgen en bijsturen. De lijnen kunnen ook 
snel omgebouwd worden om verschillende types aardappelproducten te 
fabriceren. 

Ook onder meer chocoladefabrikant Barry Callebaut werd uitgeroepen tot 
een Factory of the Future. De winnaars krijgen de titel voor een periode van 
drie jaar. Na afloop daarvan moet een nieuwe audit uitwijzen of de titel 
kan worden verlengd.



ELS DIERCK
SCHOENEN & LEDERWAREN VOOR

DAMES, HEREN, KINDEREN

DESKUNDIG ADVIES, GEGROEID UIT MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

TOFFE SCHOENMODE VOOR TOFFE SCHOENMODE VOOR HET HELE GEZIN!
Collectie samengesteld met oog voor mode en functionaliteit 
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Aan Broechem kerk • Sluitingsdag maandag • RUIME PARKEERGELEGENHEID
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SANDALEN EN 
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    SCHRIJVER LUDE GELUYKENS 
MAAKT THRILLER OVER MOORD IN 

BRASSERIE ‘MIJN GEDACHT’
Auteur Ludo Geluykens komt naar buiten met zijn nieuwe politiethriller 
‘Kampioenenmoorden bij ‘Mijn gedacht’. Het verhaal speelt zich grotendeels 
af in Ranst, bij de brasserie ‘Mijn gedacht’ waar vroeger ‘F.C. De Kampioenen’ 
werd opgenomen, waar de schrijver zelf woont.

“Ik was vorig jaar, net toen m’n vorig boek ‘Valse beloftes’ uitgekomen was, met 
een paar vrienden gaan golfen en nadien iets gaan drinken in ‘Mijn Gedacht’. 
De baas, Rudy, kwam bij ons zitten en van het één kwam het ander en plots 
vroeg hij ‘wanneer ga je eens een boek schrijven over ‘Mijn gedacht’,” zo begon 
Ludo aan het veertiende boek in zijn reeks van politiethrillers ‘Somers en De 
Winter. De reeks is begonnen in 2010 met ‘Moord op de scheidsrechter’ en 
vanaf dan heeft hij elk jaar een nieuw boek geschreven.

“Er komen nog steeds veel ‘fans’ van F.C. De Kampioenen naar de plaats waar 

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 75 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

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

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

de opnames plaatsvonden. Ik dacht als echte Ranstenaar zou ik toch eens iets 
moeten doen met die ‘historische’ plaats. Dus heb ik Somers en De Winter laten 
kennismaken met de omgeving van De Kampioenen.“

Het verhaal begint bij een garçon van brasserie ‘Mijn gedacht’ die vermoord 
wordt teruggevonden aan het kerkhof van Ranst. Enkele dagen erna volgt er 
nog een lijk, er duikt een link op met personen die padel- en/of golfkampioen 
zijn en spelen op de terreinen bij de brasserie. Het lijkt de agenten Somers en De 
Winter duidelijk dat ze in die richting moeten zoeken naar de moordenaar(s). 
“Ik ben dan eens gaan kijken in de kleedkamers en de douches en ik zag dat je 
in de kluisjes voor je kleren ook een jachtgeweer kon bewaren. Toen kon ik aan 
mijn verhaal beginnen. Ik heb als het ware de meeste hoofdpersonages van het 
terras geplukt,” aldus Ludo.

Ludo maakt ook een deeltje van zijn volgende boek bekend. Het zal een verhaal 
zijn dat zich afspeelt op en rond de Nete, met onder andere de Jachthaven van 
Emblem in een hoofdrol.

(Meer info/contact: www.ludogeluykens.be  )



      TAEKWONDOKA’S DOMINEREN 
FEEST VAN DE WOMMELGEMSE 

SPORTHELDEN

Wommelgem is op sportief vlak op dreef, dat bleek zopas tijdens het Feest 
van de lokale Sporthelden’ in ’t Brieleke. Gastvrouw en sportschepen 
Lise Poelemans zette er onder meer de Supersporter en Superploeg in de 
bloemen. Taekwondoclub Chung Gun met voorop pioniers Louis Michel en 
Vera Moens ging met de meeste prijzen aan de haal.

De schepen, sportdienst en -raad maakten van de traditionele 
kampioenenviering dit keer een heus sportfeest. “Het Feest van onze 
Sporthelden. Want of je nu titels behaalt en jouw prijzenkast al vol staat 
of je bent nog maar net gestart met sporten: iedereen die sportief bezig is, 
verdient het om in de bloemetjes gezet te worden”, aldus Poelemans.

In de categorie Buitengewone Belofte raakte de jury er niet uit. Ze riep 
atlete Marthe Aerts (WAV) en May Sie To (Chung-Gun, taekwondo) dan maar 
allebei uit tot laureaat. May Sie is samen met haar twee jongere zusjes 

begonnen met taekwondo in 2021. In mei behaalde ze goud op de Korean 
Ambassadors cup. Samen met haar zusjes sleepte ze als team ook goud in 
de wacht. 

Snelle Marthe behaalde in de 
winter de eerste plaats op de 
v e l d l o o p k a m p i o e n s c h a p p e n , 
maar ook in de zomer was ze 
bijzonder goed op dreef.  Christina 
To (Chung-Gun taekwondo) 
mag zich voortaan Bijzondere 
Beginner noemen. Zij behaalde in 
één schooljaar tijd vier banden. 
Nam deel aan zeven wedstrijden 
en behaalde daar telkens goud. 
Super Sportploeg zijn de dames 
A van Woka volleybal. Ze werden 
kampioen in de gewestelijke reeks 
en promoveerden hierdoor naar 
de provinciale reeksen. 

Louis Michel (Chung-Gun 
taekwondo) heeft al heel wat 
andere eretitels nu ook die van 
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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 40 jaar lang, ze
zorgen 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!

Zaterdag 25 en zondag 26 MAART
REYNAERS ACTIEDAGEN BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT & EKEREN

Toegewijde Trainer op zijn dobok spelden. De Vlaamse taekwondo-pionier 
hield zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig met het trainen van het 
nationale team. 

Met veertien genomineerden was het moeilijk kiezen op de Supersporter 
aan te wijzen. Uiteindelijk ging de prijs ook hier Vera Moens (Chung-Gun). 
Zij zette een unieke prestatie neer door zilver te behalen op het WK in Zuid-
Korea in de klasse U65. Hiermee werd Vera de eerste Belgische die een 
vice-wereldtitel in deze sport heeft behaald. 
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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

E-BIKE GAZELLE

in voorraad:

Paris C7 Dame 53 sienna mat

Paris C7+ Dame 49 brewster grey mat

Grenoble C7+ Dame frozen blue (wit)

Genoble C7+ Dame 49 frozen blue (wit)

Grenoble C7+ Dame 49 saturn blue

Grenoble C8 Dame 49  dust light (grijs)

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

ZA: 8u00 - 13u00 -  DONDERDAG GESLOTEN

www.fietsendermonde.be



50 JAAR 
LINGERIE

LINGERIE SVELTA VIERT HAAR GOUDEN JUBELEUM

Op 1 januari 1973 neemt Marie-Thérèse Vollaert de lingeriewinkel op de 
Turnhoutsebaan 60 in Deurne over. Deze lingeriewinkel was toen gekend 
als “Huis Van Den Brande”. Ze verkochten hier enkel het merk Svelta, de 
voor de hand liggende naam voor de nieuwe winkel was dan ook “Lingerie 
Svelta”. De nieuwe naam, die ondertussen een vaste waarde is, was 
geboren.

Gedurende 6 maanden werd Marie-Thérèse Vollaert bijgestaan door 
mevrouw Van Den Brande en leerde ze heel wat vaardigheden en deed 
ze ook heel wat stielkennis op. Ook maatwerk en herstellingen werden in 
deze periode veel gedaan.

De winkel kende een exponentiële groei en werd de locatie snel te klein. In 
1978 verhuisde Svelta naar de Turnhoutsebaan nr. 30-32.

In de jaren ’80 evolueerde de lingerie enorm. De “korsetten/harnassen” 
werden vervangen door mooie, elegante lingerie. Ze werd ook vrouwelijker 
wat mogelijk werd door de nieuwe stoff en en kanten.

In deze periode organiseerden we ook heel wat modeshows en andere 
evenementen. De enorme zichtbaarheid die we daarmee creëerden, 
zorgde mee voor het succes van de winkel. Al snel moest het verkoopteam 
uitgebreid worden. Maria was onze eerste verkoopster en werd samen met 
Marie-Thérèse het gezicht van de winkel.

Toen Maria op pensioen ging, kwam Orfa, de dochter van Marie-Thérèse 
mee in de zaak. Ze deden van 1999 tot 2018 samen de verkoop, de aankopen 
en de administratie.  In 2012 nam Orfa de zaak over. Orfa is van kinds af 
ondergedompeld in een lingeriebad. Ze startte op heel jonge leeftijd 
met het voorbereiden van de etalages, het uitpakken en labelen van de 
binnengekomen collecties. 

Nu heeft Orfa het maatbereik sterk uitgebreid. Ze gaan nu tot van A- tot 
K-cup in de lingerie. In de badmode gaat het bereik nu ook veel verder 
dan vroeger. Nieuw is ook, dat de mode in protheselingerie een enorme 
vooruitgang kent. En vergeet ook niet dat mannenmode vandaag veel 
hipper is geworden. Een must dus om dit ook in de winkel van vandaag 
zeker in de kijker te zetten. 

Ze hoopt jullie binnenkort zeker te ontmoeten om samen te klinken op de 
afgelopen 50 jaar, maar ook op de toekomst me heel veel mooie lingerie, 
nachtkleding en badmode. PUBLI

KROMSTRAAT
RANST

KEUZE UIT 1, 2 OF 3 SLPK  |  E30-PEIL
GLV APP. MET TUIN  |  APP. VERDIEPINGEN MET TERRAS

AFWERKING VRIJ TE KIEZEN  |  ONDERGRONDSE PARKING
PRIJZEN VANAF € 262.000 (excl. kosten)

6%
BTW*

*onder voorwaarden,
contacteer ons voor meer info

ENERGIEZUINIGE
NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

Info & verkoop
03 355 15 15
info@cogghe.be
www.cogghe.be
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4D + RADAR HIFU LIFTERA

Bioline

HIFU is een liftende behandeling van hals, gezicht en decolleté.
De behandeling wordt uitgevoerd met hoog intensieve, gefocuste ultrasound. 

Resultaat na één behandeling, zonder injecties, hersteltijd of nevenwerkingen!

NANNIC PREMIUM BEAUTY CENTER

EXCLUSIEF IN DE REGIO

De doeltreffendste behandelingen in huidlifting en rimpelvermindering

Vermindert rimpels rond ogen en mond

Lift en verstevigt de huid van de wangen 

Verbetert huidelasticiteit en contouren van het gelaat

Verstevigt afhangende kaaklijn 

Verstevigt de huid op voorhoofd, lift de wenkbrauwen

Verbetert de huidstructuur, maakt de huid helderder 

DEEP SKIN RADIOFREQUENTIE - HIFU LIFTING - COOLIFTING

be   tiful

PERFECTIE IN PERMANENT MAKE-UP

STEEDS DE NIEUWSTE 
TECHNIEKEN

Profiteer van de PROMOTIES
Vraag naar de lopende acties en geniet 

van een mooie korting

LIPPEN: mooi afgelijnd of volledig ingekleurd voor optisch vollere lippen
EYELINER: kleur, vorm en dikte naar wens te kiezen
WENKBRAUWEN: een natuurlijke en perfecte vorm

AFSLANKING & FIGUURCORRECTIE
Plaatselijke vetvermindering: CRYOLIPOLYSE
Centimeterverlies: LIPOMASSAGE
Versteviging: EMSCULPT
Detox: LYMFEDRAINAGE

Voor een gezond en slank lichaam: voel het verschil…zie het verschil

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


