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KLEINBRABANT

Een heel jaar lang zal Gert
jan Verdickt uit Londerzeel
zich van zijn sportiefste
kant laten zien ten voorde
le van MSpatiënten.
Vanaf nu neemt de 26jari
ge doctoraatsstudent deel
aan minstens één loopwed
strijd per maand. Tussen
door traint hij voor de An

tarctica Ice Marathon die
plaats vindt op 24 decem
ber. Een huzarenstukje,
wordt dat.
‘Een familielid, een oud
collega en twee vriendin
nen werken in het MScen
trum. Ik wil voor hen de
ziekte meer in de picture
zetten. De patiënten heb

ben het enorm zwaar en
zien heel hun leven af’, ver
telt Gertjan. ‘Ik loop overi
gens niet alleen voor de pa
tiënten, maar ook samen
met hen. Zij mogen mij al
tijd contacteren. Alle steun
is welkom.’
Meer informatie is te vin
den op www.runforms.be. Gertjan met Eline Demunck. Foto: pkz

LONDERZEEL Als enige belg loopt Gertjan Verdickt (26) dit
jaar de marathon van Antarctica. Hij wil op die manier de
zenuwziekte Multiple Scelerose in de kijker plaatsen. Zijn
project ‘Run for MS’ kon al op veel aandacht rekenen, ook
van Bekende Vlamingen. Pieter Kesselaers

Gertjan toont sportieve hart
tegen MS
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Haestincks Boom!

SALONCONDITIES

ZIE vOLgENDE pAgINA!

vERLENgDE

Alle schoenreparaties, sleutelservice,
uitgebreide collectie gevelnaamplaten en huisnummers

• Alle schoenonderhoudsproducten
• Binnenzolen
• Groot assortiment veters

• Voetverzorgings-producten
• Schoenspanners,…
• Autoplaten

UW SCHOENHERSTELLER
VOOR KLEIN BRABANT
EN HET VAARTLAND

August van Landeghemstraat 73 • 03/866.36.77
www.schoenmakerijluc.be Bezoek onze webshop

Schoenmakerij LUC
WILLEBROEK
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Stempels
alle

maten

Ruimdienst - Ontstoppingen -
Camera-inspectie

BON -€5 directe korting
Enkel geldig bij contante betaling - 1 bon per klant!

✃

tel. 03 886 44 13
fax: 03 866 06 48

e-mail: info@ruimdienst.be
web: www.ruimdienst.be
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LATHOUWERS
RUIMDIENST

Bedrijvenpark De Veert 2 - 2830 Willebroek
tel. 03 866 37 37 - info@heyvaertbart.be

Reeds meer dan 45 jaar uw vakman in centrale verwarming en haarden!

… brengt sfeer e
n warmte

in huis
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BEURSVOORWAARDEN

Valentijn, zeg het met bloemen!
maandag 13 februari 2017

uitzonderlijk open van 10u tot 18u

AWSZE00A

Dorpshart 34
2870 Puurs

Tel 03 789 99 96

Puzzel & win
100 Win for Life biljetten



Dendermondsesteenweg 168/A - 2830 Willebroek
Tel. 03 886 41 30

Ma: 12u30-19u; Di t.e.m. zat: 8-19u; Zon en feestdagen: 8-12u30

Willebroek

-30%

CAVA
Codorniu
Vintage
Brut of rosé
75 cl - € 7,99/L
€ 865

€599

2DE TEGEN ½
PRIJS

AARDBEIEN
Herkomst: Spanje

500 g
€ 4,49/kg

€ 599

€449
VOOR 2

CÔTE DES ROSES 2016
Roséwijn
75 cl
Druivenrassen:
grenache,
cinsault,
syrah
€ 939

€671

-20%

€499

VALENTIJNSGEBAK
voor 2 personen
€ 629
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ONZE TOP-VALENTIJN-AANBIEDINGEN

Aanbiedingen geldig van 9 tot 15 februari 2017



WORDEN STANDAARD GELEVERD MET
SOMMIGE AUTO’S

VIERWIELAANDRIJVING.

SOMMIGE AUTO´S.

BESCHIKBAAR VANAF
€ 34.295,-

BESCHIKBAAR VANAF
€ 42.295,-

BESCHIKBAAR VANAF
€ 26.695,-

BESCHIKBAAR VANAF
€ 30.695,-

BESCHIKBAAR VANAF
€ 19.995,-

HAESTINCKS BVBA
Antwerpsestraat 554 - 2850 Boom - Tel. 03 888 04 35 - www.haestincks.be - haestincks@skynet.be

Subaru XV: 5,4 – 6,5 L/100 km 141 – 151 g/km
Forester : 6,1 – 8,5 L/100 km 150 – 197 g/km
Outback : 6,1 – 7,0 L/100 km 159 – 161 g/km
Levorg: 6,9 - 7,1 L/100 km 159 - 164 g/km
WRX STI: 10,4 L/100 km 242 g/km

MILIEU-INFORMATIE: KB van 19/03/2004
WWW.SUBARU.BE

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

De modellen van Subaru beschikken
standaard over permanente vierwiel-
aandrijving.

Dankzij de permanente vierwielaan-
drijving* heeft een Subaru altijd de
maximale grip, terwijl de innovatieve
CVT-automaat een laag verbruik en een
uitermate comfortabele rijbeleving biedt.
Nieuwsgierig? Kom dan bij ons langs
voor een uitgebreide proefrit in 1 van
onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw
Subaru-concessiehouder!
* Uitgezonderd Subaru BRZ

Ga naar de Subaru-concessiehouder voor meer informatie omtrent de huidige condi-
ties of voor het inplannen van een proefrit. Actieperiode van 1 tot 31 januari 2017.

Afgebeelde modellen:
Subaru XV 1.6i Premium
Forester 2.0XT Sport Premium Lineartronic CVT
Outback 2.5i Premium Lineartronic CVT
Levorg 1.6 DIT GT Comfort Lineartronic CVT
WRX STI 2.5 Sport Premium
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VERLENGDE SAL
ONCONDITIES IN

FEBRUARI!

Wat was je drijfveer ommee
te doen aan de verkiezing?
Het was eigenlijk een kinder
droom. Als kleine meid keek ik
vaak naar films met prinsessen.
Een missverkiezing kan je daar
wat mee vergelijken. Ik heb nu
ook het gevoel dat ik een soort
‘prinses’ ben. Ze leggen mij in elk
geval constant in de watten
(lacht). Ik ben heel blij dat ik me
destijds ingeschreven heb.
Hoe is je leven veranderd
sinds je Miss België bent?
Het is razend druk. Ik verdeel
mijn tijd over het doen van foto
shoots en acte de présences.
Daarnaast word ik regelmatig ge
vraagd voor interviews. Gelukkig
zijn het allemaal dingen die ik
erg leuk vind.
Is het moeilijk om de voeten
op de grond te houden?
Het begint stilaan tot me door te
dringen dat ik Miss België ben, al
voel ik mij wel nog altijd een ge
woon meisje. Je krijgt dan wel

een titel en de mensen herken
nen me langzamerhand op straat
en staren me aan, maar ik blijf de
Romanie van tevoren. Ik zal niet
beginnen zweven. Daar zorgen
ook mijn ouders mee voor.
Je hebt een vaste vriend. Is
het voor hem anders nu jij
Miss België geworden bent?
Hij heeft zeker geen reden om ja
loers te zijn en dat is ook zijn ka
rakter niet. Ik zie hem heel graag
en zie dat niet meteen te veran
deren.
Straks is het Valentijn. Hoe
belangrijk is die dag voor jou?
Dat is wel leuk, want ik ben zelf
een romantisch type, toch ver
wacht ik er geen grote dingen
van. Een etentje met mijn vriend
zou ik al heel mooi vinden.
Kaarsjes en sfeervolle lampjes
mogen daarbij zeker niet ontbre
ken.
Verwacht je dan geen cadeau
tjes van hem?
Eigenlijk niet, het moet gewoon

een fijne avond zijn om met el
kaar door te brengen en van me
kaar te genieten. Grote cadeaus
komen daar niet aan te pas. Een
weekendje of een verrassings
reisje vind ik al wat teveel voor
deze feestdag. Dat doe je eerder
als je xaantal jaar samen bent.
Is het aan hem om jou te ver
wennen op Valentijn of mag
het ook omgekeerd?
De jongen moet het meisje ver
wennen, hoor je vaak, maar ik
zorg ook wel voor een kleine at
tentie. En nu je het zegt, ik heb
er eigenlijk nog niet echt bij stil
gestaan. Ik ga eens moeten be
ginnen nadenken. (lacht)

Sommige vinden Valentijn
een commercieel gedoe. Ben
je het daarmee eens?
Niet echt. Alle feestdagen heb
ben tegenwoordig een commer
cieel kantje. Valentijn blijft in de
eerste plaats het feest voor alle
geliefden en koppeltjes, niet van
winkels of restaurants. En je
moet ook niet van elke dag een
Valentijnsdag maken, zoals soms
gezegd wordt, want dan verliest
die ene dag aan waarde. Op 14
februari moet je vooral tijd ma
ken voor elkaar, elkaar extra
aandacht geven en graag zien.
Dat is voor mij het allerbelang
rijkste.

Valentijn volgens kersvers Miss België Romanie
Romanie Schotte studeerde tot voor kort
KMO Management, maar zet die studies
tijdelijk on hold. De 19jarige Brugse wil zich
als pas verkozen Miss België focussen op
welzijnswerk en daarnaast vooral veel
nieuwe mensen ontmoeten. En daarover
gesproken: hoe zit het bij haar met de liefde
in deze tijden van Valentijn? Steven Verhamme

VALENTIJNVARONDOM
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40.170 exemplaren

Uw advERtENtiE iN RONdOm?
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Media-adviseurRondomKlein-Brabant
Francis Crab: 0475 47 59 89
francis.crab@corelio.be
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Rondomniet ontvangen? 0800 16 644

Stuur ook een foto van uw baby naar baby@rondom.be,
met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.

BABY VAN DE WEEKBABY VAN DE WEEKRONdOm

Kijk eensnaarhet vogeltje

Stuur ook een foto van uw baby naar baby@rondom.be, 

Lenthe
6/9/2016

Sint-Amands
Trotse ouders:

Thaïsa De Bleser
en TimmyVan Linden

Ze zeggen dat alle gelukkige
koppels op elkaar lijken,
maar dat elk ongelukkig kop
pel een verhaal apart is. Ik
weet niet of dat waar is,
maar liedjes, theater, boeken,
films, series op TV… lijken
het allemaal te bevestigen. De
verscheurende pijn van ver
liefdheid, de weerslag van
een relatie die stuk gelopen
is, onmogelijke liefde, verlan
gen, misleiding, bedrog, trots
en vooroordelen: dát zijn de
favoriete onderwerpen. Maar
over stille, pure liefde niets,
of het doet je maag samen
knijpen van klefheid. Syn
chroon wiegende man en
vrouw bij de afwasbak. Een
concert van tsjilpende violen.
Scène op de boeg van de Ti
tanic. Céline Dion en Nana
Mouskouri. Brieven vol pu
berleegheid: ik hou nog méér
van jou. Etalages vol dikma

kende chocoladebonbons.
Tortelduifjes op de telefoon
draad. Hartvormige rode kus
sens. Ik hou van jou, van hier
tot aan de maan, en terug.
Bwurg, en daar gaat mijn
middageten!

Ze zeggen dan dat dit komt
omdat echte liefde zo’n moei
lijk onderwerp is. Dat het
zich niet laat vatten in woor
den of beelden. Misschien
maar helemaal met rust la
ten? “Over jouw liefde, daar
van zing ik niet”, zoals van
het Groenewoud het gezegd
heeft.

Dan denk ik
dat het mis
schien niet zo
zeer aan ons
ligt, maar aan
de liefde zelf.
Dat kleine, ge
vleugelde en
geltje is ge
woon niet
creatief genoeg. Als
ik hem was, ik zou het wel
weten. Donald Trump stapt
de televisiestudio binnen,
waar Hillary Clinton hem op
wacht voor een debat op het
scherp van de snede. Sjoef,
een pijl in elk van hun hart!
Voor je het weet staan de
twee innig te zoenen voor
heel de televisiekijkende we
reld. “I did not have sex.” Dat
zou nogal eens krantenkop
pen halen en dichters, schrij
vers en filmmakers inspire
ren tot de meest spannende

liefdeshistories. Poetin en
Obama: gewoon een gemiste
kans. Maar ik zou ook pijlen
afschieten in de harten van
ouders, die hun kindjes nog
graag zien, maar elkaar niet
meer zo. En in bejaardente
huizen de krakende lenden
van de bewoners beproeven.
En moe thuisgekomen van
mijn zware arbeid, zou ik in
de avondthee van mijn vrouw
een pijlpuntje doppen: wie
weet wat daar allemaal van
komt!

Liefde is saai

COLUMNdoor STIJNDELABIECOLRONDOM

“Over jouw liefde,
daarvan zing ik
niet”, zoals van het
Groenewoud het
gezegd heeft
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Op het Kardinaal Cardijnplein in Bor
nem werd het nieuwe jaar feestelijk
ingezet.
Samen met een honderdtal inwoners
werd er geklonken op een succesvol
en gezond 2016. Burgemeester De
Boeck trapte de avond op gang met
een speech. De jongsten konden zich
amuseren op kermisattracties.
Onder het volk bevonden zich ook fi
guren die speciaal opgetrommeld
werden om het publiek te vermaken.
Geen gebrek dus aan ambiance, leute
en plezier. Om dat mee te maken,
moet je toch in Bornem zijn...

Bornem zet 2017 feestelijk in op
Kardinaal Cardijnplein

RONDOM FOTOREPORTAGE



Makkelijk en veilig de trap op
Met een thyssenkrupp traplift

· Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider
· Een traplift op maat, met installatie aan muur- of leuningzijde
· Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/7

Vraag een vrijblijvende offerte en
een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt.

Nergens zo goed als thuis

Bel gratis

www.tk-traplift.be

AWIAI00A/0317tgdwww.sierschouwenvanbulck.beb
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www.sierschouwen vanbulck.bewww.sierschouwen vanbulck.be

Boomsesteenweg 21, 2630 Aartselaar
tel. & fax: 03 887 69 89

Open: Di-vrij 9-12 uur & 14-18 uur | Za 10-12 uur & 14-17 uur
Zondag & maandag gesloten

Boomsesteenweg 21, 2630 Aartselaar

Tulp | KALFIRE | Dru |
Bodart & Gonay | Flam |
Spartherm | Stûv

| Barbas | Ruegg
| Bellfires | Faber

| Dovre | Wellstraler

Gashaarden • Houtkachels • Sierschouwen
Gaskachels • Inbouwhaarden
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Garage Aerts Bart BVBA
KMO-zone Puursesteenweg 351 - 2880 Bornem - T 03 889 05 64 - www.garageaertsbart.be - garageaertsbart@skynet.be

FORD ECOSPORT TREND
1.0i ECOBOOST (125PK) 4X2 FWD
Aanbevolen catalogusprijs € 17.950
Salonvoordeel(1) - € 1.660
Nettoprijs(2) € 16.290
EcoBon(3) - € 2.000
Stockpremie(4) - € 300

Promotionele prijs(5) € 13.990
Ford Credit: 0,99% JKP*

TRENDPACK:
Zilverkleurige langsliggers, 16” Lichtmetalen
velgen, Bluetooth® enSYNC € 1.250 € 750

SALONCONDITIES
VERLENGDE

FORD FOCUS TREND
1.0i ECOBOOST (100PK) 5DAUTO-START-STOP
Aanbevolen catalogusprijs € 20.150
Salonvoordeel(1) - € 3.360
Nettoprijs(2) € 16.790
EcoBon(3) - € 2.000
Stockpremie(4) - € 300

Promotionele prijs(5) € 14.490
Ford Credit: 0,99%JKP*

FORD C-MAX TREND
1.0i ECOBOOST (100PK) 5DAUTO-START-STOP
Aanbevolen catalogusprijs € 21.000
Salonvoordeel(1) - € 1.710
Nettoprijs(2) € 19.290
EcoBon(3) - € 2.000
Stockpremie(4) - € 300

Promotionele prijs(6) € 16.990
Ford Credit: 0,99%JKP*

VERLENGDE SALONCONDITIES

4,4-6,3 L/100 KM. 115-149 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Alle vermelde
aanbiedingen zijn incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld) en geldig voor verkopen van 01/12/2016 t.e.m. 31/01/2017. Salonvoorwaarden verlengd voor bestellingen van 01/02/2017 t.e.m. 28/02/2017.
(1) Enkel van toepassing op berekend model. (2) Nettoprijs incl. alle onvoorwaardelijke premies en kortingen. (3) Uit respect voor het milieu verbindt Ford zich ertoe uw oude voertuig te recycleren
bij aankoop van een nieuwe Ford EcoSport. Wij nemen uw oude, niet meer in gebruik zijnde voertuig, in bewaring met het oog op verschroting, tegen een premie van € 2.000. Het niet meer in gebruik
zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Ford en moet volledig zijn. De factuur en de roze kaart van de nieuwe Ford moeten op dezelfde
naam en hetzelfde adres staan van het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten van het voertuig moeten aanwezig zijn. De legale boorddocumenten van het voertuig
moeten aanwezig zijn. Indien u niet in aanmerking komt voor de EcoBon, vraag naar een interessante overnamepremie. (4) De stockpremie is geldig op een selectie nieuwe stockvoertuigen,
contacteer ons voor meer info. (5) Prijs voor een EcoSport Trend 1.0i EcoBoost (125PK) 4x2 FWD incl. alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke premies en kortingen. De afgebeelde wagen wijkt
af van de werkelijke specificaties. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. Contacteer ons voor meer informatie of raadpleeg www.ford.be.

* Representatief voorbeeld van het product Ford Options, lening op afbetaling met optionele laatste verhoogde maandaflossing met duurtijd
van 25 maanden aan jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 0,99%. Contante verkoopprijs van € 17.385, voorschot van € 2.607, te financieren bedrag
€ 14.778, 24maandelijkse betalingen van€223enoptionele laatste verhoogdemaandaflossing / toekomstige gegarandeerdeminimumwaarde€9.675, bedrag
van de afbetalingstermijnen (zonder voorschot): € 15.027. Vaste debetrentevoet van 0,99%. Tarief geldig van 01/12/2016 tot 28/02/2017.

FOCUS 3,4-6,1 L/100 KM. 88-140 G/KM CO2.
C-MAX 3,8-6,8 L/100 KM. 99-154 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Alle vermelde
aanbiedingen zijn incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld) en geldig voor verkopen van 01/12/2016 t.e.m. 31/01/2017. Salonvoorwaarden verlengd voor bestellingen van 01/02/2017 t.e.m. 28/02/2017.
(1) Enkel van toepassing op berekend model. (2) Nettoprijs incl. alle onvoorwaardelijke premies en kortingen.(3) EcoBon: Uit respect voor het milieu verbindt Ford zich ertoe uw oude voertuig te
recycleren bij aankoop van een nieuwe Ford. Wij nemen uw oude, niet meer in gebruik zijnde voertuig, in bewaring met het oog op verschroting, bij aankoop van een nieuwe Ford met uitzondering
van Focus Electric, Focus RS, Mustang en bedrijfsvoertuigen. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Ford
en moet volledig zijn. De factuur en de roze kaart van de nieuwe Ford moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan van het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten
van het voertuig moeten aanwezig zijn. Indien u niet in aanmerking komt voor de EcoBon, vraag naar onze interessante overnamepremie. (4) De stockpremie is geldig op een selectie nieuwe
stockvoertuigen, contacteer ons voor meer info. (5) Prijs voor een Focus Trend 1.0i EcoBoost (100PK) 5D Auto-Start-Stop incl. alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke premies en kortingen. (6)
Prijs voor een C-MAX Trend 1.0i EcoBoost (100PK) 5D Auto-Start-Stop incl. alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke premies en kortingen. De afgebeelde wagens wijken af van de werkelijke
specificaties. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. Contacteer ons voor meer informatie of raadpleeg www.ford.be.

* Representatief voorbeeld van het product Ford Options, lening op afbetaling met optionele laatste verhoogdemaandaflossingmet duurtijd
van 25maanden aan jaarlijks kostenpercentage (JKP) van0,99%. Contante verkoopprijs van € 18.750, voorschot van € 2.813, te financieren bedrag
€ 15.937, 24 maandelijkse betalingen van € 244 en optionele laatste verhoogde maandaflossing / toekomstige gegarandeerde minimumwaarde € 10.346,
bedrag van de afbetalingstermijnen (zonder voorschot): € 16.202.Vaste debetrentevoet van 0,99%. Tarief geldig van 01/12/2016 tot 28/02/2017.

Ford options, lening op afbetaling mits goedkeuring van het dossier door de kredietgever Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, Ondernemingsnummer:
BE0450.853.723, Contact center: 02/482.24.65. Promo Jaarlijks kostenpercentage van 0.99% geldig op alle versies van Ford EcoSport (nieuwe voertuigen), geldig voor een duurtijd van maximum 36
maanden en geldig van 01/12/2016 t.e.m. 28/02/2017 – Uw Ford verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie
[KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be. ford.be

Ford options, lening op afbetaling mits goedkeuring van het dossier door de kredietgever Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, Ondernemingsnummer:
BE0450.853.723, Contact center: 02/482.24.65. Promo Jaarlijks kostenpercentage van 0.99% geldig op alle nieuwe Ford personenwagens, geldig voor een duurtijd van maximum 36 maanden en
geldig van 01/12/2016 t.e.m. 28/02/2017 – Uw Ford verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]:
www.nl.ford.be/milieu. ford.be

LETOP, GELDLENEN KOSTOOKGELD.



De deuren van het nieuwe ge
meenschapscentrum in Sint
Amands staan op een kiertje.
Op de site waar eerder de GU
MAfabriek pronkte, zijn de
verbouwingswerken van de
nieuwe ontmoetingsplaats in
tussen sinds 2015 aan de gang.
Toch zullen de inwoners nog
tot het weekend van 17 maart
geduld moeten hebben. Dan zal
de Nestel officieel geopend
worden. De vrijdag van het
openingsweekend zal in het ka
der staan van de uitreiking van
de Cultuurprijs. Op zaterdag
krijgen de lokale academies de
kans om haar kunst te tonen in
de lokalen van de Nestel. En op
zondag is er een feestelijke

ontbijt voorzien en kan je ge
zellig keuvelen in de speciaal
voor de gelegenheid geïnstal
leerde loungebar. Het hele
weekend lang worden er ook
hapjes en drankjes voorzien. De
geluidsdichte muren moeten
ervoor zorgen dat buurtbewo
ners geen overlast zullen on
dervinden.

Website
Diensthoofd ICT en Communi
catie Koen Van Mol en schepen
van Informatie Els De Smedt
zitten niet stel en stellen hun
gloednieuwe website voor. ‘De
site heeft als doel om het ge
meenschapscentrum en haar
bezoekers dichter bij elkaar te

brengen, vertelt Els De Smedt.
‘Je kan er gemakkelijk de be
schikbaarheid van de zalen
consulteren en boeken als dat
nodig is. Verder zijn is er ook

info te vinden over het brede
gamma aan permantne en
tjidelijke activiteiten.’
De webstek is te bereiken via
www.gcdenestel.be

GC de Nestel telt af naar de opening
CULTUURCULRONDOM

SINTAMANDS Het nieuwe GC de Nestel in
SintAmands heeft in afwachting van de
opening alvast een nieuwe website gekre
gen. Pieter Kesselaers

Diensthoofd ICT en
Communicatie Koen
Van Mol en schepen
van Informatie Els
De Smedtl Foto: pkz

Tussen JOC WIJland en het
Fort van Liezele moet tegen de
zomer van 2018 een geheel
nieuw park komen. De groene
oase moet rust, plezier en vrije
tijd naar Puurs brengen. De
werkzaakheden starten midden
februari en zullen anderhalf jaar
in beslag nemen. Sporters heb
ben toegang tot een skeelerpiste,
een fitometerparcours en een
Fins looppad. Verder in het park
bevindt zich een parkpaviljoen
waar een horecazaak en een
speelplek voor de allerkleinsten
zullen gebouwd worden. Er

komt ook waterspeeltuin die
verfrissing moet bieden tijdens
de warme dagen. Ann De Mere
chy van de gemeente is enthou
siast. ‘Door archeologische on
derzoeken liep het project negen
maanden vertraging op, maar
intussen is het terrein vrijgege
ven en kunnen de werken begin
nen. De archeologen deden de
voorbije maanden verschillende
vondsten en die moesten in
kaart gebracht worden. Net voor
de winter werden die werken af
gerond. Begin februari zal de
aannemer van start gaan met de

aanleg van het park. Na de win
ter van 2018 gebeurt de beplan
ting. Het plan is om alles tegen
de zomer van volgend jaar af te
hebben.’ Het park zal bestaan
uit verschillende zones. Er is

ruimte voor kleine evenementen
vooraan en de grote kunnen
plaatsvinden verder op het ter
rein. De realisatie heeft een
prijskaartje van zo'n twee mil
joen euro.

Werken aan landschapspark Liezele
kunnen beginnen

ACTUAACRONDOM

PUURS In de zomer van 2018 kunnen de
inwoners van Puurs gaan genieten van een
nieuw park aan het fort. Het stukje groen
krijgt ook een horecazaak en ruimte voor
evenementen. Pieter Kesselaers

Foto: Gemeente Puurs



BENTUOOK
VEELEISEND?
DANZULLENONZEBMWPREMIUMSELECTION
TWEEDEHANDSWAGENSUOVERTUIGEN.
NUMET4JAARGARANTIE,TOTEINDFEBRUARI.

0-12,8 L/100 KM • 0-294 G/KM CO2
Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

Echt rijplezier

Gregoir Puurs
Rijksweg 29-31
Industriezone Puurs 470-446
2870 Puurs
Tel. 03 886 24 12
www.gregoir.bmw.be

Gregoir Dendermonde
Bevrijdingslaan 199
9200 Dendermonde-Appels
Tel. 052 26 13 40
www.gregoir.bmw.be



Gewezen Argentijns profvoet
baller Nicolás Frutos (35) heeft
zijn eerste wedstrijd gespeeld
bij de veteranen van Londer
zeel. Dat is op zijn minst op
merkelijk te noemen, want
Frutos maakte enkele jaren ge
leden nog furore bij Ander
lecht. In 69 wedstijden voor
paarswit wist hij maar liefst 41
keer te scoren. Hij speelde er
vier jaar. ‘Het maakt niet of uit
of ik voor tienduizend of hon

derd supports voetbal, voor mij
is het belangrijkste dat ik na
zes jaar terug kan spelen. Ook
voor het geld doe ik het niet
meer. Of ik in vorm ben? Nee,
dat ben ik nooit’, lacht de Ar
gentijn die zijn brood momen
teel verdient bij de technische
staf van de Brusselse record
kampioen. Bij Londerzeel
speelt ook Anderlechtcollega
Gunther Van Handenhoven, die
er sinds dit seizoen uitkomt als

een van de doelmannen. Hij
was mee verantwoordelijk voor
de komst van de sterspeler. ‘Hij
mistte het spelletje en dan heb
ik hem gevraagd om bij ons te
komen spelen. Ook Tom Calu
wé (exRode Duivel) maakt
deel uit van het team. In zijn

eerste wedstrijd vond Frutos al
twee keer de touwen. Dit in
een vriendschappelijke wed
strijden tegen KV Mechelen.
Leuk detail: net zoals de ande
re spelers moet ook hij zijn ei
gen voetbalshirt en lidgeld be
talen.

Anderlechticoon Nicolas Frutos speelt
weer voetbal bij... SKSK L d lLonderzeel

SPORTSPORRONDOM

LONDERZEEL De veteranen van SK Londerzeel
zijn na Gunther Van Handenhoven en Tom
Caluwé een nieuwe exprofvoetballer
rijker. Niemand minder dan Nicolás Frutos
maakte onlangs zijn debuut en scoorde
meteen twee keer. Pieter Kesselaers

Argentijns icoon, nu
bij Londerzeel... Foto:
belga

REGIONAALREGIONRONDOM

Fanatiekelingen die zich dit
jaar willen wagen aan een wan
deling van honderd kilometer,
kunnen zich vanaf nu inschrij
ven voor de jaarlijkse Doden
tocht.
De inschrijving van de 48ste
editie van de Bornemse traditie
zal dit jaar iets anders verlo
pen. Zo wordt er gewerkt met

een verplichte voorinschrijving
en kan men voor drie euro ex
tra een annulatieverzekering
nemen. Online schrijven kan
nog tot 15 juli.
De Dodentocht zelf zal plaats
vinden op 11 augustus en begin
nen om 21 uur. Vorig jaar haal
den achtduizend deelnemers
tijdig de finisch.

Inschrijvingen 48ste
Dodentocht geopend

Dit jaar bestaat de gemeente
puurs 725 jaar. De directie van
het SintJan Berchmansinsti
tuut stak samen met haar leer
lingen de handen uit de mou
wen en lasten de letters ‘Puurs
725’ in 3D uit. Het kunstwerk
staat nu midden op het Dorps
hart. Directeur Erik Van de
Voorde is trots. ‘De gemeente

had ons gevraag om iets te cre
eren in de stijl van de bekende
Hollywoodletter. Leerlingen
Elektriciteit hebben er maan
den werk aan gehad.’ O
ok burgemeester Van den Heu
vel keurde het goed: ‘fantas
tisch.’ De letters zullen een
heel jaar lang door Puurs rei
zen.

Puurs bestaat 725 jaar en
viert dat met kunstwerk



Nieuw! De online
woonwinkel mét
showroom in Rumst

*Voorwaarden op stylmart.be/keukenwedstrijd

Openings-

weekend
4 & 5

februari

Komnaar het openingsweekend en
win een keukenbudget van € 7000!
Op 4 en 5 februari wordt de Stylmart showroom in Rumst feestelijk geopend. Met een drankje en talloze

openingsacties, maar ook met een fantastische wedstrijd.
Deelnemen is simpel! Plaats een foto van je bezoek aan de showroom op Facebook en vertel waarom jij

het keukenbudget wil winnen.* /stylmart

Het gemak van online winkelen met het persoonlijke advies en de directe beleving
in de showroom. Ontdek ons volledig verhaal op stylmart.be/onsverhaal

Doelhaagstraat 77-4 | 2840 Rumst
WWW.STYLMART.BE



WILLEBROEK

Vliegangst op de
pechstrook
Na zijn succesvolle
show ‘Sprook’ staat Ka
magurka opnieuw op de
planken. Nu neemt hij
gewoon de auto en komt
hij in de meest bizarre
situaties terecht. Hij
voelt zich als een vis in
het water.
2 februari 2017, 20u15
Gemeentelijke Schouw
burg, A. van Lande
ghemstraat 101
16 euro
www.willebroek.be

WILLEBROEK

De Zwarte Schan
de
Een ontroerende humo
ristische theatermono
loog over de Eerste We
reldoorlog, voetbal en
anders zijn. Over een
band in de loopgraven.
23 februari 2017, 20u15

Gemeentelijke Schouw
burg, A. van Lande
ghemstraat 101
15 euro
www.willebroek.be

BORNEM

Ijsconcert
Terje Isungst is een pio
nier in ijsmuziek: mu
ziek gespeeld op instru
menten vervaardigd uit
ijs. Een streling voor
het oor én het oog.
3 februari 2017 van
20u30 tot 22 uur
Ter Dilft, Absveldstraat
23
17 euro
www.ccterdilft.be

BOOM

RonnyMosuse
vertelt
Ronny Mosuse schreef
een boek over de vader
hij nooit gekend heeft.
Hij leest er een stukje
uit voor en beantwoordt

vragen over hoe en
waarom.
23 februari 2017, 19u30
BIB Boom, Antwerpse
straat 100
3 euro
biblio
theek@boom.be

KAPELLEOPDENBOS

Donkerenham
tocht
Wandeltocht van 18, 24
of 35 kilometer. 25ste
editie van traditie uit
Kapelle. Geschenkje
voor elke deelnemer.
26 februari 2017, van 7
tot 15 uur
SintTheresiacollege,
Veldstraat 11
2 euro
www.sluisstap
pers.be

AGENDAVANAF3 FEBRUARIAGRONDOM

Nog niets gepland voor Valentijn? Waarom da
niet met je partner een filmpje meepikken
met alles erop en eraan? Je krijgt een dekentje
om samen onder weg te kruipen, een fles cava,
ijspralines en rozenblaadjes. En natuurlijik
niet te vergeten: een filmvertoning van Pippa
met Nathalie Meskens.

Met je lief naar Pippa

Dinsdag 14 februari van 20u tot 21u30
Theaterzaal De Kollebloem, Kloosterhof 2,
2870 Puurs
24 euro
www.puurs.be

TIP
UIT



SALONVOORDELEN
TOT - €3.300*

Elk Mazda-model werd volledig rondom zijn bestuurder gebouwd en uitgerust met doordachte

innovaties. Dankzij de SKYACTIV-technologie, ons bekroond design en tal van infotainment- en

veiligheidsfuncties beleeft u de ultieme rijervaring. Ongeacht het model waarvoor u kiest.

DE IDEALE MATCH

3,8 – 6,4 (l/100km) 99 - 150 (g/km)
*Prijzen en voordelen inclusief BTW geldig t.e.m. 31/01/2017 bij uw erkende Mazda verdeler. Salonvoordeel van €3.300 geldig op Mazda6
2017 Wagon SKYACTIV-G 145pk 6MT Premium Edition. Alle info en voorwaarden op www.mazda.be/match. Getoonde modellen : Mazda3 2017 SKYCRUISE, Mazda6
2017 SKYCRUISE en Mazda CX-3 Play Edition met optionele metaalkleur Soul Red. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek
(ondernemingsnummer: 406.024.281. rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. contact: info-be@mazdaeur.com).

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be.

Al sinds 1972 officieel Mazda dealer! HOOFDVERDELER VAN DE STREEK

VAN BORM NV
GARAGE
CARROSSERIE

Bergkapelstraat 25 - 1840 LONDERZEEL
Tel. 052 30 00 32 - Fax 052 30 48 30
garage.van.borm@telenet.be - www.mazda-vanborm.be

05/AWTNV/00A

VERLENGDE SALONCOND
ITIES IN FEBRUARI !



rondom

Bijna 18 jaar getrouwd… en nog even verliefd
als toen! Ik hou van je! Smak!

Voor Franske,
mijn schatteke, van Rosita

Liefste poepke,
Toen ik je de eerste keer zag, wist ik het gelijk…
Dit is de man van mijn leven!
Nu 10 jaar later hou ik met de dag méér van je!
Voor altijd in mijn hart, we zijn een team… soul-
mates!

, je meisje Karen

VAL
ENT

IJNS

WENS
EN

Ik hou van je neusje,
Altijd al geweten.
Soms denk ik er veel aan,
Soms ben ik ’t vergeten.
Maar nu ik je zie
En t’rug denk aan toen
Herinner ik mij beeldig
Onz’ allereerste zoen.
Je was toen wat tipsy:
Ja, echt dat is waar!
We schoffelden onwennig
Wat dicht naar elkaar.
Al voor dat moment
Wist ik al voorwaar,
Met jou word ik oud
En dan krijg jij grijs haar.
Nu 40 jaar later
Ben ik hier nog steeds.
’t Was vallen en opstaan
Met stiltes en Zweeds.
’t Is grappig, nu kom je
De trap naar beneden.
Ik hou van je
Neusje,
Altijd al geweten.

Van Nadine
voor Carlos
(ofte CarNa)

Op een stroopdag als vandaag
Zegt iedereen ‘ik zie je graag’

Maar Valentijn, acht jaar geleden
Weet je nog wat wij toen deden?

Toen schonken we elkaar ons hart
En begonnen we aan een nieuwe start

Nog steeds weet ik met mijn liefde geen blijf

Voor ons nieuwe prachtgezin van 2 + 3 = vijf

Ik loop er van over, ’t is niet te beschrijven

Het zal voor altijd ons ‘Goed (t)huisje’ blijven

De kids lachen ons uit met dit versje in de Rondom

Maar wat is er romantischer dan dit, dus kom

Kom hier dat ik je eens heel lekker zoen

Ik hou van je en daar is gewoon niks aan te doen

Sabine Bourgeois



Antwerpsesteenweg 271
2800 Mechelen
tel: 015 / 29 25 23/24

vermant.be - vermantselekt.be

Sint Jozefstraat 12
2840 Rumst
tel: 03 / 880 55 53

Puursesteenweg 380
2880 Bornem
tel: 03 / 890 00 54

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. *De meest verkochte SUV in het segment SUV S. **Aanbevolen catalogusprijs XC60 D3
Kinetic, incl. metaalkleur en Sensus Navigation Pack: €40.300. Aanbod geldig voor particulieren t.e.m. 28 februari 2017.

4,5 - 7,7 L/100 KM | 117 - 179 G CO2/KM

TIJDELIJK VANAF €31.990**, INCLUSIEF
METAALKLEUR EN SENSUS NAVIGATION PACK

De meest veeleisende liefhebbers verkiezen hem.
De stoere én elegante XC60 is en blijft de standaard binnen
het topsegment van SUV’s. Zijn D3-dieselmotor combineert

kracht met een lage uitstoot van slechts 117 g CO2/km.
Daarbovenop geniet u dankzij het Sensus Navigation Pack

van geïntegreerde navigatie, een hoogperformant audiosysteem,
Bluetooth® en parkeersensoren achteraan. Voordelen van alle aard

dus. Geen wonder dat de Belgen zo gek op hem zijn.

GA LANGS BIJ VOLVO VERMANT VOOR EEN TESTRIT

DE FAVORIETE SUV VAN BELGIË*

UW VOORDEEL: € 8.310

MADE BY SWEDEN. BUILT IN BELGIUM.

VERLENGDE SALONCONDITIES BIJ VERMANT

AWUEY00A



0800 62 136 - www.tibas.be

O P S T I J G E N D V O C H T I K E L D E R D I C H T I N G I C O N D E N S I S C H I M M E L

Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be).

Vochtbestrijding Tibas garandeert een professionele
en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen
zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condensproblemen,

natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming.
Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel,

stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen.

VAARWEL VOCHT !

Voor een afspraak met onze West-Vlaamse afdelingen

in KUURNE of OOSTENDE kan u bellen naar

0800 62 136 of mailen naar info@tibas.be.

GRATIS
OFFERTE
0800 62 136

www.tibas.be

16
10

27
00

3

AWTVT00A

Voor een afspraak in gans Vlaanderen
kan u bellen naar
0800 62 136 of mailen naar info@tibas.be.



Taverne ‘‘Oud Gemeentehuis’’
Appeldijkstraat 2 • 2880 Weert • 03 296 91 97

info@taverneoudgemeentehuis.be

alle info opwww.taverneoudgemeentehuis.be

Day of love
10 - 11 - 12 februari 2017

Menu is enkel op reservatie en per tafel

Cupido’s liefdesdrankje met een voorspel van hapjes
***

½ kreeft Bellevue (Supplement €4.90)
of

Tartaar van zalm
***

Soepje van pastinaak
***

Limoensorbet
***

Dingley Dell varken met aardappel in de schil,
gebakken groentjes en mosterdsaus

Of
Gegrilde tonijn met tomaten tapenade

en kasteelaardappelen
***

Sensatie van zoetigheid
***

Koffie of thee met versnapering
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€41.90/pers.

Reserveren kan tot 5
februari 2017 via onze
website of telefonisch
met vermelding welke

keuze van
voor- en hoofdgerecht.

Opgelet plaatsen zijn
beperkt.

(Vrijdag en zaterdag 18.30u
zondag 12.30u. en 18.30u)

GROTE OPENING
VICTORY DANSZAAL
VRIJDAG 17 FEBRUARI
Iedereen welkom vanaf 19 uur….
met een live optreden van
DANNY vanaf 20 uur

Kom langs en ontdek de gezellige
warme sfeer met een GRATIS glaasje
CAVA in deze unieke zaal met origineel parket!

2 x per maand is er op vrijdag en zondag een DANS-
WEEKEND, alles zal via onze Facebookpagina te
volgen zijn inclusief de extra geplande evenemen-
ten... zoals bingo en brunch met aansluitend een
dansnamiddag!

Distelstraat 29 Baasrode
0476/87.36.15

Ook via dit gsm nummer kan
u ons bereiken voor alle info
betreffende de zaal en de activi-
teiten van het VICTORY-TEAM!
De zaal met bar is polyvalent
voor allerhande feestjes zoals
verjaardag, huwelijk, jubileum,
babyborrel en andere…

AW
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De winter blijft inspireren. zeker als er ook (een beetje) sneeuw
mee gemoeid is. Vanuit alle hoekjes van Vlaanderen kregen we de
voorbije weken mooie kunststukjes toegestuurd, waarvoor hartelijk
dank!

Hebt u ook een leuke foto? Stuur hem naar redactie@rondom.be
en misschien staat die hier volgende keer als Foto van de Week !

Foto’s van de Week
FOTO’ S VANDEWEEKRONDOM



Maak vrijblijvend een afspraak!
Sint-Amandsesteenweg 212 - 2880 Bornem - 052 55 36 99 - info@infraroodcomfort.be - www.infraroodcomfort.be

- 100% Duitse topkwaliteit
- Lange golf infraroodverwarming
- Aangename en gezonde verwarming
- Hoofd- of bijverwarming
- Eenvoudige installatie
- Héél zuinig
- CO2-arm
- Lange levensduur
- Tijdloos design

®

INFRAROODCOMFORT

INVOERDER

Bezoek onze toonzaal:Woensdag 14-17u of na afspraak
Sint-Amandsesteenweg 212 - 2880 Bornem
T. 052 55 36 99 - info@infraroodcomfort.be

IRCT Heater
Door onze warmteberekening kan, in combinatie met zonnepanelen,
uw jaarlijkse verwarmingskost gelijk zijn aan € 0. Het verbruik nodig
voor de zuinige IR-comfortheaters in de winter wordt opgewekt door
uw zonnepanelen in de zomer. Vraag uw gratis warmteberekening en
totaalofferte.
Vervang nu uw oude accumulatiekachels door zuinige IR-verwarming!

Jaarlijkse verwarmingskost
= € 0 HET KAN !

®

IR zuiniger dan gas zie vergelijkende studie gas - mazout - Infrarood op www.infraroodcomfort.be

INFRAROODCOMFORT

Kom ons bezoekenop Wonenvan 28/01 tot 5/02op stand 180(gratis kaarten te verkrijgen).

AWTZZ00A

Jaarlijkse
verwarmingskost
= €0 HET KAN!

Door onze warmteberekening kan, in combinatie met
zonnepanelen, uw jaarlijkse verwarmingskost gelijk zijn
aan € 0. Het verbruik nodig voor de zuinige IR-comfort-
heaters in de winter wordt opgewekt door uw zonnepa-
nelen in de zomer. Vraag uw gratis warmteberekening en
totaalofferte.
Vervang nu uw oude accumulatiekachels door zuinige IR-
verwarming!



Valentijnsmenu
Kirr en hapje

***
Vitello tonato Of Pave van verse en gerookte zalm

met mascarpone kaas
***

Jonge skrei met rode wijnsaus en gestoofde prei
met puree Of Gevulde parelhoenfilet met mozzarella

en serranoham, rode pestosaus en kroketten
***

Chocolade moeulleux met frambozen
***

Koffie en zoetjes

Wij zijn op dinsdag uitzonderlijk
open voor valentijn!

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW 
CAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUSCAMBRINUS

Mechelsesteenweg 131
Blaasveld - Willebroek

NIEUW elke vrijdagmiddag
LIVE ZANG MET LUNCH van 12 tot 16 uur

aan €30 per persoon!
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Voor reservaties bel
03 886 99 79

Chocolade moeulleux met frambozen Chocolade moeulleux met frambozen Chocolade moeulleux met frambozen 

Wij zijn op dinsdag uitzonderlijk Wij zijn op dinsdag uitzonderlijk 

€47
p/p

BRASSERIE JO
Pullaar 222 - 2870 Ruisbroek - Tel. 03/866 21 07

info@brasseriejo.be - www.brasseriejo.be
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Cupido champagne-cocktail
met gegratineerde oester fine champagne

Terrine van ganzenlever met rozijnenbrioche toast
en confituur d’amour

Consommé Célestine

Sorbet vol passie

Skrei met saffraan en preipuree of
Iberico varkenshaasje met boontjes, truffelsausje en kroketjes

Cupido’s chocolade moelleux met liefdeselexir

Mokka met mon chérie

Valentijn Menu

Verkrijgbaar van 10/02 tem 14/02 aan €49
Brasserie Jo wenst jullie een liefdesvolle Valentijn!

zondag
12 februari
11u-15u

UITGEBREID
♥ ontbijtbuffet
♥ buffet met voorgerechten
♥ hoofdgerecht
keuze vis/vlees aan tafel

♥ dessertenbuffet met
chocoladefontein

Prijs volwassenen € 29

Kids tot 9 jaar € 15

Enkel op reservatie

Incl.
glaasje cava
& koffie!!

Broekstraat 21 • 1880 Ramsdonk (Kapelle-o/d-Bos)
Tel: 015 71 14 65 • www.deschutterhugo.be
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DENK AAN UW WINTERONDERHOUD
=>GRATIS THUISOPHALING!

LAND-EN TUINBOUWMACHINES

Verschillende machines in
stock aan wintercondities
➡ GROTE KORTING

Nu ruimer gamma
ACCU-machines in voorraad!

Bezoek onze toonzaal dé gratis regiogids
ook in uw brievenbus!

C O S T A V E R D E L D

A V D C A S U M A R Z U

E V E R Z W IJ N E N N S

T S G N A V N IJ N O T L

I P E V I S S E R IJ P E

H N IJ E F V L A S U M D

G E N N A R G E N T U A

A V E D B E E I T T S T

R IJ T E I O E S N S E S

U L R T D R M E C E A O

N O E T S S L E T O H C

I N H A M M E N N W S L

CASTELSARDO
CASU MARZU
COSTA DEL SUD
COSTA VERDE
EVERZWIJNEN
FRESCO'S

GEITEN
GENNARGENTU
HERTEN
HOTELS
INHAMMEN
MUSEA

NORA
NURAGHI
OLIJVEN
PIJNBOMEN
PUNIERS
TONIJNVANGST

VENDETTA
VISSERIJ
VLAS
WOEST

Dewoorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
Sommige letters wordenmeer dan één keer gebruikt. De
overgebleven letters vormen het sleutelwoord.

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Sleutelwoord

WINNAARWEEK01

Wedstrijd t/m 19-02-2017 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname
per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wed-
strijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
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ofBELmet uw vast telefoontoestel naar 0905 23 004 (2€/oproep)

PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINrondoM

Winnaar: Frederik Debrouwer - Assebroek - Prijs: 100Win for Life biljetten
Oplossing: handdoek

Win
100

Win for Life
biljetten

Minderjarigen mogen niet
deelnemen aan de spelen

van de Nationale Loterij

DIT IS GEEN SPEL GEORGANISEERD
OF GESPONSORD

DOOR DE NATIONALE LOTERIJ



OTV is een onafhankelijke
en niet-zuilgebonden
thuiszorgorganisatie gekoppeld
aan een uitgebreid netwerk
van thuisverpleegkundigen.

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar
bij Geert Joos op
het nummer
0477/27.63.82
OTV
St-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem
geert.joos@otv.be

thuisverpleging@otv.be - www.otv.be

Wegens uitbreiding van onze dienst
thuisverpleging zijn we dringend

op zoek naar:

Profiel: HB05/Bachelor

Regio’s: Willebroek en Klein-Brabant

VERPLEEGKUNDIGEN
OP ZELFSTANDIGE

BASIS (m/v)

AWAZF00A

(C1-C3) – CONTRACT ONBEPAALDE DUUR
VOOR DE DIENST JEUGD EN SPORT - VOLTIJDSE AANWERVING

DE FUNCTIE: De administratief medewerk(st)er ondersteunt op een zelfstandige wijze de goede
werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve
dienstverlening.
PLUSPUNTENZIJN: • Ervaring • Flexibiliteit • Loyaliteit.
TOELATINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereis-
ten van de functie • de burgerlijke en politieke rechten genieten • medisch geschikt zijn • onderdaan
zijn van de Europese Economische ruimte.
AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Slagen voor de
selectieprocedure • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkge-
steld onderwijs.
AANBOD: • Een job in een aangename werksfeer • een correcte verloning (minimumbrutomaand-
loon 1852,51 EUR met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit •
hospitalisatieverzekering• maaltijdcheques • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen
per jaar
BENT U GEÏNTERESSEERD? Uw kandidatuurstelling moet uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017,
door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos. (de datum van de poststempel geldt als datum
van verzending).
Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de
personeelsdienst: 015 71 32 71 ofpersoneelsdienst@kapelle-op-den-bos.be

ADMINISTRATIEFMEDEWERKER

Het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over

tot de aanwerving van een m/v:

www.kapelle-op-den-bos.beEr wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.
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AWPCP00A

Spring dan binnen op
maandag 13 februari 2017,
CM Bornem
van 13.30 uur tot 16 uur.
adres: Boomstraat 47, 2880 Bornem

Is poetsen
jouw passie?

maakt
onze puzzel af!

AWTIL00A

VRAAGT

ELEKTRO-
MECANIEKERS
MECANIEKERS

GEVRAAGDVOORVRACHTWAGENS
EN OPLEGGERS

NEDERLANDSTALIG VEREIST

Autovil bvba - Volvo Trucks
Autostrade 36 - 1840 Londerzeel

052/30 36 83
ideplecker@autovil.be

Zelf een jobadvertentie plaatsen?

Belvandaagnog
055235565of055235522
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ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be

www.urbis.be
info@urbis.be
vind ons op
facebook

Urbis Mechelen
Antwerpsesteenweg 275A
2800 Mechelen
T 0488 42 42 24

Best Offer
Hemiksem

u bepaalt de
prijs

» Volledig gerenoveerd in 2010
» Gelegen aan de Schelde
» Zonneterras en -tuin
» 2 parkeerplaatsen

Δ Callebeekstraat 259
Instelprijs: € 295 000
Biedingsdag: 11 febr.

tussen 11u-12u

Spillemaekers
Klein-Willebroek

Laatste 5 !!

» 1 of 2 slaapkamers
» Mooi uitzicht op de Rupel
» Lichtrijke leefruimtes met
terras

Δ Volksstraat 5
Prijs: vanaf€180 000 (excl. kosten)

Op 11 februari van 11u tot 12u kunt u
het pand bezoeken en een bod plaatsen.
Verkrijg alvast alle documenten via
info@urbis.be of 0488 42 42 24.

TUBES OLIE- EN
ACRYLVERF + canvassen,
ezel enz. Zo goed als nieuw.
ook een nieuwe super priem
Projector ≥0494/08.99.80

BW051090

NIEUWPOORT app, 70m
van dijk, 2slpk, vanaf ≤35/d
≥0496/255.827

AA141810

DRINGEND ALLE WAGENS
GEVRAAGD alle merken jong
en oud ≥0476/85.65.90

AA141728

JAYDEN knappe lieve jongen
zoekt contact met man
≥0470/10.94.47

AA141746

SLANKE MAN man zoekt
slanke vrouw ≥0499/736.854

AF141784

AAN DE HOOGSTE PRIJS
zoek ik als verzamelaar oude &
nieuwe strips ≥015/21.67.48 of
0478/67.24.94

AF141790

RECLAME DROOG
GEMENGD brandhout voor
deze winter ≤50/mª, eik ≤65/
mª, afdoen van gevaarlijke
bomen, snoeien en opkuisen
van tuinen ≥013/78.26.23

AF141476

OPKOOP INBOEDELS
Opruiming van zolder tot kelder.
Steven ≥0485/72.70.11

AF141617

DE PANNE 4-6p overd. zwemb.
vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21

AF141708

DAME 39J geeft ontspannende
massages te Willebroek
vn 11-23u, wo 11-18u
≥0476/029.419 zon niet

BW050960

JUWELEN MUNTEN OUD
GOUD... Hoogste prijs
direct cash ≥0473/26.36.85
sloopgoud.be

AF141308

TUNNELSERRES,
hobbyserres v.b. 4,5x7m =
≤290. Volières, mobilhome
& zwembadoverdekking.
Vandevoordt, Verlaerstraat
90, 3850 Nieuwerkerken.
Gelieve eerst te bellen mag
ook zondagvoormiddag:
0498/313.719 www.
tunnelserres.be

AF141322

IK KOOP ALLE WIJNEN (oude
of jonge) ≥0497/53.16.03

AF141336

ALLEEN? NIET MEER LANG!
Leuke, actieve m/v vinden hier
nieuwe liefde. (35-75) ook
holebi. Bel voor afspr in de
buurt ≥0474/263751 www.b-
loved.be

AF141340

MOTO te koop gevraagd (Dirk)
≥0496/533.827

AF141432

KNAPPE DAME zkt
contact...≥0489/39.46.49 gn
sms/privéns

AF141452

LIER Bollaertstr 135: Garage te
huur ≥03/480.13.26

AA141593

NIEUWPOORT App 2slpks,
50m van zeedijk-≥02/721.22.41

AF141000

BLANKENBERGE ZEEDIJK:
app. 2 slpks ≥02/721.22.41

AF141001

GROTE PART IJ
LICHTBESCHADIGDE elek.
toestellen TK, oa koelkasten,
diepvriezers, was- en
afwasmach., dampkappen,
gas- en elek. fornuizen, alle
keukeninbouwapp., alles
met fabriekswaarborg. Tel
≥015/73.02.22

AF141208

GROOT AANBOD KACHELS
TE KOOP!!!
Toonzaalmodellen, einde
reeksen, licht beschadigd, aan
super prijzen!!!
Hout-, kolen- enmazoutkachels,
Allesbranders, pelletkachels,
inbouwhaarden
Alles met fabriekswaarborg !! tel
≥015/730.222

AF141209

AANTREKKELIJKE DAME
zoekt contact !0474/565237

AF141282

GEZOCHT: OUDE STALEN
KOERSFIETS ≥0487/46.12.11

AA141297

DAME ZOEKT WERK als
poetsvrouw ≥0465/33.72.80

AA141406

AURIS Hybride 2015
nog 3,5 jaar garantie ≤
18.000 zo goed als nieuw

≥0485/71.14.67
AA141408

KOEN 59J zoekt vrouw tss
50-57j voor een serieuze relatie
≥0498/73.40.72

AA141080

AANKOOP VAN INBOEDELS
& STERFGEVALLEN. Nemen
alles mee! Direct geld. ≥
015/76.05.04 - 0478/33.50.75.

AA141135

IK GEEF DE BESTE PRIJS
voor al uw oudheden ant lusters
ev vol inboedel + opruiming
v zold en keld ≥015/22.02.65
- ≥0495/51.40.86 -
≥014/50.26.28

AA141222

Wachtdienst dokter
Klein-Brabant 03 886 16 16

Londerzeel 052 31 21 31

Wachtdienst apotheek 0903 99 000

Wachtdienst tandarts 0903 399 69

Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 112

Politie 101

Europees noodnummer 112

RodeKruisVlaanderen 105

Antigifcentrum 070 24 52 45

ChildFocus 116 000

Tele-Onthaal 106

Zelfmoordlijn 1813

Gasreuk 0800 65 065

Bankstop 070 34 43 44

Brandwonden-centrum 03 217 75 95

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
KLEIN-BRABANT

RONDOM

VARIA
KOOPJES

AANKOOP

BOEKEN / STRIPS

BROCANTE / ANTIEK

ELEKTRISCHE HUISHOUD-
APPARATUUR

GEZONDHEID

DIVERSEN

HUISPERSONEEL

PERSONENWAGEN

AUTO

TOYOTA

AANKOOP

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

AANKOOP

ONTMOETINGEN

Relatie

DAMES

HEREN

ONTMOETINGSBUREAU

VASTGOED / VERHUUR /
AANVRAAG

VERWARMING

WIJN

WERKAANVRAAG

GARAGE/PARKING

VAKANTIE / VERHUUR

APPARTEMENT

jobs

IMMO

GRATIS

2+1
PROMO
ZOEKERTJES
FEBRUARI

RUBRIEK
IMMO

BEL GRATIS
0800 99 510

www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje
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VERANDA’S • RAMEN • DEUREN

Breendonkstraat 22b - 2830Willebroek - tel 03 886 74 78
info@vanenco.be - www.vanenco.be

Alu - pvc - hout

AU
SX
R0
0A

Boerinnestraat 26 - 2030 Antwerpen T 03 866 02 20 F 03 886 37 00
Moerplas 92 - 2870 Puurs M info@roefsnv.be www.roefsnv.be

DE REINIGINGS-
SPECIALIST

> industriële reiniging
> reiniging van straatriolen
> reiniging van scheepsruimten
> reiniging van tanks
> ledigen van septische putten
> ontstoppingen

Roefs Cleaning - De Ruyte Milieu
Cleaning & Company

SNEL &
FLEXIBEL
24U / 24U
SERVICE

Honden-
verzorging

LEENTJE
Totale vachtverzorging van uw hond,
van gewone kam- of wasbeurt tot

gespecialiseerde scheerbeurt

Volksstraat 46, Klein-Willebroek
03/844.54.17

REEDS 20 JAAR
ERVARING

Ik scheer alle rassen en niet-rassen

AVZUZ00B

VERHUI-
ZINGEN
VANAF
€280

Inclusief 2 man,
50 kms,
3 uur,

Verzekering,
wagen en btw.

INLICHTINGEN:
03 899 39 04 A

W
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Alle voertuigen
Interieur reinigen, Polieren,
Simoniseren, Dieptereiniging,

Hardwax K1 Nano, Ontstickeren,
Verwijderen Graffiti, …

Wassen van Personenwagen,
Bestelwagen, Mobilhome,
Opleggers, Caravan ,
Vrachtwagen, ….

V&V Cleaning Center BVBA | Brabantstraat 12 | 2870 Puurs (Belgium)
Tel : +32 (0)3 866 18 03 | Fax : +32 (0)3 866 18 33

Email : info@car-truckwash.be Website : www.car-truckwash.be

Sanitair &
Centrale

Verwarming

Overheide 48
2870 Puurs

0468 19 85 16
kevinverstrepen89@gmail.com
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ramen - deuren
veranda’s

alu - pvc - hout

tel. 03 899 44 36 • fax 03 296 19 46 • hans.van.praet2@telenet.be

Woestijnstraat 9 • 2880 BOrnem
AWDMT00A

Dijkstraat 2C • 2880 WEERT-BORNEM
Tel: 03 296 35 36 • Gsm: 0477 88 13 56 • Fax: 03 296 88 58

E-mail: info@lv-dakwerken.be

Vernieuwen van sanitair • Isoleren van zolder
Alle dakwerken

AWEJC00A
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ANNO 1830

Pannen daken | Leien daken | Roofing daken |
Metalen daken | Zinkwerken| Dakramen |
Timmerwerken| Dak- en gevelisolatie|

Gevelbekleding |Enz.

Molenweg 93 - 2830 Willebroek
Tel. 03 886 86 03 - nieuwlandt@pandora.be

www.nieuwlandt.be

LUCHTHAVENVERVOER
AAN SCHERPE PRIJZEN!!!

Tel.: 0475/76 75 74

TAXI MEERHOF bvba

AWGIS00A

Achterheide 63 • Londerzeel
(St-Jozef)
GSM 0475 81 60 13

MAZOUT - GAS - KOLEN

Schelkens Energie
0475 81 60 13

AWGSL00A

AAN ALLEN schilderwerken
groot en klein binnen en buiten
≥0497/22.41.96

AA141248

ALLE HERSTELLINGEN van
gevel tot dak. Spec platte daken
dakgoten in rubber levensduur
+50jr ≥03/889.65.78

AA141355

ALLE HERSTELLINGEN van
gevel tot dak. Spec platte daken
dakgoten in rubber levensduur
+50jr ≥03/889.65.78

AA141356

VASTGOED / DIENSTEN

SCHILDER

DAKWERKER



BEL ONS NU EN MAAK EEN AFSPRAAK OP 03 886 86 86

Mechelsesteenweg 142 • 2830 Blaasveld
T 03 886 86 86 • blaasveld@ignaceleysen.be
ignaceleysen.be

TISSELT

WILLEBROEK

WILLEBROEK

BLAASVELD

Baeckelmansstraat 130 lot 2
€ 259.000 • Nog te bouwen
gezinswoning te Tisselt. Heden-
daagse architectuur waar rekening
wordt gehouden met praktisch
wooncomfort. Volledige afwerking
mogelijk mits meerkost. lastenboek
op aanvraag.

Boomsesteenweg 65
€ 200.000 • Leuke gerenoveerde
HOB/starterswoning! Moderne kkn
met bergruimte, wasruimte, badk,
ruime slpk met dressing, open
leefruimte, gr slpk. Klein beschrijf
mogelijk! KI: 625. EPC kWh/m²:
179 + UC: 683493.

Scheldelaan 40 228 • € 680
Rustig gelegen woning met
terras en achteruitweg aan
Park Bel Air te Blaasveld.
Deze woning heeft een nieu-
we badk en kkn, 2 slpk, buro
en gezellige leefruimte. EPC
190kWh/m2

Nieuw-sloten 7 • € 325.000
Villa-app met jonge afwer, uiterst
rustige ligging! Praktische indeling,
garage, 3slpk, leefruimte met veel
lichtinval, zonnige - tuin en terras.
Gelegen in rustige buur, leuke wan-
del- en fietsroutes in directe omge-
ving,... EPC 153 kWh/m²

BOOM

BLAASVELD

WILLEBROEK

WILLEBROEK

Blauwstraat 8 • € 117.500
woonst met handelspand in
het hartje Boom - gelijkvloers:
leefruimte/ handelsruimte - 1ste
ver: slpk, douche ruimte en toilet -
2deverd: 2 slpk - EPC 277 kWh/m²

Heindonksesteenweg 210
€ 269.000 • Verder af te werken
woning, reeds deels gerenoveerd
met behoud van charme en gebruik
van kwalitatieve materialen. Unieke
ligging aan ‘t Broek, recreatiedo-
mein Hazewinkel met tal van wan-
del- en fietsroutes. EPC niet van
toepassing.

Kapellenboslaan 63
€ 199.000 • Gezellige, op
te frissen woning met 3 slpk,
berging, kkn met ontbijthoek
en veranda met zicht op
de leuke tuin met vijvertje.
garage aan te kopen voor
€ 20.000 EPC 638 KwH/M²

Oud-sasplein 5 b1 • € 215.000
Nieuwbouwappartement met een “meer-dan-standaard” afwerking. Dit
appartement heeft 1 slaapkamer, badkamer met inloopdouche, volledig
geïnstalleerde keuken met aansluitend berging en terras van 42m². Het
appartement is reeds volledig geschilderd. Mogelijkheid tot aankoop van
garage twv 25 000,-euro. Verkoop onder BTW-stelsel

BLAASVELD

WILLEBROEK

WILLEBROEK WILLEBROEK

Bezelaerstraat 32 • € 185.000
Leuk gelegen gezinswoning! Toffe
starterswoning op leuke locatie
nabij ‘t Broek, speeltuin, ... Deze
woning heeft 3 slpk, tuin, dubbele
beglazing, centrale verwarming,..
EPC 296kwh/m²

Scheldelaan 40 109 • € 775 •
Eigentijds 1 slpk app met hyper-
moderne uitrusting.Het appar-
tement is rolstoelvriendelijk en
instapklaar. Eventuele diensten
zijn beschikbaar. Gelegen op de
1ste verd met terras + Garage-
box. E-peil: E100 + 131.65kWh/
m2, vaste kost 75€/mnd

Kloosterstraat 3 • € 650 •
Leuk app met 1 slpk, ruime
badk en kkn. Gelegen in cen-
trum vlakbij winkels en goe-
de bereikbaarheid via N16
en A12. EPC kWh/m2: 507 +
UC: 1214134.

Oude Dendermondsestraat
64 • € 275.000 • Instapklare
gezinswoning! Zeer ruim met
5slpk en gezellig tuintje. Ge-
legen in een rustige en volkse
buurt. Deze woning heeft een
grote plaats voor de hobbyist!
EPC 430kWh/m²

WILLEBROEK

PUURS

BLAASVELD

BLAASVELD

WILLEBROEK BLAASVELD

WILLEBROEK WILLEBROEK

BLAASVELD

BLAASVELD

PUURS

Dendermondsesteenweg 119 b001
• € 225.000 • Centraal gelegen
app! Leuk gelegen op het glvl na-
bij shopping en vlotte verb A12.
Dit appartement heeft 2 slpk, rui-
me berging, recente badk en kkn,
leefruimte met aansluitend het
terras. EPC 165kWh/m²

Hof ter bollen 45 • € 680.000
Stijlvolle villa, tal van mogelijkhe-
den. Ideaal voor gr gezinnen of
kantoren met voldoende parking.
Leefruimte van 70m², 6 slpks, 2
badk, mooi tuin met terras. EPC
kWh/m²: 184 + UC: 1776874.
Stedenbouwk inl: Vg, Wg, Gdv,
Vkr, Gvv.

Krommestraat 85
€ 299.000 • Jonge, hippe
woning in een super gezelli-
ge buurt met garage en tuin.
Instapklaar! Epc: 221kWh/m²

Veertienbunderslaan4 •€425.000
Ruime villa op rustige ligging nabij
wandel- en fietsroutes. Deze wo-
ning heeft 4 ruime slaapkamers
en buro. Charmante woon- en eet-
kamer met uitzicht op de tuin. Gro-
te eetkeuken, vernieuwd terras en
garage. EPC 608kWh/m²

Emiel vanderveldestraat 112
€ 145.000 • Knusse woning
nabij shopping, recreatie en vlot-
te aansluiting A12. Deze woning
heeft een garage (uitbreiding
mogelijk), 2 tot 3 slpk en staat op
een perceel van 460m². Een ide-
ale investering of starterswoning.
EPC 378kWh/m²

Mechelsesteenweg 138
€ 199.000 • Leuke gezinswoning
in het dorpshart! Goed onderhou-
den, doch te moderniseren met 3
mogelijk 4 slpk, en tuin met ach-
teruitweg. Centrale ligging tussen
Bru en A’pen en op wandelafstand
van bakker, slager, krantenwinkel,
EPC 574kWh/m²

Nieuwstraat 52 1ste verd • € 650
Volledig vernieuwd duplex app
met 1 slpk, eigentijdse kkn en
badk. Centrale ligging tov station,
winkelcentrum,... EPC kWh/m2:
112 + UC: 1668576.

Molenstraat 5 • € 750 • HOB in
doodlopende straat met snelle
toegang tot A12 en N16. De wo-
ning is uniek door de ruime ramen
en mooie groene omgeving. Geen
huisdieren. EPC 230 Kwh/m2

Mechelsesteenweg 515
€ 239.000 • Leuke woning
met 2slpks en tuin met zicht
op natuurgebied ‘t Broek.
Ideale verbinding naar E19 en
A12. EPC 350 kWh/m²

Vijvershof 3 • € 850.000
Deze prachtige villa bevindt zich centraal tussen Brussel en Antwerpen.
Dit pareltje is makkelijk bereikbaar via N16, A12 en E19. De eigendom
is gelegen op +/-45a en omvat een ruime woning met dubbele garage,
3 slpk, dressing, 2 badk, ... een 2de aansluitende woning (met aparte in-
gang), 2 slpk, badk, dubbele garage, ... beiden geven uit op de tuin en
vijver waar privacy gegarandeerd is. Dit vastgoedpareltje is meer dan een
bezichtiging waard!

Vijverstraat 51a •€ 495.000
Rustig gelegen OB op 20a.
Deze woning heeft een gr
leefruimte en 2 salons. Met
smaak vernieuwde kkn en
badkamers! Er zijn 3 slpk
waarvan 2 met dressing. 3
stallingen en verlichte rijpis-
te. Stedbk inl in aanvraag.
EPC: 183kWh/m²

TE HUUR TE HUUR

TE HUUR TE HUUR TE HUUR

AWFEB00C
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Rijksweg 55 - 2880 Bornem - 03/889.07.96
www.garageborremans.be

Ford Courier 1.0 EcoBoost

Benzine - Bj 2015
32.397 km

Lichte vracht 2 pl
Airco, bluetooth, El ruiten, centr vergr.

€ 10.499

Ford Fiesta 1.5 TDCi Sync Edition

5dr - Diesel - Bj 2015
18.800 km - 1x zwart & 1x grijs

Navi, Airco, USB, bluetooth

€ 11.149

Ford Fiesta 1.25i Trend

5dr - Benzine - NIEUW
0 km

Airco, Cruise, Leder stuur, USB,
bluetooth

€ 12.149

Ford B-Max 1.5 TDCi Trend

Diesel - Bj 2014
49.900 km

Navi, Aut Airco, USB, bluetooth,
Eerste eig

€ 11.499

Ford Focus 1.6 TDCi Titanium

Break - Diesele - Bj 2012
77.082 km

Start/Stop, Navi, Airco, USB, bluetooth,
ParkPilot

€ 10.899

Ford Focus 1.0i Titanium

Benzine - NIEUW
0 km

Navi, Airco, ParkPilot, Sportzetels

€ 18.999

Ford C-Max 1.6 TDCi Trend

Diesel - Bj 2014
71.490 km

Navi, Airco, bluetooth

€ 12.499

Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend

Benzine - Bj 2015
39.222 km

Aut Airco, Cruise, USB, Alu velgen

€ 15.399

Ford Grand C-Max 1.6 TDCi Trend

Diesel - Bj 2013
62.000 km

Airco, Navi, 7 Zitplaatsen, bluetooth

€ 12.999

Ford S-Max 1.6 TDCi Titanium

Diesel - Bj 2013
78.000 km

Aut Airco, Navi, Leder zetels,
Alu velgen ParkPilot

€ 17.999

Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium

Diesel - Bj 2016
11.500 km

Aut Airco, Navi, Alu velgen, USB,
ParkPilot

€ 25.999

Ford Galaxy 1.6 TDCi Trend

Diesel - Bj 2014
51.770 km

Aut Airco, Navi, USB, ParkPilot

€ 19.149

Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend

Diesel - Bj 2014
11.960 km

Aut Airco, Navi, USB, ParkPilot,
Alu velgen

€ 20.999

Ford Ranger 2.2 TDCI Limited

Diesel - Bj 2016
1.500 km

Aut Airco, Navi, Leder, ParkPilot,
Alu velgen

€ 26.900

Ford New KUGA 2.0 TDCi Titanium

Diesel - NIEUW
0 km

Aut Airco, Navi, Alu velgen, USB,
ParkPilot, Pano dak

€ 29.100

VW Polo 1.2 TSI Comfortline

Benzine - Bj 2016
15.460 km

Airco, Leder stuur, Sportzetels,
Bluetooth, USB

€ 12.889

Opel New Astra 1.4 T Dynamic

Benzine - Bj 2016
8.383 km

Aut Airco, Navi, Leder stuur, ParkPilot,
Alu velgen, USB

€ 17.999

Nissan Qashqai 1.2 DIG Connect

Benzine - NIEUW
10 km

Aut Airco, Navi, Leder stuur, ParkPilot,
Alu velgen, USB, Keyless, Panor dak

€ 21.989

Fiat 500 1.2 i Lounge automaat

Benzine - Bj 2016
7.818 km

Aut Airco, Navi, Glazen dak, ParkPilot,
Alu velgen, meerdere kleuren

€ 12.299

Fiat 500C 1.2 i Cabrio Lounge

Benzine - Bj 2016
10.500 km

Aut Airco, Navi, Rood dak, ParkPilot,
Alu velgen

€ 12.899

MINI One D 1.6 Diesel

Diesel - Bj 2016
33.900 km

Airco, Navi, Alu velgen, Bluetooth

€ 13.899

HYUNDAI I30 1.6 CRDI Comfort

Diesel - Bj 2016 - NIEUW
0 km

Airco, USB, bluetooth, Zetelverwarming

€ 15.799

Skoda Octavia 1.4 i 16v Tradition

Benzine - Bj 2011
47.000 km

Airco, Centr verg, Radio CD,
El ruiten V, El spiegels

€ 7.999

Volvo V40 1.6 D

Diesel - Bj 2015
45.521 km

Aut Airco, Navi, Alu velgen, Bluetooth,
AR Camera, Leder stuur, Cruise

€ 16.899

Volvo V60 1.6 D DRIVe

Diesel - Bj 2011
51.850 km

Aut Airco, Navi, Alu velgen,
Bluetooth, Leder stuur, Cruise

€ 18.499

BIJ AANKOOP VAN EEN OCCASIEWAGEN UIT ONS GESELECTEERD AANBOD> GRATIS €150 BRANDSTOF

26% KORTING


