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't Heilig Hoekske
Klanten verrassen Rudi Vandeput
met nominatie voor horeca award
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Uwgratis
regiogids

Nieuwe verkiezing tijdens
verjaardagsfeest museum

MissWitloof

Talentenpalet
Speciale aandacht
voor kinderen
die stotteren

Fotodagboek
Op stap
met
directeur
Carl
Foulon
van het
Montfort
college

Appartementen, huizen, gronden te koop in uw regio

Notarieel blad

TE KOOP
MEERGEZINSWONING

AARSCHOT

Eekhoornbos 17
TE RENOVEREN WONING met GROND
- Tot. opp.: 19 are 53 ca

VP € 195.000 ➞ Doe bod!

immo vdb
bekaflaan 2

3200 aaRSCHoT
Tel./fax 016 56 56 28

e-mail: info@immovdb.be
www.immovdb.be

open:
di-vr 14.00-18.00u,

do ook 10.00-12.00u
ma gesloten.

verder op afspraak!
AGFQK00G

V.D.B.
I M M O

T A P I J T E N S P E C I A A L Z A A K

tapijten ı vloerbekleding
parket & laminaat ı eigen plaatsingsdienst
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Leuvensesteenweg 50
Aarschot

016 55 15 15
www.tapiroe.be

SOLDEN

Jennekensstraat 82
3150 Haacht

Tel. 016 55 00 70
Fax 016 55 00 71
info@anka.be

Openingsuren:
Zondag-Maandag: gesloten
Dinsdag-vrijdag: 9u-12u15 en 13u30-18u30 · Zat.: 10u-18u doorlopend
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=10%
op nieuwe

JULI
ACTIE

-10%
op valiezen



AIRWS00A

DUIVELSE
SOLDEN DAGEN
Acties van 01 t/m 31 juli

• Toonzaal keukens tot -50% korting

• Gratis kookboek met waardebon

• Uitverkoop stock toestellen

• Tot €3.000 korting
op een nieuwe keuken

Elke weekdag open
Ma, woe, do, vrij: 9.30 - 18-30u.

Zaterdag: 10.00 - 18.00u
Zon- en feestdagen gesloten

Leuvensesteenweg 357, Boortmeerbeek
Tel: 015/51.60.01 - www.ixina-boortmeerbeek.be

-3.000€

-3.000€

-3.000€



CARL FOULON
Zijn gemeente: Rotselaar
Zijn job: Directeur Montfortcollege

8.15 uur: ‘Nadat ik de nodige koffie heb gehaald en de krant
heb doorgenomen, start ik mijn dag meestal aan mijn pc.
Dagelijks lopen er veel mails binnen, in juni zijn dat er
traditiegetrouw heel wat van sollicitanten.’

13.30 uur: ‘Ik probeer 's middags in
alle rust mijn boterhammen op te eten.
Ik zoek hiervoor liefst een plekje op in
het Engelse, geklasseerde deel van het
park van de school. Daar mogen de
leerlingen niet komen.’

10.10 uur: ‘Ik loop even binnen in de lerarenkamer om
te horen wat er leeft onder de collega‘s. Aangezien ik
vaak onderweg ben, is het ook een uitgelezen moment
voor de leerkrachten om mij iets te vragen.‘

13 uur: ‘Iedere middag kunnen de leerlingen deelnemen
aan tal van sportactiviteiten. Zo staan er ook echte
voetbalwedstrijden op het programma. Ik maak graag tijd
om een kijkje te gaan nemen tijdens de finales.’

12 uur: ‘De
leerlingenraad, een
belangrijk orgaan
met een eigen
budget binnen
onze school,
vergadert. Ik word
regelmatig
uitgenodigd om
vragen te
beantwoorden.
Vandaag wordt al
vooruitgeblikt op
het volgende
schooljaar.’

16.30 uur: ‘Vier keer per jaar spreek ik alle
leerkrachten toe. Hierbij worden de prioriteiten
van het afgelopen jaar geëvalueerd en worden de
beleidskeuzes voor het volgende jaar toegelicht.’

FOTODAGBOEK
Het leven door de lens van een bekende buurtgenoot 3



Maak een eerste selectie uit
ons uitgebreid aanbod en

waanzinnige promoties op

eurostone.be en...

op tegels, natuursteen,
parket en laminaat

SOLDEN

TEGELS NATUURSTEEN PARKE T & LAM INAAT

Maak een eerste selectie uit Maak een eerste selectie uit 
ons uitgebreid aanboduitgebreid aanbod en 

waanzinnige promotieswaanzinnige promoties op

eurostone.beeurostone.be en...

op tegels, natuursteen, op tegels, natuursteen, 
parket en laminaatparket en laminaat

SOLDENSOLDEN

TEGELS NATUURSTEEN PARKE T & LAM INAAT
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INDIEN U OP ZOEK BENT NAAR IETS UNIEKS
27 jaar ervaring

Eigen herstelatelier - Specialisatie briljant

· Wij kopen eveneens oud goud
en plaatsen piercings.

· Exclusiviteit Flanders briljant.
· Draag uw geliefde steeds dicht bij het
hart in één van onze exclusieve urnes.

· Fotogravures

Gemeenteplein 1
3140 Keerbergen
015/51.30.61

Openingsuren: Zon- en maandag gesloten
Dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u

Zaterdag doorlopend van 10 tot 17u

Ice Watch kortingen van 20%
in de maand juli bij aankoop van 2 Ice Watch uurwerken

krijgt u een box om 4 uurwerken in te zetten

Uurwerken RODE DUIvElS eveneens 20%

Bij afgifte van deze reclame krijgt u een korting van 10%
bij aankoop vanaf €50

(enkel geldig op uurwerken en juwelen, niet op bestellingen of herstellingen)
Geldig tot 7/8/2014BO
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AGENDA
VANAFVRIJDAG
11 JULI

UITSTAP

TILDONK
Fotozoektocht
Wat? U gaat op zoek
naar de foto's en lost
de vragen op langs het
6 km lange traject op
Tildonkse wegen. Voor
elke deelnemer is een
prijs voorzien.
Wanneer? Nog tot 1
september
Waar? Tildonk
Prijs: 4 euro
Info: info@lgtil
donk.be

LEUVEN
Beachvolley 2014
Wat? Gedurende zes
dagen komt iedereen
aan bod. Er is een top
tornooi, een recreatie
tornooi, een bedrijven
tornooi, een jeugdtor
nooi en een
provinciaal tornooi,
Gvolley en het Leu
ven Beach Champion
ship.
Wanneer? 1621 juli,
9.30 tot 19 uur.
Waar? Ladeuzeplein
Prijs: gratis

LEUVEN
Zomerfietstocht
Wat? Fietsfotozoek
tocht in VlaamsBra
bant, afstand 25 of
50 km. Mooie prijzen
te winnen.
Wanneer? Nog tot
15 september.
Waar? Vertrek aan
CVO Leuven, Redin
genstraat 90
Prijs: gratis

LEUVEN
Leuven in scène
Wat? Leuven in scène
brengt sfeer en spekta
kel in de stad. Dit jaar
kunt u er onder meer
genieten van een ver
rassende modeshow,
een bus vol circus en

vuur, een industrieel
rariteitenkabinet en
passionele tango tus
sen de vlammen en
nog meer.
Wanneer? 1113 juli
Waar? Stadhuis, Gro
te Markt 9
Prijs: gratis

HEVERLEE
BK boomklimmen
voor boomverzorgers
Wat? 19de BK, waar
bij u de beste boom
klimmers van België
aan het werk kunt zien
tijdens een spectacu
laire wedstrijd aan het
Arenbergkasteel.
Wanneer? 1213 juli,
917 uur.
Waar? Arenbergkas
teel, Kardinaal Mer
cierlaan 94
Prijs: gratis

WIEKEVORST
Zomerfotozoektocht
Wat? Fietstocht van
ongeveer 5 km waarbij
je langs het parcours
vragen oplost.
Wanneer? Nog tot
31 augustus
Waar? Vertrek aan
Pastoriestraat
Prijs: 6 euro
Info: lgwieke
vorst@gmail.com

AARSCHOT
Waar is Max?
Wat? Fotozoektocht
voor de jeugd, rond de
ervaringen van Max de
Mixedbeer die het af
gelopen jaar een we
reldreis heeft gemaakt.
Wanneer? 17 juli om
16 uur.
Waar? Jeugdcentrum
De Klinker, Demerval
lei 14
Prijs: 3 euro
Info: inschrijvin
gen@mixedonline.be

WITLOOFMUSEUM

Kampenhout op zoek
naar nieuweMissWitloof

Om de geschiedenis van het witloof
in de gemeente niet te laten verlo
ren gaan, werd tien geleden, onder
impuls van de toenmalige burge
meester Jean Meeus, in de oude
veilinghal een witloofmuseum ge
opend. In dit museum wordt nu al
tien jaar aandacht besteed aan de
sociale en culturele impact van de
witloofteelt, het agrarisch aspect,
de zaadcultuur, de witlooflaag en
zijn verwarmingssystemen, de wit
loofverkoop (verpakking, veiling,
export), de hydrocultuur en de wit
loofgastronomie.
Ter gelegenheid van deze verjaar
dag wordt er vrijdag 19 september
de tentoonstelling Voeding in Oor
logstijd geopend, waarna ze tot
5 november kan worden bezocht.
Op zondag 21 september wordt het
museum een ‘levend museum’
dankzij de medewerking van de lo
kale toneelvereniging ‘De Anje
lier‘.Die dag organiseren De Bergse
Vrienden ook een wandelzoektocht.
Deze start aan het museum om
13.30 uur en eindigt om 17 uur; de
prijsuitreiking is voorzien om
18 uur. Het hoogtepunt van de vie
ring vormt wellicht de verkiezing

van de nieuwe Miss Witloof. ‘Het is
al vele jaren geleden dat deze miss
verkiezing in onze gemeente werd
georganiseerd,’ zegt Gerry Croon,
departementshoofd cultuur van de
gemeente. ‘Vroeger had iedere deel
gemeente wel een Miss Witloof.
We hopen nu opnieuw met deze
mooie traditie van start te kunnen
gaan.’
De organisatoren richten zich voor
al op dames met een grondige ken
nis van de witloof en landbouw
cultuur. ‘We willen er geen badpak
kentoestand van maken’, zegt Gerry
Croon. ‘Naast tal van kennisvragen,
zullen wij wellicht ook een prakti
sche proef in het kader van het wit
loof invoeren, zoals het kuisen van
witloof.’

KAMPENHOUT Het Witloofmuseum bestaat tien jaar. Om dat
heuglijke feit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan,
worden tal van festiviteiten in en rond het museum geor
ganiseerd, met als hoogtepunt de verkiezing van de
nieuwe Miss Witloof. Conny Juste

INFO
Vrouwelijke inwoners van Kampenhout
(min 21 jaar), met voeling voor
Kampenhout en haar witloofverleden
kunnen zich kandidaat stellen tot 15 juli.
De kandidatuur met cv moet gestuurd
worden naar de Toeristische Dienst,
Gemeentehuisstraat 16,
1910 Kampenhout of gemaild naar
toerisme@kampenhout.be

Een foto uit de oude doos. Wie kent deze Miss Witloof nog uit de jaren vijftig? Foto: if

FOCUS
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HAACHT
Schatten van vlieg
Wat? De schatten
jacht van Vlieg staat
deze zomer in het te
ken van de ruimte: wat
doet het gebouw met
jou? Heb je er zin om
eens hard te roepen?
Vlieg eens binnen.
Wanneer? Nog tot 31
augustus.
Waar? HaBoBIB, Ver
haegenlaan 5
Prijs: gratis

BUKEN
MosselBrossel
Wat? Scouting Buken
Delle organiseert de
26ste Bukense Mossel
Brossel.
Wanneer? 18 juli om
18 uur, 19 juli om
16 uur, 20 juli om
12 uur en 21 juli van 12
tot 15 uur.
Waar? Achter de pas
torij te Buken, Buken
straat 22
Info: jodambu
ken@hotmail.com

TREMELO
Speurneuzentocht
Wat? Fotozoektocht
waarbij umet de fiets
een opgelegd parcours
moet volgen en hierbij
enkele weet, kijk en
zoekvragen moet op
lossen.
Wanneer? Tot 31 juli

Waar? Vertrekpunt
aan het zwembad van
Tremelo, Veldonk
straat 3
Prijs: gratis

HEISTOPDENBERG
De schatten van Vlieg
Wat? Vlieg heeft meer
dan 200 schatkisten
verstopt op leuke plek
ken in Vlaanderen. Zo
ook in CC Zwaneberg.
Ga ze zoeken en maak
kans op leuke prijzen.
Wanneer? Nog tot
31 augustus.
Waar? CC Zwaneberg,
Cultuurplein 1
Info: info@zwane
berg.be

KEERBERGEN
Schatten van Vlieg
Wat? Kinderen kun
nen tijdens de zomer
maanden weer op zoek
gaan naar de Schat van
Vlieg die tussen de
boeken verstopt zit.
Wanneer? Nog tot
31 augustus.
Waar? Bibliotheek,
Haachtsebaan 54
Info: biblio
theek@keerbergen.be

KEERBERGEN
Heemkundig muse
um De Botermolen
Wat? Duik in het ver
leden van onze groot
en overgrootouders en

hun dagelijkse leven.
Wanneer? Tot 14 sep
tember, zondag van 14
tot 19 uur.
Waar? Haachtse
baan 85A
Prijs: gratis

KAMPENHOUT
Fietszoektocht
Wat? Een familiale
zoektocht doorheen
KampenhoutRelst,
met een fiets als
hoofdprijs.
Wanneer? Nog tot
30 augustus.
Waar? Park van Relst,
Aarschotsebaan 128
Prijs: 5 euro
Info: landelijkegilde
relst@kampenhout.be

HOBBY

HEISTOPDENBERG
Muizenissen
in het vleerbos
Wat? Na een woordje
uitleg neemt de bos
wachter u bij valavond
mee om vleermuizen
op te sporen en te be
luisteren met een bat
detector.
Wanneer? 18 juli, 21
tot 23 uur.
Waar? De Averegten,
Boonmarkt 12
Prijs: gratis
Info: info@avereg
ten.provant.be

HEISTOPDENBERG
Modderfeest
in Hobbeldonk
Wat? Leef u uit op de
natuurspeelplaats
Hobbeldonk: modder
taarten bakken, een le
men hut bouwen en
veel meer.
Wanneer? 12 juli, 14
tot 17 uur.
Waar? De Averegten,
Boonmarkt 12
Info: info@avereg
ten.provant.be

BAAL
Zomerkamp:
Avonturiers
van het Universum
Wat? Als astronauten
gaan de deelnemers op
ontdekking in het uni
versum, op zoek naar
onbekende planeten.
Wanneer? 1727 juli
Waar? Siddartha,
Bonten Osstraat 29
Info: info@kinderen
opvakantie.be

KAMPENHOUT
Kampenhout
Durft Zingen
Wat? Kulturele Kring
Kampenhout organi
seert naar aanleiding
van de Vlaamse feest
dag haar jaarlijkse ge
zellige samenzang
avond.
Wanneer? 12 juli,
19 uur.

Waar? Sport en cul
tuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25, Berg
Prijs: gratis
Info: rosette.ver
biest@telenet.be

KEERBERGEN
Zomerkamp
kinderyoga
Wat? Deze week is
een ideale combinatie
van yoga, sport en cre
ativiteit, met een kids
bootcamp, estafette
spelen, balsporten,
knutselen en yoga.
Wanneer? 1418 juli,
10 tot 16 uur.
Waar? Pura Vida,
Duivebergen 2A
Prijs: 175 euro
Info: www.puravida
keerbergen.be

KEERBERGEN
Videoclub
Keerpunt 65
Wat? Liefhebbers die
hun videofilm willen
verbeteren, worden in
geleid in de technische
en filmische aspecten
van het realiseren van
een degelijk afgewerkt
product.
Wanneer? elke don
derdag van 20 tot
23 uur.
Waar? Café 't Mole
ken, Haachtsebaan 1

STUUR UW EVENEMENT NAAR EDITIE.HAACHT@RONDOM.BE

Wat? Drie vrijdag
avonden in juli en au
gustus wordt de Leu
vense binnenstad om
getoverd tot een
dampende openlucht
concertzaal. De aftrap
wordt gegeven op vrij
dag 18 juli met optre
dens van Hannelore
Bedert en Clouseau op
de Oude Markt, optre
dens van P. Van Sant
en let Me Ziel op de

Grote Markt en Radio
Tropical op de Vis
markt. Op vrijdag 25
juli komen Meuris en
Arno naar de Oude
Markt; op de Grote
Markt hoort u het
Tribute to Marvin
Gaye; Op de Vismarkt
is er Radio A Go Go.
De afsluiting gebeurt
op vrijdag 8 augustus
met Delrue en Axelle
Red op de Oude

Markt, Billie Kawenda
en Paulien Matheus
op de Grote Markt en
Radio Modern op de
Vismarkt.
Wanneer? Vrijdag 18
en 25 juli en vrijdag
8 augustus. Telkens
vanaf 20.15 uur.
Waar? De Oude
Markt, de Grote
Markt en de Vis
markt.
Prijs: gratis

Hannelore Bedert en Clouseau
op de Oude Markt in Leuven

MUZIEK
LEUVEN
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Elke zondag
open van

10 tot 18u!

Ook op maandag 21 juli

...voor méér persoonlijk advies
en productinfo staan wij

met ons team klaar in de

showroom
Westmeerbeeksteenweg 41 • 2221 Booischot (nabij Heist o/d Berg)

T. 015 22 94 70 • info@eurostone.be • www.eurostone.be

op tegels, natuursteen,
parket en laminaat

1200 m2 met ruim 800 tegels en natuursteen en tientallen parket- en laminaatvariaties

SOLDEN

Elke zondag
open van 

10 tot 18u!

Ook op maandag 21 juli

...voor méér persoonlijk advies
en productinfo staan wij 

met ons team klaar in de

showroom
Westmeerbeeksteenweg 41 • 2221 Booischot (nabij Heist o/d Berg)

T. 015 22 94 70 • info@eurostone.be • www.eurostone.be

op tegels, natuursteen, 
parket en laminaat

1200 m2 met ruim 800 tegels en natuursteen en tientallen parket- en laminaatvariaties

SOLDEN

Elke zondag

showroom

SOLDEN

TEGELS NATUURSTEEN PARKE T & LAM INAAT
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Op handenOp handen

gedragen
door Overĳse

Word jij de nieuwe
Druivenkoningin 2014?

Schrijf je dan snel in op
www.druivenkoningin.be

VEILLER
BEGRAFENISSEN

DEFRANCQ OVERIJSE

Hotel
Panorama

Tennis

AITPX00A
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Drankenhandel SWINNENS
RIJMENAMSESTEENWEG 165 • HAACHT
016 60 26 60 • fax 016 60 68 13
OPEN: van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 19u
zaterdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u • maandag gesloten

B
V
B
A

PROMOTIE VAN 10/07 t.e.m. 23/07/2014

B
V
B
A

ACTIES GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AGQAG00N

VAL
WATERS
12 x 1 l.

€535

STELLA
24 x 25 cl.

GRIMBERGEN
Blond en Bruin
24 x 33 cl.

MYSTIC
BIEREN
24 x 25 cl.

  ACTIES GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

VAL 
WATERS
12 x 1 l.

€535

€1145

€895

KASTEELBIER
ROUGE

CHAUDFONTAINE
WATER
12 x 1 liter

PEPSI
12 x 1 liter

PROSECCO
ITALIA

OPNIEUW TE VERKRIJGEN:
OUDE GEUZE EN KRIEK VAN BOON,

CANTILLON, GIRARDIN,
HANSSENS,

OUD BEERSEL,
DRIE FONTEINEN

€1865
24 x 25 cl. €18

€1995

€495 €1625
Korting van€050

per 4 flesjes

SPORT

BERG
Tweewekelijkse
fietstocht
Wat? Deelnemers fiet
sen samen in beperkte
groep onder leiding van
een witlooftrapper ge
durende anderhalf uur
aan tegen een gezapig
tempo.
Wanneer? 15 juli om
19.30 uur.
Waar? Aldi, Kutse
gemstraat 47
Prijs: gratis

KEERBERGEN
Summer Zumba
Wat? Iedere dinsdag
avond tijdens de zo
mermaanden kan u
deelnemen aan een ses
sie zumba van Dance
Studio.
Wanneer? Dinsdag
van 19.30 tot 20.30 uur
tot 26 augustus.
Waar? Sporthal, Put
sebaan 103

Info: www.dancestu
dio.be

KEERBERGEN
Wandelen
Wat? Wandelen onder
begeleiding van Jogging
Club Keerbergen in de
mooie omstreken van
Keerbergen.
Wanneer? Iedere don
derdag van 20 tot

21 uur.
Waar? Vertrek op de
parking Atheneum,
Vlieghavenlaan 18
Prijs: 25 euro
Info: info@jogging
clubkeerbergen.be

KEERBERGEN
GSportkamp
Wat? Sportkamp voor
jongeren met een ver

standelijke beperking.
Wanneer? 14 tot
18 juli.
Waar? Sporthal, Put
sebaan 103
Info: cari
ne.moens@vlaamsbra
bant.be

BERG
Donderdagavond
wandeling
Wat? Gezellig samen
wandelen in beperkte
groep onder leiding van
een Witloofstapper, ge
durende een uurtje of
twee.
Wanneer? 17 juli,
19.30 uur.
Waar? Aldi, Kutse
gemstraat 47
Prijs: gratis
Info: voorzitter@wit
loofstappers.be

HEISTOPDENBERG
Berg en Neteroute
Wat? Via de Berg en
Neteroute verkennen
deelnemers de tweede

hoogste berg van de
provincie Antwerpen
en de mooie Netevallei
rond de gemeente
HeistopdenBerg.
Wanneer? Altijd open.
Waar? Dienst Toeris
me, Postweg 6
Prijs: gratis
Info: toeris
me.heist@skynet.be

EXPO

HEISTOPDENBERG
Fotografiecircuit:
Waterdragers
Wat? De reeksWater
dragers is ontstaan
vanuit een combinatie
van factoren. Eerst was
er de groeiende interes
se voor architectuurfo
tografie, later de ken
nismaking met het fo
tografische werk van
Bernd en Hilla Becher.
Wanneer? Ztot 2 sep
tember
Waar? CC Zwaneberg,
Cultuurplein 1

Wat? Motorcross
tweedaagse: op zater
dag trainingen voor
iedereen, wedstrijden
voor o.a. dames, pit
bikes, streekpiloten
en meer. Eetfestijn
vanaf 19 uur met kip
aan 't spit en pensen.
Zondag staan alle
reeksen aan de start,
inclusief Europees

Kampioenschap Imba
MX Open, met deel
nemers uit 7 landen.

Wanneer? Zaterdag
12 juli om 10 uur,
zondag 13 juli om
8 uur.
Waar? Grotest
raat 70
Info: ingridcoeck
aerts@hotmail.com

SPORT

Motorcross
WERCHTER

Grote Kaai
LokerenNEIL YOUNG & CRAZY HORSE

50 CENT • BLINK-182
PET SHOP BOYS • FATBOY SLIM
TRIGGERFINGER • JESSIE J
SEAN PAUL • ARSENAL

MOTÖRHEAD • WITHIN TEMPTATION
PATTI SMITH • NOVASTAR

AMY MACDONALD • HOOVERPHONIC
MILES KANE • JOHNNY MARR

NERO DJ SET • DIMMU BORGIR • DOWN
MILLENCOLIN • GABRIEL RIOS

ADMIRAL FREEBEE • EMILIANA TORRINI
OSCAR AND THE WOLF

and many more

KELE OKEREKE • BEN PEARCE

CHRIS BAIO • HUXLEY • AEROPLANE

RAVING GEORGE • DOPE D.O.D.

JONAS RATHSMAN • TLP

CJ BOLLAND B2B FRANKY JONES

LOCKED GROOVE • EPTIC • MURDOCK

GUNTHER D • PAT KRIMSON

YVES DERUYTER • SAFI & SPREEJ

KRAMER • BRIHANG

HERMANOS INGLESOS

SQUARELECTRIC

and many more

i n f o & t i ck e t s
www.lokersefeesten.be

ROOM

AIRGJ00A
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FAILLISSEMENTSVERKOOP
ZWARTE
WERKBROEK

Jassen
werkschoenen

€20

Vanaf

€20
ELK WEEKEND OPEN ZA + ZO VAN 10U TOT 17U

& WO VAN 17U TOT 20U

BROEKMANSSTRAAT 90
TE HEIST-OP-DEN-BERG

aan het nieuw rond punt Liersesteenweg Pijpelheide

49
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OPENING NIEUWE WINKEL

Bij aankoop vanaf €40

GRATIS
werkceintuur

of
kniebeschermers

SCHERPENHEUVEL - Mannenberg 17 - 013 67 57 18
BETEKOM - Prof.Scharpélaan 44 - 016 56 94 65
LEUVEN - K.Leopold I-straat 34 - 016 31 44 80
TIENEN - Gilainstraat 35 - 016 81 70 07

www.vivantia.be

VERGEET UW RESERVEBRIL NIET?

NU
€ 75*

* Actie geldig van 13/6 tot 31/8/2014 op unifocale, onverdunde glazen van -6.00 tot
+4.00 cil 2.00. Niet cum. met andere kortingen. Alle voorwaarden in onze optieken.

Gaat u op vakantie?
Vergeet uw reservebril niet bij lange autoritten.

Verplicht in veel Europese landen.
Wij helpen u bij de juiste keuze.

Gratis attentie bij afgifte van deze advertentie
1 bon per klant en geldig tot 30/7/2014

AHIVU00D

KEERBERGEN
Vanmackelbergh
Wat? Houtsculptu
ren van Bert Leysen
en schilderijen van
Bruno Vanmackel
bergh.
Wanneer? Nog tot
27 juli, iedere zater
dag en zondag van 14
tot 18 uur.
Waar? Gallerie Des
sersBeeck, Hazen
dreef 4

TILDONK
Belevingscentrum
‘14’18
Wat? Interactieve
tentoonstelling rond
de VlaamsBrabantse
oorlogsgeschiedenis,
waarbij historische
personen en levens
verhalen centraal
staan.
Wanneer? Tot 14
juni 2015, iedere dag
behalve maandag.
Waar? Kruineike
straat 5 STUUR UW EVENEMENT NAAR

EDITIE.HAACHT@RONDOM.BE

Wat? 33ste editie van
deze gratis openlucht
concerten onder het
vlinderzeil aan de
Krankhoeve. Vanaf
14 uur kunt u er genie
ten van een hapje en een
drankje op het terras.
Vanaf 19.30 uur staan er
straffe concerten ge
pland, met onder andere
Barbara Dex, Veston,

Along ComesMary,
Stanton, Misses Big
Stuff en Bai Kamara Jr.
Wanneer? zondagen 6,
13 en 20 juli, van 14 tot
23 uur.
Waar?Domein Krank
hoeve, Grote Doel
straat 1
Prijs: gratis
Info: blikveld@bonhei
den.be

ZomerZondagen

MUZIEK
BONHEIDEN

Prijs: 3 euro
Info: grooteoor
log@vlaamsbra
bant.be

WEZEMAAL
Kunst bij de wijn
Wat? Tentoonstel
ling van het werk van
Nanda Neefs.
Wanneer? Tot 31
augustus. Zaterdag
en zondag, 14 tot
18 uur; dinsdag tot
vrijdag, 13 tot 17 uur.
Waar? Bezoekers
centrum van de Ha
gelandse wijn, Kerk
straat 16
Prijs: gratis

MUZIEK

LEUVEN
Zomer van StPieter
Wat? Een zomer vol
heerlijke lunchcon
certen in het histori
sche hart van Leu
ven, met het MP4
Kwartet.

Wanneer? 11 juli,
12.15 uur.
Waar? Schouwberg,
Bondgenotenlaan 21
Prijs: 5 euro

KAMPENHOUT
Kampenhout Swingt
Wat? Kampenhout
Swingt in Nederokker
zeel met Blind Horny
Toads en Dansability.
Wanneer? 17 juli, van
20 tot 23.30 uur.
Waar? Nederokkerzeel
centrum
Prijs: gratis

AARSCHOT
Fundays
Wat? Gratis festival
voor jong en oud. Op 11
juli schlagerfestival, 12
juli rommelmarkt en
muziekfestival, 13 juli
tuning fundays car
event.
Wanneer? 11 tot 13 ju
li.
Waar? Bonewijk 92
Prijs: gratis

F
ot
o:
jc
t
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BUNKER GLABBEEK

HOUSE OF SWING

PARTY-HALL

COCKTAIL XL - FOOD AREA - OPEN AIR TERRAS

ZER00’S HEROES
MOBIUS ONE
JONEZ
WIM DE WINDT
RADIO IN STEREO

RADIO MODERN
80’S VERANTWOORD

26
JULI

AIAFN00A



Leuvensesteenweg 525b | 3200 Gelrode
T 016 22 47 14 | F 016 20 86 54 | info@restaurantvital.be | www.restaurantvital.be
Gesloten op dinsdag en zaterdagmiddag
Keuken open van 11u30 tot 14u30 en 17u30 tot 22u | Zondag doorlopend

Tijdens de maand juli en augusTus open op dinsdagavond!

onze vakantie is gedaan
Wij hebben de mosselen binnen gehaald

AHPCH00E

AHWDI00E

Voorbeeld: lening op afbetaling van 12.000€ terugbetaalbaar in45maandaflossingen aan een Jaarlijks
Kostenpercentage (JKP) van 10,50% (vaste actuariële debetrentevoet van 10,50%) ofwel 1
maandaflossing van 0€ en 44 maandaflossingen van 329,78€. Dit betekent een totaal terug te betalen

bedrag van 14.510,32€. Onder voorbehoud van wijziging van de wettelijke maximumrentevoeten.

* Lening op afbetaling “2 maanden uitstel” voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en
wederzijds akkoord. Minimum ontleend bedrag van 2.500€. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn is afhankelijk
van het ontleende bedrag maar zal nooit minder zijn dan 12 maanden en meer dan 84 maanden. Voorbehouden aan
nieuwe kredietklanten. Niet cumuleerbaar met andere voordelen en niet toepasbaar op andere kredietproducten. Geldig
op 01/07/2014, onder voorbehoud van wijzigingen.
Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Kredietgever | Gen.Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel |
BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A

Een bank die u helpt
uw plannen te realiseren,
zelfs als u geen klant bent?

Dat verandert alles!

0
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7/
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0
14

-
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IM
A
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Leen nu en begin
pas na 2 maanden
terug te betalen*

2
maanden
uitstel*

Welkom bij Beobank
Beobank Haacht | 016/60.28.74
Merelstraat 2, 3150 Haacht
agenthaacht@beobank.be
BVBA Verlifinance | Afgevaardigd agent - Kredietbemiddelaar | FSMA 12514 A-cB

SOLDEN!

O.L. Vrouwestraat 101, Mechelen
Tel. 015 41 58 80

R
R

R

R R R

R

AIRFC00A
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Groot was de verrassing van
uitbater Rudi Vandeput toen
hij een brief in de bus kreeg
van de organisatie van de Ho
reca Award voor de betere fri
turen van het land. ‘Blijkbaar
werd ik door mijn klanten ge
nomineerd’, zegt hij blij. ‘Ik
wist van niets. Maar mijn
klanten waren blijkbaar wel
op de hoogte, want zij hadden
de moeite genomen om mij
goede punten te geven. Dat
doet zeker deugd.’ Ook bij het
eerste bezoek van de jury
maakte hij blijkbaar een goe
de indruk. ‘Ik kreeg meteen
goede commentaren’, zegt
Vandeput. ‘Doorslaggevend
voor mijn nominatie en goede
punten zijn naar verluidt het
groot aantal verse produkten
die men bij mij kan verkrij
gen. Zo maak ik mijn satés,
volauvent, stoofvlees met
bruine Tongerlo en gebraden
kippen altijd zelf en dat wordt
op prijs gesteld. Ik verkoop

wekelijks wel achttien kilo
stoofvlees, dat kan tellen.’
Ook het feit dat hij als een
van de weinige frituren ge
bruik maakt van frituurolie
met Omega 3 speelde een rol.
‘Het is wel iets duurder in
aankoop, maar veel beter te
verdragen, zeker voor mensen
met maagproblemen.’ Ook
zijn recente aansluiting op
elektronisch betaalverkeer
kan op de nodige bijval reke
nen.

Alhoewel hij nu al zeer tevre
den is met zijn nominatie,
hoopt Vandeput stilletjes op
de overwinning. ‘Los van de
eer, zal mij dat toch motive
ren om nog meer mijn best te
doen voor mijn klanten’, be
sluit hij.

Frituur 't Heilig Hoekske
kan horeca awardwinnen

HAACHT Frituur 't Heilig
Hoekske uit Haacht
werd genomineerd
voor de Horeca Award
2014 voor de beste
frituur van Vlaams
Brabant en belandt zo
in de top drie.
Conny Juste

BOORTMEER
BEEK
Kristien Jacobs
maakt Statement
Kettingen
Sinds kort kunt u bij Goud
smidKristien Jacobs ook te
recht voor een ‘Statement
Ketting’. ‘Met een statement
ketting creëert umeteen een
look’, zegt Kristien Jacobs.
‘Het is trendy oméén state
ment ketting per seizoen te
kopen. In de loop van de ja
ren bouwt u zo eenmooie
collectie op. Het is belang
rijk omvoor een goede kwa
liteit te gaan, voor een ket
ting die niet al temodeon
derhevig is. Zo kanmen
eindeloos combineren. Een
mooie combinatie is bijvoor
beeld zoetwaterparels, lapis
lazuli, blauwe agaat, zilveren
bloemenmet blauwe email.
Door het zilveren slot kan
men de ketting lang, kort of
als sjaal dragen. Alles is na
tuurlijk zelfgemaakt en zelf
ontworpen.’ (jct)
bWespelaarsebaan 48
Boortmeerbeek, tel. 01552.90.85
www.goudsmidkristien.be
kristien_jacobs@telenet.be

KEERBERGEN
Little Babymoon
baktmet kinderen
Ook in de vakantie geeft
cake designer Ilona Panis
workshops aan kinderen. Zo
kunnen kinderen op vrijdag
11 juli bij haar terecht voor
eenworkshopsmet dieren
als thema.Hierinworden
vier cupcakesmet suiker
pasta gemaakt in verschil
lende diertjes. ‘Tweewor
denmet volledige begelei
ding gemaakt en de andere
twee ontstaan naar vrije in
spiratie van de kids’, zegt
Ilona Panis. ‘Uiteraard krij
gen de kids hun creatiesmee
in een taartdoosje.’ Op 18 ju
li werkt elke kindjemet een
halve boltaart. ‘Deze gaan
we samen doorsnijden, vul
lenmet jamof botercrème
en afwerkenmet suikerpas
ta. Het thema is dieren en
wemaken het schaapje.’ (jct)
bwww.littlebabymoon.be
littlebabymoon@live.com

Freetime zorgde voorWKplezier
HAACHT

Met het oog op het WK voet
bal organiseerde Freetime
Haacht de voorbije maand
een wedstrijd waarbij de
klanten een Samsung LED
TV van 117 cm konden win
nen.
De gelukkige winnaar is Jo
han Holvoet uit Haacht, die
op groot scherm alle avontu
ren van de Rode Duivels heeft
kunnen volgen. (jct)

b Markt 10, 3150 Haacht
tel. 01660.42.53

SHOPPING

STUUR UWNIEUWS NAAR EDITIE.HAACHT@RONDOM.BE
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Rudi Vandeput is blij verrast met de nominatie. Foto: jct

INFO
Frituur 't Heilig Hoekske
Markt 2A, Haacht
046813.00.42



Zewerkte vijftien jaar als logo
pediste in een groepspraktijk,
maar nu vindt IngeNevens het
tijd voor een eigen praktijk.
‘Het grote voordeel vanwerken
in een groepspraktijk is dat je
er de gelegenheid krijgt om je
specialiteit te zoeken’, vertelt
Inge. ‘Ik kreeg er temakenmet
tal van problematieken, van
leer en taalstoornissen, over
ASS tot stotteren.’ Vooral dit
laatste bleek haar bijzondere
aandacht te trekken. ‘Toenwe
met ons gezin verhuisden naar
Boortmeerbeek, besliste ik dan
ook de stap te zetten omeen ei
gen praktijk starten, waarbij ik
mij nogmeer specialiseer in
kinderen die stotteren.’
‘Bij het omgaanmet stotteren
werktmen immers helemaal
anders dan de klassieke logo
pedie. Terwijlmen bij dit laat
ste vooral op het verbeteren in
gaat, vind ik het zo belangrijk
datmen bij stotteren juist
werkt op het benadrukken van

het positieve, waarbijmen kin
deren leert om te durven stot
teren’, zegt IngeNevens.
Inge liet ook de naamvan haar
praktijk hier helemaal bij aan
sluiten. ‘HetTalentenpaletwil
focussen op de vele andere ta
lenten die kinderen die stotte
ren hebben’, verduidelijkt ze.
‘Ondanks de leerstoornissen of
ondanks het stotterenwil ik
kinderen laten ontdekken dat
ze veel talenten hebben.’
Waarbij zemeteen ook bena

drukt dat ze natuurlijk ook de
eventuele leerstoornissen aan
pakt. ‘Maar steeds zal ik ernaar
streven omhet zelfbeeld van
het kind positief te benadruk
ken, zodat het kind zich goed
blijft voelen in zijn of haar vel.

Kinderen die stotteren
talenten leren ontdekken

BUURTWERK

STUUR UWNIEUWS NAAR EDITIE.HAACHT@RONDOM.BE

ROTSELAAR
Nieuwe
toeristische
brochure:
‘Welkom in
Rotselaar
Werchter
Wezemaal’
De Dienst Toerisme Rot
selaar heeft alle toeristi
sche info van de gemeen
te Rotselaar gebundeld in
een nieuwe brochure.
Daarbij komen de troe
ven van de gemeente 
muziek, wijn, bier, na
tuur  uitgebreid aan bod.
In deze nieuwe toeristi
sche brochure staan tal
loze tips voor fietsers en
wandelaars. Ook voor
groepen biedt de brochu
re een ruime keuze aan
toeristische tips voor uit
stappen. Alle horecaza
ken en logeeradressen
staan in de brochure ver
meld.
Ten slotte vindt men er
een bondige uitleg over
alle bezienswaardigheden
van de gemeente en leu
ke ‘Doetips in Rotse
laar’. (jct)

b De brochure is gratis te verkrijgen
bij de toeristische dienst,
het Bezoekerscentrum van de
Hagelandse wijn, belevingscentrum
Rock Werchter X en in horecazaken.
www.rotselaar.be/welkominrotselaar

De zeilpassie van Jos Aelbrecht
BOORTMEERBEEK

Nadat hij geregeld op zeewas
gaan vissen, wou JosAelbrecht
uit Boortmeerbeek eens iets
anders. Hij besliste te gaan zei
len. Dat beviel hem zo goed dat
hij danmaar zelf een zeilboot
kocht, waarna zijn hobby tot
een echte passie uitgroeide.
Sinds een vijftal jaar probeert
hij dan ook zijn passie voor het
zeilen door te geven aan de vele
medeopvarenden. Zo vertrekt
Jos vanaf april bijna ieder
weekend vanuit Boortmeerbeek
naar de jachthaven vanZee
brugge, waar zijn zeilboot de

‘Oceanis’ op hem ligt tewach
ten. ‘Geïnteresseerden kunnen
zich individueel of in groep in
schrijven omgedurende een he
le dag ook eens de zeilervaring
mee temaken’, zegt hij. ‘Ieder
een diewil, mag ook echtmee
werken op de boot. Zomogen ze
eens het roer overnemen of een
andere taak aan boord op zich
nemen. Ik geef hen ook graag de
beginselen van het zeilenmee.
Al is het natuurlijk ookmogelijk
gewoon te genieten van je ver
blijf op zee’, voegt hij ermeteen
lachend aan toe. De formule
slaat aan, wantmeer enmeer

mensen vragen de laatste tijd
om twee dagen op de boot te
verblijven. ‘Mensen overnach
ten dan ook opmijn boot’, zegt
Jos Aelbrecht. ‘Je hebt dan echt
een vakantiegevoel, van er echt
eens tussenuit geweest te
zijn. Zeker alswe zeehonden en
bruinvissen, een soort kleine
dolfijntjes, op zee kunnen spot
ten ofwe vanop de zee het vuur
werkfestival kunnen zien.’ (jct)

bwww.zeilenopzee.be
Leuvensesteenweg 110, Boortmeerbeek
tel. 049687.25.33
info@zeilenopzee.be

Inge Nevens in haar nieuwe praktijk. Foto: jct

BOORTMEERBEEK Onlangs
opende logopediste
Inge Nevens in Boort
meerbeek haar eigen
praktijk ‘Talentenpa
let’, waarbij ze bijzon
dere aandacht wil
besteden aan jongeren
die stotteren. Conny Juste

Talentenpalet
Hollestraat 37;
www.talentenpalet.com
tel. 048680.11.42

Jos Aelbrecht. Foto: jct
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2 bliksem-
stoppers

€14,95
elders €29,95

Actie geldig zolang de voorraad strekt t.e.m. 2 augustus 2014. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aan-
biedingen. Bij uitputting van de promotie kan je reserveren voor afhaling op een latere datum. Deze aanbieding is niet geldig op de
voorraad tegen de gewone handelsprijs. Aanbod geldig bij afgifte van deze bon.

Privacyclausule: De door jou verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen,
Katwilgweg 2) dat toegankelijk is voor bedrijven van Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de
verkoop en promotie van producten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, ver-
betering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van je gegevens. Ontvang je liever geen aanbiedingen van
Mediahuis-groep via de post, omcirkel dan: neen. Ontvang je liever geen aanbiedingen van partners via de post, omcirkel dan: neen.

De zomer betekent niet alleen meer zon, maar ook meer kans op onweer.
Blikseminslag kan aanzienlijke schade berokkenen aan je elektrische toestellen.
Door één bliksemstopper in een vrij stopcontact te steken zijn alle apparaten
binnen een straal van 10meter op dezelfde groep beschermd.

Bereken nu op www.lightningguard.com hoeveel bliksemstoppers je nodig hebt.

VOORKOM BLIKSEMINSLAGSCHADE

2 BLIKSEMSTOPPERS

Bestel deze 2 bliksemstoppers nu voor € 14,95 opNieuwsbladshop.be en krijg ze thuis geleverd*.
OF

Ga met deze bon naar Standaard Boekhandel en ontvang 2 bliksemstoppers voor maar € 14,95.

Voornaam 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5 Naam 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
Straat 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5 Nr 5c7c7c7c5 Bus 5c7c7c5
Postcode 5c7c7c7c5 Gemeente 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
Tel/ GSM 5b7b7b7b5 / 5b7b7b7b7b7b7b5 Geboortedatum 5c7c5 Ð 5c7c5 Ð 5c7c7c7c5 ❏ M ❏ V
Vergeet niet je e-mailadres in te vullen! Dan kunnen wij je op de hoogte houden van interessante acties en wedstrijden.

E-mail 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
Ik wens ………………………. x ‘2 bliksemstoppers’ te kopen en betaal ………………………. euro (aantal x 14,95 euro)

* + € 2,5 verzendkosten

Nieuwsbladshop.be en krijg ze thuis geleverd*.

Beschermje kostbareapparaten!

CONFORM
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Wedstrijd t/m 27/07/2014 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname
per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/winnaars. Tech-
nische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - 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. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouder(s). Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.nieuwsblad.be/reglement. PP SMS Games, Abeelstraat 29A - 9600 Ronse

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

WINNAAR WEEK 24
Woordzoeker: GILLES DEPLA - OOSTNIEUWKERKE

prijs: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S5 - oplossing: SPORTMAN

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)
of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 002 (2€/oproep)

E IJ R A G L U B N N N M

I R A K A S C H O E E O

E I B I L A O A O G M Z

I I D R M N C C R E E A

N N N F G M A H D W J M

I O S A F A N I K R U B

T B R D T R O L O O B I

N IJ M I O I M I R O E Q

E S A U G N R O E N L U

G O L Z O O D U A J G E

R A T A U S T R A L I E

A L A M E T A U G M E A

ARGENTINIE

AUSTRALIE

BELGIE

BULGARIJE

BURKINA FASO

CHILI

GUATEMALA

HONGARIJE

INDIA

IRAK

JEMEN

LAOS

LIBIE

MALTA

MAURITANIE

MONACO

MOZAMBIQUE

NOORD-KOREA

NOORWEGEN

SAN MARINO

TOGO

ZUID-AFRIKA

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

Sleutelwoord

een keukenrobot
Kitchen Aid

PUZZEL&WIN

AISNN00A

rechtstreeks van fabriek tot50%Maatwerk, incl kettingsysteem,
stof + confectie in eigen atelier
Keuze uit vele • stoffen

• overgordijnen Voor offerte: maten meebrengen.

VOUWGORDIJNEN

Vosters Textiel BVBA
Burggrachtstraat 14 bus 3 • 1930 Zaventem (Nossegem) • Gsm: 0473 81 26 43

Tel: 02 757 91 65 • Fax: 02 757 90 73 • sales@vosterstextiel.be • www.vosterstextiel.be

Vrijdag 11 juli van 14 tot 18 uur
Zaterdag 12 juli van 10 tot 17 uur

ook rolgordijnen • panelen • lamellen • glasgordijnen • plisségordijnen
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goedkoper

LANGE MOLENSTRAAT 64 - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG (GOOR) - TEL. 015 / 22 06 52

Dinsdag tot vrijdag: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u30 • Zaterdag: 9u - 17u
Maandag, zondag en feestdagen gesloten

WOONDECOR
HEIST-OP-DEN-BERG (GOOR)

parket
laminaat
vinyl

kurkvloeren
plafonds
inbouwkasten

trappen
binnendeuren
zonwering

aan de scherpste
prijzen

Steeds talrijke promoties in onze 1000 m2 toonzaal.

juli en augustus open
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*

PLU:42524

*Met deze bon ontvang je een ticket aan €22
p.p. voor max 5 personen aan de kassa van
Bobbejaanland. Deze bon is niet geldig bij

voorverkoop tickets, niet geldig voor scholen
en groepen, niet terugbetaalbaar, noch

cumuleerbaar met andere acties /promoties.
Kijk op www.bobbejaanland.be voor

onze openingstijden.

*Geldig voor max. 5 personen
*Geldig tot en met 30 september 2014

In te ruilen op tickets.bobbejaanland.be
met rondom014 als actiecode

of aan de kassa van Bobbejaanland.

‘t plezantste land
voorgroot en klein!
Elke attractie is goed voor heel wat
fun, sensatie of spanning! Je wordt
het hele jaar door getrakteerd op
onvergetelijke shows en unieke
evenementen.

Nieuw!
Ook de smurfen zijn verzot op
’t plezantste land. Ze ruilden smurfenland
in voor Bobbejaanland. Oefen je coolste
dansmoves voor een dansje met Smurfin
of trek je mooiste outfit aan voor een
ontmoeting met Grote Smurf.

Promo!
Korting te verkrijgen op
tickets.bobbejaanland.be
met rondom014 als actiecode
of aan de kassa van Bobbejaanland.

AILID00A

NUTTIG
HAACHT

Wachtdienst dokter
Tremelo, Baal, Keerber
gen, Rijmenam:
090020.002
Rotselaar, Haacht,
Werchter, Tildonk,
Boortmeerbeek,Weze
maal: 07025.70.25
Kampenhout:
01658.90.00

Wachtdienst
apotheker
090010.500

Wachtdienst
tandarts 090339.969

Wachtdienst
verpleegkundigen
07022.26.78

Gemeentehuis
Tremelo: 01653.16.66
Keerbergen:
01550.90.11

Rotselaar: 01661.63.11
Haacht: 01626.94.00
Rijmenam:
01550.28.00
Boortmeerbeek:
01551.11.45
Kampenhout:
01665.99.11
OCMW
Tremelo: 01653.75.40
Keerbergen:
01550.91.70
Rotselaar:
01660.61.61
Haacht: 016619.111
Rijmenam:
01550.04.10
Boortmeerbeek:
01551.11.65
Kampenhout:
01631.43.10

Containerpark
Tremelo, Haacht, Rot
selaar: 080097.097
Keerbergen:
01552.99.02
Rijmenam:
080090.441
Boortmeerbeek:

MEER INFORMATIE OPWWW.NIEUWSBLAD.BE/REGIO

01551.85.73
Kampenhout:
01658.47.98
DePost
Tremelo: 01653.16.74
Keerbergen, Rotselaar,
Haacht, Rijmenam: 02
201.23.45
Kampenhout:
01665.50.80
Bibliotheek
Tremelo: 01652.54.73
Keerbergen:
01550.90.95
Rotselaar:
01661.64.00
Haacht: 01661.90.34
Rijmenam:
01551.49.66
Boortmeerbeek:
01562.70.29
Kampenhout:
01665.99.79

Ziekenhuis
Imelda Ziekenhuis 015
50.50.11
UZLeuvenCampus
Gasthuisberg:
01633.22.11

HeiligHart Zie
kenhuis Leuven
01620.92.11

Politie 101
Europees
noodnummer 112

RodeKruis
Vlaanderen 105

Antigifcentrum
070245.245

ChildFocus 116.000

TeleOnthaal 106

Zelfmoordlijn 1813

Brandweer
en ziekenwagen 100

Gasreuk 080065.065

MAVHageland
080025.735

COLOFON
Editie Rondom
Haacht
32.508 exemplaren

Hoofdredactie Het Nieuwsblad:
Pascal Weiss, Liesbeth Van Impe
Redactiecoördinator Rondom:
Mariena Dewulf
Verantwoordelijke uitgever:
Gert Ysebaert
Ons adres:
Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
redactie@rondom.be  03210.02.10
editie.haacht@rondom.be
Rondom is een publicatie van
nv Corelio Connect Noord
BTW BE 0444.716.591
Vaartdijk 3, bus 401, 3018 Wijgmaal

Regio sales manager:
Nico Vanhellemont
Mediaadviseur:
Francine Buedts
047596.66.23

Uw advertentie in Rondom?
Campus Remy (Remy Toren),
Vaartdijk 3, bus 401, 3018 Wijgmaal
Tel. 01644.28.38  Fax 01644.28.80
Email: sales.leuven@corelio.be
Vragen over distributie: 080016.644
Zoekertje plaatsen: 080099.510

manager:
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DIEST SCHAFFEN
Wezelbaan 121: open
bebouwing 5a60 ≤110.000,
6a69 ≤120.000, 9a35
≤150.000 ≥0477/35.93.10

AA130343

AUTOPARK MAHO
AUTOWRAKKEN, OUDE METALEN en

TWEEDEHANDSWAGENS
Ik geef tot € 100 en meer naargelang de wagen

alleS wordt afgehaald

MAHO, Mechelsestwg 1036, Herent
✆ 016/48 86 78 - GSM 0477/75 27 21 a

g
n
x
r
00

a

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800/99.510 of surf naarwww.rondom.be

ZOEK&VIND

WERKEN IN EIGEN REGIO
TE KOOP ParK van ruisbEEK
LuXuEus WOnEn in KaMPEnHOuT
.............................................................................................
uniek nieuwbouwproject
met 16 prachtige villa-appartementen
Gelegen in privédomein met zicht op park met vijver
Grote zuidgerichte terrassen
Luxueuze afwerking

bEL vOOr MEEr inFO naar 02 252.08.88 OF MaiL naar inFO@DYLs.bE

WWW.DYLs.bE

A
IR
O
F0

0D

AANKOOP WAGENS aan de
hoogste prijs. Ons bellen is
geld tellen! Ook met schade of
ongeval ≥0475/41.22.35

AA126973

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

AA127054

BETONVLOEREN-
VATO plaatsen & polieren
≥0479/52.42.68 www.
betonvloeren-vato.be

AA128971

ALLE SCHILDER -&
behangwerken vloerbekleding.
Verzorgd vakwerk aan betaalb
prijzen. & grat prijsofferte vlugge
bediening. ≥0477/638.311

AA130143

WWW.ALTERO.BE -
RELATIEBUREAU met
persoonlijke aanpak werkt
met psychologen in heel
Vlaanderen, ook vr 50+ -
ontmoeten@altero.be of
0483/27.56.57

AA130240

SPIRITUELE MASSAGE
≥0485/871.690 - 016/230.412

AA130246

LEEGMAKEN VAN HUIZEN
van zolder tot kelder. Vrijblijvend
inl ≥0496/40.49.25

AA130250

AUTOS GEVRAAGD alle
merken. Wij betalen de beste
prijs!!! ≥0488/15.09.85

AA130265

ALLE GOUDEN &
ZILVEREN MUNTEN, ook
verzamelingen.≥016/44.36.49
- ≥0479/23.86.55

AF125887

AANK BESTE PRIJS TOYOTA
&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf
pech/ongev +oldtimer snel afh
Cash ≥0487/270.027

AF125944

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

AF126181

AANKOOP ALLE WAGENS
ook mt schade & veel kms. Wij
komen aan huis en betalen de
beste prijs ≥0478/48.78.25

AF126215

AANLEG EN ONDERHOUD
VAN TUINEN grondwerken
afsluitingenrioleringenterrassen
en opritten bouwrijp maken
percelen ≥0477/17.39.26 -
0477/79.92.12

AF12628

MOTO TE KOOP GEVRAAGD
(Dirk) ≥0496/533.827

BW033766

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

BW033898

GRIMBERGEN AANNEMER
schilder binnen en buiten
≥0484/665881 -02/269.58.20
www.ustyle.be

BW035141

ALLE TUIN- KLINKERS- &
AFSPANNINGSWERKEN
≥0496/555.415

BW036573

ALLE HERSTELLINGEN van
daken, dakgoten en platte
daken ≥0496/647.428

BW037242

ALLE RENOVATIES EN
DAKWERKEN≥0497/77.67.81

BW37305

ALLE SCHILDERWERKEN
zelfwerkend patroon
≥0497/77.67.81

BW037306

EEN SUPER BIJVERDIENSTE
VOOR U? Wordt Excellence
Consulente - modejuwelen van
topkwaliteit. Heel lonende extra
activiteit in eigen streek. Geen
investering hoge commissie.
www.bijouxexcellence.com -
≥02/351.51.33

AA130284

GEVELSTELLING GALVA
925≤. Pannenlift alu 1650≤.
Zitmaaier kubota diesel 2750≤
≥0475/66.58.78

BW037491

KLUSSEN EN KLEINE
RENOVATIEWERKEN, bel
≥0474/48.12.67

BW037494

KOOPT VOOR ZEER GOEDE
PRIJS masker, beeldje,
kam, kruk, schild, etc. U kan
mij foto's sturen via mijn
email museum.africa@
yahoo.fr of mijn adres 226,
Waversesteenweg Brussel 1050

BW037519

DOMINICAANSE DAME zou
graag via deze weg een leuke
man leren kennen voor een
vaste relatie mee te beginnen.
0492/680886

BW037547

OPVANG/NANNY GEZOCHT
voor en/of na schooluren te
starten 01/09/2014. Prijs otk.
GSM 0485 02 72 12.

BW037601

MAN 49J zkt slanke vrouw tot
50j nation. gn belang vr vaste
rel ≥0487/30.54.94

BW037605

VERZORGDE LIEVE MAN
slank 47j, woont alleen op
gezellig app, zkt lieve dame
vr LAT-rel, uiterlijk &leeftijd gn
belang ≥0499/266822

BW037609

DIVERSE herstellingen van
schoorstenen: afbreken,
opmetsen &hervoegen,
plaatsen van deksel of
vogelwerende draad enz
≥0496/647.428

BW037624

WESTENDE zonnige studio mt
terras te huur ≥0485/161.472

BW037631

DIEPVRIEZER AEG 1m60H
60cm D/BR 6 laden zo gd als nw
t.k. weg overl ≥0494/695419

BW037640

GENIET DEZE ZOMER MET
2! Leuke, actieve m/v met
niveau vinden nieuwe liefde
bij B-loved. 0474/263751 of
070690015 www.b-loved.be
(50+ & holebi afdeling)

BW037666

LEUVEN: tk herenhuis
met tuin in res.woonwijk
'Nieuw Kwartier'.bwj 1935
,1a48ca ,alle nutsvrz ,deels
gerenoveerd ,EPC 300KWH
.Voor afspr.:016/50.39.60
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv

BW037688

INKOOP PLATEN CD DVD
games strips ≥0476/21.82.76

AA130466

ERVAREN METSERS
GEZOCHT tegen goede
voorwaarden. Wil je werken in
een jong dynamisch team. Altijd
welkom. Gevraagd: Ervaren
metsers en/of meestergast
≥0495/61.93.88 BVBA Gebr
Dekleermaeker

BW07710

DAME geeft relaxerende
massages ook weekend
mogelijk 0495/85.10.55

BW037714

KELNERm/v full-time, 5-dagen/
week De Ridder van Musena,
Muizen ≥015/27.58.88

AA130495

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

AA130522

OVERIJSE: Gezocht
naschoolse opvang voor min.
8u/week, auto en rijbewijs
nodig, zeer mooie verloning.
Tel. 0477/34.46.90

BW037754

AANKOOP autos alle merken
van '90 tot 2009 SMS of
≥0488/800.789

AA130528

IK GEEF ZR HOGE PRIJS
juwelen goud m/z edelsteen,
zelf beschadigd. Prestige
uurwerken. Munt. Thuis of in
onze winkel ≥0495/902.758

AF126634

TILDONK TH opslagruimte
90m² ≥0474/11.85.25

BW037777

AANKOOP ALLE WAGENS
cash, ook voor export, veel kms
ook mt schade, 24/24u, 7/7d
≥0484/23.48.66

AA130558

TILDONK TH magazijn 90m²
≥0474/11.85.25

AA130583

VARIA
KOOPJES

AANKOOP

JUWELEN

brOCante / antieK

ELEKTRISCHE HUISHOUD-
APPARATUUR

GEZONDHEID
COMMERCIEEL

HORECA

bOuw en COnStruCtie

PERSONENWAGEN

auto

AANKOOP

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

aanKOOp

OntMOetinGen

Relatie

DaMeS

Heren

OntMOetinGSbureau

VaStGOeD / VerKOOp

Immo

HuiS

VaStGOeD / VerHuur /
aanVraaG

lOKaal

VaKantie / VerHuur

apparteMent

VaStGOeD / DienSten

OpbOuw/bOuwen

tuin

Materialen

SCHilDer

DaKwerKer

platen/CD’S

werKaanbieDinG

jobs

Check zeker eens
onze rubriek
Immobiliën

huis kopen?
Check zeker eens
onze rubriek Vaklui,
tot uw dienst

vakman nodig?
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Notarieel blad
www.immonot.be

OpeNbare verkOOp

9 jULi 2014 b wEEk 28vlaams-brabant

BEGIJNENDIJK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS & STROEYKENS
BOUDEwijNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@michiels-stroeykens.be

DEFiNiTiEVE TOEwijZiNG

BOUWGROND
werchtersesteenweg 12 (tss huisnrs 10 en 14) Betekom
GOED GELEGEN BOUWGROND OPEN BEBEOUWING,
gekad. wijk B nr. 88/H/2, groot 10a 93ca, straatbr. 16,40m.
Wg; RUP Betekom Centr.: zone voor wonen; Gvv; Sted. attest
12/05/2014 voor het bouwen v/e eengezinswoning; Gdv; Gvkr
VCRO.Vrij van gebr. Plan & stedenbouwkundig attest te
verkrijgen op kant.
INGEMIJNDAAN: 150.000EURO
Definitieve toewijzing:woensdag09 juli 2014om
14:00.
In café ‘t Pleintje, Corneel Vissenaekensplein 23 te Betekom
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV

www.immonot.be > 223845

HOEGAARDEN

kantoor van Notaris
BENJAMIN DEPUYDT
klein Overlaar 22 HOEGAARDEN
Tel. 016/76.61.42 - Fax. 016/76.78.36
notariaathoegaarden@skynet.be

RECHT VAN HOGER BOD
Notaris Benjamin DEPUYDT heeft op 27/06/2014 toegewezen
onder voorbehoud van hoger bod:

WONING
kloosterstraat 4 Hoegaarden
Een woonhuis op en met grond, wijk C nr 437/P, 60 ca groot.
Ind.: KELDER. Glvls.: liv., salon, kk.Verd.: 2 kamers, badk.;
ZOLDER.Verw.: gaskachel. vrij van huur. KI €195 (kl. beschr.
mog.). EPC-waarde: 636 kWh/m²/jaar. Besch. zes weken na def.
toewijzing, na bet. van prijs en kosten. Gdv of voorkooprecht
ing. Codex ruimt. ord.; best. wg; vg dd. 5/3/1988 voor verb. van
gevel, gvv; gel. in “effectief overstromingsgevoelig geb.”, niet
gel. in risicozone voor overstroming, afgebakend overstro-
mingsgebied of oeverzone.

VOORDEPRIJSVAN: 31.000EURO
Bezoek: vanaf 5/07/2014 elke zaterdagvan 14u-16u.
Tot enmetuiterlijkmaandag 14/07/2014kan ieder-
een eenhoger boddoenvanminstens€3.100,00mits
zich tewenden tot een gerechtsdeurwaarder van
zijnkeuze en zonderkostenvoorde eerste bieder.
Art. 1592vhGer.W.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 223187

HOLSBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MOSTAERT & MAERE & VAN ELSLANDE
Brusselsestraat 190 LEUVEN
Tel. 016/22.51.14 - Fax. 016/20.74.93
isabelle.mostaert@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD
Er blijkt uit een pv van toewijzing gesloten door notaris isabelle
MOSTAERT te Leuven op 30/06/2014, dat het hierna beschreven
onroerend goed, onder opschortende voorwaarde van gebrek aan
hoger bod, werd toegewezen mits de prijs van € 80.000

VERVALLENWONING
Roostweg 4 kortrijk-Dutsel (2e afd.)
VERVALLENWONING METTUIN EN OMLIGGENDE
BOSSEN. Een woning op en met grond, aanhorigh. en perc.,
gek. vlgs. titel en recent kad. uittr. wijk A nrs. 16/Y, 16/A/2, 16/Z,
16/H/2, 16/E/2, 16/L/2 en 18/L, voor een totaaloppervlakte van
60a49ca. Ng; Bwj. woning 1945; Gvv; Gdv; Integraal beschermd
wegens ligg. inVogelrichtlijn- of Habitatrichtlijn; Bos; Gel. in
collectief te optimaliseren buitengebied -Vkr Natuurreservaten
enVEN; Gel. in mog. overstromingsgevoelig geb. Onverhuurd;
onmidd. ter besch.Vrij en onbelast. Gewone voorw. KI: 255 €.
MITSDEPRIJSVAN: 80.000EURO
Bezoek: elkedag, op eigen risico!
Hoger bodvanminimaal€6.200mogelijk temdins-
dag 15/07, gedaan conformArt. 1592vhGer.Wetb.:
zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 223885

KORTENAKEN / ZOUTLEEUW

kantoor van Notaris
BERNARD INDEKEU
Nieuwstraat 17 ZOUTLEEUw
Tel. 011/78.93.10 - Fax. 011/78.93.19
bernard.indekeu@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD
Bij proces-verbaal van toewijzing, gesloten door Notaris BER-
NARD iNDEkEU op 27/06/2014 is er, onder de opschortende
voorwaarde van gebrek aan hoger bod, toegewezen:

HOEVEmet GROND EN 2 GRONDEN
KOOP I. GEMEENTE KORTENAKEN - 1E AFD.
KORTENAKEN
Sanestraat 9 kortenaken
HOEVE met GROND, gekad. wijk B, nrs 374/S/2, 374/B/2,
374/C/2, 374/D/2, 374/E/2, 374/F/2, 374/G/2, 374/H/2, 375/M,
375/N, 375/R, 375/S, voor een tot. opp. van 2ha03a55ca, omv.:
glkvls: ink., liv., kk., eetpl., badk. met toilet en bad, ruime stall.;
verd.: 3 slpks.; K.I. 748.Vrij van pacht.
MITSDEPRIJSVAN: 200.000EURO
KOOP II. STAD ZOUTLEEUW - 5E AFD. BUDINGEN
t.p. “ROTBROECk” Budingen
Perc. grond, gekad. wijk B, nr 32, groot 52a 20ca.Verpacht aan
dhr. Beelen Bert te Geetbets sedert oktober 2007.
MITSDEPRIJSVAN: 100EURO
KOOP III. STAD ZOUTLEEUW - 5E AFD. BUDINGEN
t.p. “HOGEkAUTER” Budingen
Perc. grond, gekad. wijk B, nr 294/B, groot 25a 08ca.Vrij van
pacht.
MITSDEPRIJSVAN: 4.000EURO
Ag;Verg. dd. 7/05/1965 voor het verb. van een woning
(ged. sloop en wederopbouw);Verg. dd. 30/11/1971 voor
het bouwen van een varkensst.; Gvv - gdv - geen voorkoop-
recht (behoudens voor KOOP II in hoofde van de pachter)
- vrij en onbelast; Nutsvoorz.: elektr. (voll. te renov.),
verw. op mazout (niet conform), EPC = 529 (certificaatnr
20120204-0001031127-00000001-1).
De hoeve werd opgen. in de inv. van verlaten en/of ver-
waarloosde bedrijfsruimten.
Bez.:woe. 2 en9/07/2014, telkensvan 16u-20uen zat.
5 en 12/07/2014, telkensvan 10u-12u.
Recht vanhoger bodmogelijk tem14/07/2014.Art.
1592vhGer.W.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 223991

RUIMTELIjKE ORDENING
IN VLAANDEREN

1. Vg Vergunning uitgereikt Gvg = Geen vergun-
ning uitgereikt
2. Wg Woongebied Wche = woonge-
bied met een culturele, historische en/of
esthetische waarde, Wp = Woonpark, Wug =
Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied,
Iab = Industriegebied voor ambachtelijke bedrij-
ven of gebieden voor kleine enmiddelgrote onder-
nemingen, Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr =
Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch ge-
bied, Lwag=Landschappelijkwaardevol agrarisch
gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied, Nr =
Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
3. Dv Dagvaarding uitgebracht Gdv = Geen dag-
vaarding uitgebracht
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aan-
wezig Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke or-
dening aanwezig
5.VvVerkavelingsvergunningGvv= geenverkave-
lingsvergunning

VOOR ALLE OPENBARE
VERKOPINGEN DIENEN

• Gehuwde kopers niet gescheiden van goede-
ren, dienen beiden aanwezig te zijn voorzien
van trouwboekje en eventueel huwcontract of
voorzien van een volmacht (te bekomen bij een
notaris) gegeven door de niet-aanwezige echt-
genoot.
• Vertegenwoordigers van vennootschappen
dienen: oprichtingsakte, eventueel statu-
tenwijzigingen, benoemingen en publicatie in
het Belgisch Staatsblad voor te leggen.
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LEUVEN

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

RECHT VAN HOGER BOD TOT 15 JULI 2014
Blijkens PV van toewijzing, gesloten door notaris Jean Michel
BOSMANS, werd er op maandag 30/06/2014, toegewezen
onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

OPBRENGSTHUIS
Willem Vanden Abeelelaan 8/10 Heverlee (Centrum)
WELGELEGEN OPBRENGSTHUIS (7 kmrs - bwjr. 1952) m.
handelsr. en gar. Een woonhuis met handelsr., gar. en tuin, gekad.
wijk F nr. 236P3. Opp: 2a11ca. Begr.: Ondergronds: kldr; Glvlrs:
gang, zitplts, keukn, koer, wc, handelsr. & gar. met fietsenstalling.
1ste verd.: 5 kmrs m. lav., badkmr met wc & bad, wc. Dakverd.: 2
kmrs. Rookmelders, cv (gas) en de gebr. nutsvoorz. K.I.: 2.258-€
EPC: 433 kWh/m2jaar. In huur bij studenten. -handelsr. vrij.
Stedenb. Info: wg - BPA de Jacht (deel 1 - gesl. beb., openb. wegen,
bouwvrije tuinstrook, zone voor tuinen)- Gvg - Gdv - Gvkvg - Gvkr.
TOEGEWEZEN AAN: 179.000 EURO
Bezoek: vrijd. v. 18u-20uen zond. v. 10u-12u.
Recht vanhoger bodmetmin. €6.200overeenkom-
stig artikel 1592Ger.Wetb:

www.immonot.be > 223768

LEUVEN

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN CAMPENHOUT & ARNAUTS & WILLEMS
Tremelobaan 61 KEERBERGEN
Tel. 015/52.07.50 - Fax. 015/52.93.76
luc.vancampenhout@belnot.be

Kantoor van Notaris
DIRk LUyTEN
LIERSESTEENWEG 182 MECHELEN
Tel. 015/28.52.10 - Fax. 015/28.52.15
dirk.luyten@notaris.be

OPENBARE VERKOPING in 2 koopdagen met een instelpremie
van 1% doch zonder instelprijs

BOUWGROND
Wilselsesteenweg 75A Kessel-Lo (7e afd.)
PERCEEL BOUWGROND op en met grond, kad. gek. vlgs. eigen-
domstitel wijk A deel van nr. 472 en vlgs. recente kadastrale legger
wijk A nr. 472/S, met een opp. van 13a 14ca vlgs. meting. Gel. inWg
vlgs. GWplan Leuven. Gdv. Gvkr. Geen as-built-attest. Gvv. Steden-
bouwkundig attest dd 21/03/2014 voor het bouwen v/e meergezins-
woning. Stbwk. uittreksels stad Leuven. Blanco bodematt. Geen
risicozone overstromingen.Ter vrije besch. v/d koper na integrale
bet. van koopprijs en kosten.Voor vrij, zuiver en niet bezwaard.
SLECHTS INGEMIJND: 110.000 EURO
Definitieve toewijzing:woensdag09 juli 2014om14:00.
In hetNotarishuis, Bondgenotenlaan 134 te Leuven

www.immonot.be > 223779

OVERIJSE

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN MOORTEL, DE COCk & GORET
Graven E. en Hoornlaan 18 a OVERIJSE
Tel. 02/687.83.20 - Fax. 02/687.34.42
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD
INGEVOLGE PV VAN 30/06/2014 WERD ER TOEGEWEZEN ONDER
OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN AFWEZIGHEID VAN HOGER
BOD

FERMETTE
Koninginnelaan 136 Overijse
Een gunstig gel. woning, mooi perc. met vergez. bwj. 1988, ge-
kad sec K nr 320P4, groot 11a98ca. Glkvls: ink., liv., salon, ing.
kk., berging, wc, gar.Verd: 3 slpks., 1 badk. (bad, lav.). Hoger:
Zolder met luik.Tuin zuidoost. EPC 286 kWh/m² (20090825-
0000272981-00000018-3). Niet overstromingsgevoelig. On-
midd beschikb. R.O.: Serregebied - K.I. 2.255,00 EUR. Genot:
onm. na bet. van prijs en kosten.
MITS DE PRIJS VAN, boven de kosten: 270.000
EURO
Bezoek: op zaterdag05/07EN12/07van 14u-16u.
EENIEDERKANEENHOGERBODUITBRENGEN
BINNENDE15DAGEN(LAATSTEDAG
15/07/2014OM17u30)VOLGENSARTIKEL1592
VANHETGERECHTELIJKWETBOEK:
Zie ook: www.vandenmoortel.be.
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STEENOkkERZEEL

Kantoor van Notaris
kATRIEN DEVIJVER
Frederik Wouterslaan 23 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.50.21 - Fax. 016/65.77.91
katrien.devijver@belnot.be

Geassocieerde Notarissen
SCHOTSMANS & SPAEPEN
Goswin De Stassartsstraat 24 MECHELEN
Tel. 015/28.60.11 - Fax. 015/28.60.15
arnout.schotsmans@notaris.be

Blijkens PV van openbare toewijzing, gesloten voor notaris Ka-
trien DEVIJVER, vervangende haar ambtgenoot Meester Arnout
SCHOTSMANS, belet ratione loci op 26/06/2014 werd volgend
onroerend goed toegewezen onder opschortende voorwaarde
van afwezigheid van hoger bod:

WOONHUIS
de Kerckhove d’Exaerdestraat 56 Steenokkerzeel
Woning, gek. ten kad. sec. B, nr. 224/L/2 - opp. 7a 89ca, KI:
741 € (kl. beschr. mog.), ind.: kelder, glvls.: inkomhal met
vestiaire, douchek., geïnst. kk., woonk.,WC, veranda, gar., tuin,
1ste verd.: 3 slpks., 1 badk., ruime zolder (voll. geïs.), enkele
begl., rolluiken, CV op stookolie, vrij van gebr., wg en ag, geen
voorkooprecht, blanco bodematt., EPC-waarde: 498 (code
EP15187).
MITS DE PRIJS VAN: 230.000 EURO

Bezoek: opdonderdagvan 17u-19u enop zaterdag
van 10u-12u.
Artikel 1592Ger.Wetb :Een iederheeft gedurende
15dagennade toewijzinghet recht eenhoger bod te
doen:
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TERVUREN

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN MOORTEL, DE COCk & GORET
Graven E. en Hoornlaan 18 a OVERIJSE
Tel. 02/687.83.20 - Fax. 02/687.34.42
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD INGEVOLGE PV VAN 25/06/2014 WERD
ER TOEGEWEZEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN
AFWEZIGHEID VAN HOGER BOD

WONING
Dorpsstraat 54 Vossem
EenWONING met tuin en tuinh., bwj. 1932, gekad sec B nr
276L, groot 3a62ca. Ondergr: kruipk. Glkvls: hal, berging, was-
pl., traphal. Niveau: liv., kk., toiletVerd: kamer, ruime badk. met
bad, douchecabine en wc.Verd.2: 2 kamers. Hoger: Zolder niet
geïs. Cv met gas. EPC 467 kWh/m² (20140413-0001573756-
00000008-0). Onmidd beschikb. R.O.: woongeb. Rooilijnplan
d.d. 13/12/1937. Niet overstromingsgevoelig. KL beschr mog.
K.I. 530 EUR.Trap betreden op eigen risico. Genot: onm. na
bet. van prijs en kosten.
MITS DE PRIJS VAN, boven de kosten: 150.000
EURO
Bezoek: op zaterdag 28/06 en05/07van 10u-12u.
EENIEDERKANEENHOGERBODUITBRENGEN
BINNENDE15DAGEN(LAATSTEDAG10/07/2014
OM17u30)VOLGENSART. 1592VANHETGERECH-
TELIJKWETBOEK:
Zie ook: www.vandenmoortel.be.
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ART. 1592 GEREcHTElIjk WETBOEk
HOE kANMEN EEN
HOGER BOD DOEN?

Er zijn twee voorwaarden te vervullen binnen de
vijftien dagen na toewijzing onder opschortende
voorwaarde:
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan
één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing;
het mag evenwel niet lager zijn dan 250 EUR
en het moet niet hoger zijn dan 6.200 EUR.

Het hoger bod moet bij deurwaardersexploot
betekend worden aan de notaris. De oorspronke-
lijke, voorlopige, koper wordt eveneens door de
deurwaarder verwittigd. De tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk.
Het bedrag van het hoger bod moet in consignatie
(bewaring) worden gegeven bij de notaris op het
ogenblik dat men het opbod doet.

Let wel: deze som blijft eigendom van de opbieder
tot aan de toewijzing na opbod.
Wanneer de opbieder na de toewijzing de koper
is, dan geldt het geconsigneerde bedrag als voor-
schot op de koopsom. Is de opbieder geen koper,
dan wordt het geconsigneerde bedrag hem terug-
gegeven, door de band samen met de deurwaar-
derskosten voor het betekenen en aanzeggen van
het hoger bod.
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TIELT-WINGE

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS & STROEYKENS
BOUDEWIJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@michiels-stroeykens.be

RECHT VAN HOGER BOD
Ingevolge PV opgesteld door Dirk MICHIELS werd er op
26/06/2014 toegewezen onder opschortende voorwaarde van
afwezigheid van hoger bod voor de prijs van 175.000 EUR:

WOONHUIS
Perklaan 26 Sint-Joris-Winge
Woonhuis metTUIN, gekad. wijk C nr. 102/M, voor 6a
75ca, K.I. 582 EUR (kl. beschr. mog.). EPC 425 kWh/m²,
omv.: glvls.: inkomhall, toilet, liv. (zit & eetpl.), kk., gar. met
elektr. poort, terras en tuin. verd.: overl., 4 slpks., badk. (ligb.,
wastafel, bidet en toilet), zolder.Wg &#8211; Bwj. 1980 -Verg.
27/04/1978 - Gvv - Gdv - Geen voorkooprecht. Nutsvoorz.:
CV-stookolie, kabel-TV, tel., waterl., riolering, dubb. glas en
rolluiken (ben.), regenwaterput, septische put. Onverhuurd
onmidd.ter besch.Vrij en onbelast - Gewone voorw.
VOORDEPRIJSVAN: 175.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u.
RECHTVANHOGERBOD(6.200EUR)T.E.M. 11 juli
2014.Art. 1592vhGer.W.: zie verder indezekatern:
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TIENEN

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
MaRC & CEdRIC HONOREZ
Nieuwstraat 42 TIENEN
Tel. 016/81.11.53 - Fax. 016/82.04.32
marc.honorez@notaris.be

DEFINITIEVE TOEWIJZING

HOEVE
Bunsbeekstraat 19 Sint-Margriete-Houtem (9e afd.)
Hoeve met binnenkoer, op en met grond en aanhorigh., gekad.
sec. A, nr 33/G, met een opp. van vijf are (5a). KI: € 523,00 -
kl. beschr. mog. Bevattend: woongedeelte: glvls.: kk., badk. met
bad,WC en lav., leefr. achteraan en grote leefr. vooraan. 1e
verd.: 3 slpks. (met verw.), zolder met zolderkamer, binnenkoer,
stall., schuur, gar. C.V. op stookolie. Rolluiken.Vrij van huur.
EPC 779 kWh/m² - UC:20140619-0001612907-00000008-1.
Niet gel. in mog./effectief overstromingsgevoelig geb., noch in
een risicozone voor overstroming. Ruimt. Ord.: Gvg;Wg; Gdv;
Gvkr; Gvv.
INGEMIJNDMITSDEPRIJSVAN: 128.000EURO
Bezoek:woensdagen tussen 18u-19u en zaterdagen
tussen 10u-11u
Definitieve toewijzing:woensdag09 juli 2014om
14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, GroteMarkt 4 te
Tienen
www.notarishonorez.be.
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TIENEN

Kantoor van Notaris
BERT VaLKENIERS
Potterijstraat 10 TIENEN
Tel. 016/81.14.10 - Fax. 016/82.14.00
bert.valkeniers@notaris.be

OPENBARE VERKOOP mits inmijningspremie van 1%

APPARTEMENT (duplex)
Residentie “Gillis” Kumtichstraat 25 b1 Kumtich (7e afd.)
In een kl. app.geb., gekad. wijk C, nr. 68/W/18, voor een opp.
van 9a 95ca. Begr.: Hall, wc met lav., woonk. met trap naar ni-
veau zolderverd., balkon, geïnst. kk., washok, 2 slpks., bdk. met
bad, douche en lav., wc met lav., 2 bergingen, gem. traphall naar
niveau 1e verd. Nutsv.: elektr., water, tel.- enTV-distributie,
verw. aardg. EPC: 159 kWh/m² (20090811-0000223249-
00000004-3). Dubb. glas. Gel. inWg; Gvv; Gdv; Gvkr. KI: 725
€ Kl. beschr. mog.Vrij en Onbelast.Verhuurd. Huurcontract
van 9 jaar, met ingang vanaf 15/07/2011. Huurprijs 680 €/
maand.
INGEMIJNDOP: 147.000EURO
Bezoek: vanaf zaterdag 7/06/2014
-Zaterdagvan 14u-16u
-Donderdagvan 18u30-20u30
Toewijzing:woensdag09 juli 2014om15:00.
In de Verkoopszaal derNotarissen, GroteMarkt 4 te Tienen
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV
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TREMELO

Kantoor van Notaris
KaTRIEN dEVIJVER
Frederik Wouterslaan 23 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.50.21 - Fax. 016/65.77.91
katrien.devijver@belnot.be

Kantoor van Notaris
JORIS STaLPaERT
Grote Bollostraat 60 TREMELO
Tel. 016/53.01.74 - Fax. 016/52.01.32
joris.stalpaert@scarlet.be

RECHT VAN HOGER BOD

RUWBOUW
Denstraat (lot 1) Baal
NOGAFTEWERKENWONING (RUWBOUW) met
GARAGE, kadTremelo, 2e Afd., Baal, sec C nr 119/Y/8, groot
583m². KI € 2 (onbebouwd). GV: Ink., wc, leefr., bur., gar.; 1e
V:, 4 kms, 2 bdks. Onmidd beschikb. mits bet. prijs & kosten.
GWplan:Wg; RUP 5/7/2002;Vg 19/7/2011;Vv 19/4/1994;
Gdv; Gvkr. Niet gel. in overstromingsgebied. Rooilijnplan/
Onteigeningsplan Denstraat 27/1/2011. Gasvervoerleiding
Distrigaz.
TOEGEWEZENONDEROPSCHORTENDEVOOR-
WAARDEVANAFWEZIGHEIDVANHOGERBOD
VOOREENBEDRAGVAN: 181.000EURO
Bezoek: betredenopeigen risico (ruwbouw)
Art 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:
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ZaVENTEM

Kantoor van Notaris
MaRTINE ROBBERECHTS
Stationsstraat 76 ZAVENTEM
Tel. 02/720.01.77 - Fax. 02/721.47.34
robberechts@notaris-robberechts.be

RECHT VAN HOGER BOD
Volgens p.v. van 1.7.14 werd er toegewezen onder voorbehoud
van hoger bod voor de prijs van 70.000€:

APPARTEMENT
Lenneke Marelaan 42 b14 Sint-Stevens-Woluwe
APPARTEMENT “Type M” 6e verd., inkomhall, liv. met
eetpl., kkn, 3 slpk., wc, bdk., dchekam., terras, berging nr 7. KI
1.051€.Verw. aardgas.Vrij na bet. v. pr. en kosten.Wg.
VOORDEPRIJSVAN: 70.000EURO
Bezoek:Woensd. 9/7 v. 18u-19u&zat. 12/7 v. 11u-12u
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:
n° 8535 n.v.n.
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HUWEN OF SAMENWONEN?

Wie ongehuwd samenwoont, hoeft niet te voldoen
aan allerlei formaliteiten.
Aan ongehuwd samenwonen zijn ook geen bijzon-
dere rechten en verplichtingen verbonden. Beide
partners genieten een grote vrijheid.
Aan het huwelijk daarentegen zijn wel een aantal
rechten en plichten verbonden.
Sedert 1 januari 2000 bestaat de tussenmogelijk-
heid omwettelijk samen tewonen.
Dezewettelijke samenwoning biedt eenminimale
bescherming aan diegenen die niet kunnen of wil-
len trouwen. Indien wettelijke samenwoners een
grotere bescherming wensen dan de wet voorziet
kunnen zij een samenwoningscontract laten op-
stellendoordenotaris. Indepraktijk leken slechts
weinig samenwoners te kiezen voor deze wettelij-
ke samenwoning.
Zoals verder op deze website zal blijken, hadden
wettelijk samenwoners immers vooral plichten
en weinig rechten. Sedert 18/05/2007 werd een
erfrecht ingevoerd voor wettelijk samenwonen-
den hetgeen een impact heeft op het aantal sa-
menwoners die voor de wettelijke samenwoonst
zullen kiezen.
Bovendien kan de verklaring van wettelijke sa-
menwoning, en dus de gevolgen ervan, eenzijdig
door één van de partners worden herroepen.

DUUR EN HERZIENING HUURPRIJS

De duur bedraagt minimum 9 jaar; korter mag
niet, langer mag wel (in dit geval zal de overeen-
komst bij notariële akte moeten opgemaakt wor-
den en worden overgeschreven op het bevoegd
hypotheekkantoor).
Betreffendedeherziening vandehuurprijs: bij het
verstrijken van elke driejarige periode hebben de
partijen het recht aan de vrederechter een herzie-
ning van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen
dat de normale huurwaarde van het gehuurde
goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten
minste 15% hoger of lager is dan de huurprijs die
in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laat-
ste herziening is vastgesteld.
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UIT DE HAND VERKOOP
AARSCHOT

HANDELSPAND
+WOONST & APP
HERsELtsEstEENwEg 269 EN 269A
AARscHot

17a60ca-KI 2677. Lot 1
HANDELsP+wooNst: winkelr-kldr-opb.
rmte-kk-wc-waspl-bdk-dress-3 slpk-
wnk-gar-tuin. wat-el-cV-enk gl. EPc
602. Verh. Lot 2 APP.: Ink-wnk-eeth-
terr-kk-bdk-wc-2 slpk-bergr-zolderr-
bur/zith-waspl-dakterr-tuin-gar.
wat-el-cV-dub gl. EPc 749. onverh.
wp. Bl. bodemat. Nt overstr.gev-nt in
risicozone. gdv-gvkr
Bezoek: op afspraak
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 223176

AARSCHOT

PERCEEL BOUWGROND O.B.
scHooNDERBEUKENwEg RILLAAR

7a46ca (lot 1). grenst aan 2 openbare
wegen, toeg. langs beide straten.
Vergunde bouwbr.: 10m langs schoon-
derbeukenweg. Vergunde bouwdiepte:
15m glvl. Vergunde bouwdiepte:
12m verd. wg-Vv. Blanco bodematt.
gdv-gvkr. Niet overstr.gev., niet gel. in
risicozone. Besch. bij akte. Vrij en onbe-
last. gewone voorw. PR: 140000 €
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

PRACHTIGEWONING
LIERsEstEENwEg 147
AARscHot (1E AfD.)

+LANDBoUwgRoND, 49a. KI 596 (kl
beschr mog). Ind.: ink.-liv-eetk+o.h.-
kk-waspl-bdk-ap. wc-berg-kl
gar-3 slpk-zldrkamer; Dub gar-kldr-tuin
Z-ger. water-el-cV maz. EPc 1216
cert.nr 20130905-0001437037-
00000001-7. Nt overstr.gev., noch gel.
in risicoz. Lwag; gdv; gvkr. Vermoeden
van vergund-zijn. Blanco bodematt.
PR € 300000
Bezoek: zaterdag 10u-12u na
telefonische afspraak
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

PERCEEL BOUWGROND
MEERtsELstRAAt
ZN AARscHot (1E AfD.)
(straatbreedte: +/- 19,94m), met een
opp. van 7a95ca. wg; Vv (24/02/’14);
gdv; gvkr; gvg; niet overstromings-
gevoelig. Richtprijs: € 155.000. Alle
verdere inl. vrij te bekomen op het
notariskantoor, zie ook www.notaris-
geysels.be.
Not. KurtGEYSELS
Tel. 016566068,
kurt.geysels@notaris.be
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AARSCHOT

DUPLExAPPARTEmENT
ZwANEstRAAt 8 B2
AARscHot (2DE AfD.)

KI: €664(kl. beschr. mog.). Bj: 2010. 2e
v: leefr.+kk.+bur, terr. 3e v: slpk., slpk.
2, badk. Zolderkmr. gemeensch. bergr.
Mog. overname bep. meubels. EPc:
141,2 kwh/m². Nt overstr.gev., niet
in risicozone. gwplan: wg m cult., hist.
en/of esth. waarde. Vergund. gdv. gvkr.
Blanco bodematt. Prijs: € 230.000
Bezoek: op afspr. met kantoor.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

HANDELSPAND
+ TOONZAAL
HERsELtsEstEENwEg 159
AARscHot (1E AfD.)

13a86ca-KI 4484-Bj 69. gV: toonzl-2
bur-eetzl-wc-mag-gar-lift; 1 VD: gr.
toonzl-privé-woonst; Kldr. Nutsv.:
water-el.-cV maz.-el. verw. (boven). EPc
677 cert.nr 20140315-0001554640-
00000001-1. Nt overstr.gev., noch
in risicozone overstr. Bl. bodematt.
wg-gdv-gvkr-Vg. t.o. nwe bedrijvenz. in
ontwikk. onverh. Richtpr. 800000€
Bezoek: op afspraakmet kantoor nota-
ris Geerinckx, Grauls enCallewaert.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

BOUWGROND vOOR O.B.
A/D LIERsEstEENwEg, tUssEN HUIsNRs
200 EN 204 AARscHot

gekad. wijk D nr.118/D/3 voor 11a
25ca, straatbr. 19m. wg (achterste
deel Ag); Vv dd 01/06/1964 (Ref.
stedenb. 16fL39); Vrij van gebr. Plan
& stedenb. voorschr. verkrijgb. op kant.
Richtprijs: 148.500 EUR. Alle inl. te
verkrijgen op het notariskantoor.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be
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AARSCHOT

BOUWGROND OPEN BEB.
gEL. A/D MosVENNEstRAAt EN
VEELsEBAAN LANgDoRP

gekad. wijk A nr. 205/B/DEEL, groot
15a 99ca, straatbr. 87,18m. wg;
sted. attest 14/10/2013; gdv; gvkr.
Vrij van gebr. Vrij te betreden. Plan &
stbwk. voorschriften te verkrijgen op
kant. Richtprijs: 130.000 €. Alle inl. te
verkrijgen op het notariskantoor.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be
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AARSCHOT

WONING & BOUWLAND
& BOS
oUDE MEcHELsEBAAN 323 LANgDoRP

tp. ‘gijmelhoek 24’, 18a53ca gr.
KI: € 426 (kl besch mog). Bj: 1952.
glkvl: gar, wc, bergplts+chauff, badk.
(ligb, lav), afdak, kk., eetplts, zitplts,
keld. Verd.: 2 slpks. Zold: mog. kmrs.
Mooie tuin+bos. cV (stookolie), EPc:
1115kwh/m². Niet overstr.gev., noch
gel. i/e risicozone. wg; gdv; gvkr.
Vermoeden van vergund-zijn
Bezoek: op afspraak.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

GOED ONDERH. WOONHUIS
gIjMELsEstEENwEg 217A AARscHot

10a30ca. KI €897. Bj ‘75. Ind: kk,
eethk+zithk, ink, wc, vest, bdk, 3 slpk,
zldr, traplift nr kldr, kldr, gar, terr, tuin,
tuinh, bergh, carp. Ntsv: water, elek,
cV maz, dubb gls. EPc 349-cert.nr
20131128-0001490559-00000001-
5; mog overstr gev, nt gel in risicoz vr
overstr gwplan wg; gdv-gvkr; Beschikb
te bespr; VP €360000
Bezoek: op afspraak
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

COmFORTABELEWONING
ELsLEUKENstRAAt 5A LANgDoRP

MEt gARAgE EN tUIN. Ind.: gV: leefr.,
kk., bijkk., bdk. (jacuzzi), slpk., bur.; VD:
2 slpks., bergzolder, hobbyk./slpk.;
voorraadkeld. wglk; Vv (20/02/’78-
82(1V53)); gdv; gvkr; Vg (woning +
gar.); niet overstr.gev. Bwj.: 1986; gebr.
nutsv. EPc: 158 kwh/m²; KI: € 896.
Richtprijs: € 500.000. Zie ook www.
notaris-geysels.be.
Bezoek: na afspraak
Not. KurtGEYSELS
Tel. 016566068,
kurt.geysels@notaris.be
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AARSCHOT

WOONHUIS mET TUIN
MAALDERstRAAt 40 AARscHot

groot 3a55ca, omv.: kelder; glvl:
inkomhal, gang met berging, kk., gar.,
liv.-eetpl., wc(buiten); verd.: bdk. (bad,
wc, lav. 1-pers.), 3 slpks., kl. zolder;
zolder. wg; Bj 1956 (vergund); Bouwvg
27/07/1956; gvv; gdv; gvkr. Vrij van
gebr.; KI 602€ (kl. beschr. mog.); EPc
867 kwh/m². Richtprijs: 195000€.
Bezoek: op afspr
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be
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AARSCHOT

mOOIE BOUWGROND
ZIjstRAAt VAN DE VENNEstRAAt
LANgDoRP

o.B., in verkav. “Vennekamp”, gek.
wijk f dln van nrs 195/g, 198/E/2 en
195/E: Lot 7: 4a89ca, strbr. 17,50m.
wg; goedgek. verkav.; wijz. verkav.;
onverh. onmidd. ter beschikk. Vrij en
onbel. gewone voorw. Richtprijs: Lot
7: 122.000€
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 211444

AARSCHOT

mOOI WOONHUIS mET TUIN
DENNENLAAN 11 AARscHot

6a69ca, omv.: gV: washok+dche,
lokaal+ketel cV, berg.+boiler,
gar.+autom. poort, tuin+tuinh.; tss.
verd.: ink.+wc, kk., liv.-eetpl.; VD:
slpk.+bdk., slpk.+bdk.; tss.verd.: bur.,
slpk., zolderkamer. wg; Bj 1978; Vv;
gdv; gvkr. Vrij van gebr. KI 1117€; EPc
669kwh/m². Richtprijs: 290000€.
Inl. ten kant.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 223154

AARSCHOT

WOONHUIS mET TUIN
HoMBERgstRAAt 10 & +10 LANgDoRP

(gerenov. in 2010), in bosrijke omg.,
4a75ca, omv.: glvl: liv., kk., berging/
waspl., bdk. (douche, toilettafel, wc)
+ bijgebouw: liv., kk., slpk., bdk. (te
renov.), tuin met 5 autostaanpl.; verd.:
2 slpks. wg; gvg; gvv; gdv; gvkr. Vrij
van gebr. KI 500€ (kl. beschr. mog.).
EPc 490kwh/m². Richtpr. 195.000€.
Inl. ten kant.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 223760

AARSCHOT

BEmEUBELDE vILLA+TUIN
ELsLEUKENstRAAt 76 (HoEK
VoLKENsVooRtstRAAt) LANgDoRP

cHARMANt, 16a50ca, omv.:
kldr: waspl., speelhk, cv; gV:
inkomhal+vestiaire&wc, ruime liv.
(zit-&eetpl.), land. kk., bdk., 3 slpks.,
gar., gr. aangel. tuin+tuin- & BBQ-huis;
zldr. wg land.kar.; Bj 1977 (vergund);
Vv; gdv; gvkr. Vrij bij akte; KI 1113€;
EPc 450kwh/m². Richtprijs: 425.000€
(incl. meubelen). Inl. ten kant.
Bezoek: op afspraak
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 224077

AARSCHOT

RUImWOONHUIS 15A13CA
DIEstsEstEENwEg 465
RILLAAR (5E AfD.)

+Z-ger tUIN-bij E314. Rme vertrekken.
gV: hall-liv+oh-kk-bur-ver-waspl-dch-
wc; VD: 3 slpk-bdk-wc; zldr-gar-kld. Bj
81-KI 1338. Dub gl-alarm-stookolie-
tank EPc 20090526-0000187312-
00000031-8 282; VERHUURD.
Vg-wg-Ag-gdv-gvkr-Vv. Nt overstr.gev,
gn risicoz v overstr, nt v nat overstr.
baar, nt in afgeb of overstr.geb. VP
€280000
Geass.Not. TIMMERMANS,
MEURIS&CLAES
Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 223831

BEGIJNENDIJK

mOOIE BOUWGROND
wERcHtERsEstEENwEg
NAAst HUIsNR 127 BEtEKoM

Uitzonderlijk mooi perc. voor open
beb., groot 11a 77ca -bouwbreedte
is 11m zeer goed gel. nabij het centr.
Prijs: 183.000€
Not. JanDENYS
Tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 214685

BEGIJNENDIJK

2 mOOIE BOUWGRONDEN
wERcHtERsEstEENwEg BEtEKoM

voor open beb. dicht bij het centr.
scholen en winkels - bouwgrond 8a
(mog tot bijkopen achterlig. tuingrond
van 9a 25ca) 163.000€; bouwgrond
8a80ca (mog tot bijkopen achterl
tuingrond van 13a50ca) 158.000€
Not. JanDENYS
Tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 214684

BEGIJNENDIJK

PERCEEL BOUWGROND
gEL. A/D stEIjENHofLAAN
BEtEKoM (2E AfD.)

kad. sec. A, nr. 453/E/6, 6a80ca.
straatbr. ± 17m. Diepte ± 40m. Rustig
gel., dichtbij station. wg. Niet-vervallen
Vv 25/08/1967. Bouwvrschriften op
verzoek te bekomen. gdv. gvkr. Blanco
bodematt. Niet overstr.gev., noch gel.
in een risicozone voor overstromingen.
Besch. bij akte. Vrij en onbelast.
gewone voorw. PR 155000€.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 222860

BEKKEVOORT

vILLA
HALENsEBAAN 49
MoLENBEEK-wERsBEEK

met omliggende gronden en grote
hangar, groot 3ha 38a 70ca, EPc:
373, UNIEKE coDE: 20130715-
0001409425-00000001-6, Vg:
687: bouwen woning + oprichten
bedrijfsgebouwen 16/9/77, 632A:
bouwen van een huis 11/7/79, wg,
gdv, gvkr, gvv.
Not. LucBOGAERTS
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 217068

BEKKEVOORT

INSTAPKLARE BUNGALOW
NEtELZEEPstRAAt 26/D BEKKEVooRt

met prachtig zicht en rust. gel. Hall,
liv met o.h., zitpl., geinst. keuk, wc,
veranda,terras, tuin, kl. serre, gar.
2 auto’s, 3 slpkrs, badkr, keld. cV.
EPc-711kwh/m²jaar-nr 20140428-
0001582255-00000006-0. Ro: wg
met land. kar. en deels in Ag; Vv dd
28/11/1967; Vg dd 29/08/1970;
gdv; gvkr. KI: €1075
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 223665

BERLAAR

2 BOUWGRONDEN
AAN MELKoUwEN, tER PLAAtsE
‘MELcAUwEN’ BERLAAR

Lot 1 BoUwgR gEsL BEB, kad. sec.
c, nr. 378/E/2/deel, 4a76ca. Vrg.br.
8,04m. Lot 2: BoUwgR HoB, kad. sec.
c, nr. 378/E/2/deel, 6a51ca. Vrg.br.
8,04m. wg land. kar. Vv. Bwvrschrft. op
verz. gdv. gvkr. Blanco bodematt. Nt
overstr.gev., noch in risicoz. vr overstr.
Vrij en onbelast; gew. voorw. PR.: Lot 1
110000€-Lot 2 125000€
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 220827

BERTEM

GD GEL 3-GEvELWONING
tERVUURsEstEENwEg 106 BERtEM

kldr; gV: ink, sal, eetpl., kk, bdk; 1e
VD: 2 slpk; in te richten zolderr. (mog.
3 slpk); tuin+tuinh., 2e ing. woning
uitgev. op verkeersluwe doodlop.
str. Pl. parkeren a/d achterk. woning
evt. carport. Ligg. centr. Bertem: oV
& handelaars-Nabij gasthuisberg.
4a20ca-KI 723€-wug-gvkr-gdv-EPc
752. VERLAAgDE PRIjs
Notarishuis Leuven
Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 222177

21



BONHEIDEN

PRACHTIGE VILLA + TuIn
PUtsEstEENwEg 256
BoNhEidEN (1E afd.)

31a16ca. Mog aank/huur aanp perc
tot 44a29ca-Ki 2188-Bj 77-dub.
gar-waspl+bijkk-dche-wc-werkpl-
hobbyr; Boven: ink-liv-eetpl-kk-2
bergpl-3 slpk-gang-bdk-in te richten
zolder+dakvenst. water-elek-verw
gas-dubb. gl. EPC 257. Nt overstr.gev.
gel naast risicoz v overstr. dls wg land
kar-dls bos-gdv-gvkr. Bl. bodematt.
PR 550000€
Bezoek: op afspraakmet kantoor.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 223101

BOORTMEERBEEK

DRIEGEVELWOnInG
BERiNgstRaat 63 BooRtMEERBEEK

Zeer goed en rustig gel. Kelder. ink,
liv+eetplts, rme kkn, apart toilet,
achterkkn, 2e ingang, gar. Voortuin,
parkeergelegenheid, achtertuin (op
te frissen). 1e verd: 2 slpks, berg.,
badk, zolderverd: 3e slpk. goed gel.
tss Mechelen en Leuven. Nabij alle
nutsvoorz. opp: 7a40ca. Ki 922 €. EPC
821 kwh/m².
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224615

BOUTERSEM

BOuWGROnD
VOOR 3 PERC.
hoEK KERKoMsEstEENwEg/
KERKstRaat KERKoM (4E afd)

1 oB&2 hoB MEt 2 woNiNgEN tER
afBRaaK. sec. B nrs 262d 260/s en
delen 260t en 260N. totaal 15a72ca
met nog 2 best. geb. Vv voor 3 perc.
Perc. 1: opp 5a42ca best. eengezins-
woning in oB; Perc. 2: opp 5a50ca
best. eengezinswoning in hoB; Perc.
3: opp 4a80ca best. eengezinswoning
in h.o.B. tot. oPP: 15a72 ca; wglk;
gvkr; gbpva
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 221996

DIEST

5 PERC. BOuWGROnD OB
hEZEstRaat (LaNgs hUisNR 70)
sChaffEN (5dE afd.)

gel. in woongebied; Vv; gvg; gdv; gvkr.
Lot 1= 07a10ca - Lot 2= 07a27ca
- Lot 3= 07a63ca - Lot4= 07a65ca -
Lot6= 06a90ca. info ten kantore.
Geass.Not. KoenvERMEULEN
&MarijkeMELLAERTS
Tel. 011 45 50 25,
lieve.not.vermeulen@dataconsult.be

www.immonot.be > 224592

DIEST

BOuWGROnD LOT 7
KRUisstRaat EN tURNhoUtsEBaaN
MoLENstEdE
sect h, deel nrs. 84/02/z2, 84/02/
x2, 84/02/b2 en 84/02/k, opp 11a
3ca, str.br.: 20,59m (Kruisstr - 47,54m
(turnhoutseb), Vg: slopen woning +
bijgeb (dos 2009/298)15/02/2010,
kappen 2 bomen (dos 2011/012
KaP)07/04/2011, wg, gdv, gvkr,
Vv: 5.00/24020/1000042.1
(2008/14Va)18/05/2009.
Not. LucBoGAERTS
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 218501

DIEST

BOuWGROnD LOT 5
KRUisstRaat MoLENstEdE
sect h, deel nrs. 84/02/z2, 84/02/
x2 en 84/02/w2, opp 5a 79ca, str.br.:
16m, Vg: slopen woning en bijgebouw
(dosnr 2009/298) 15/02/2010,
kappen 2 bomen (dosnr 2011/012
KaP) 07/04/2011, wg, gdv, gvkr,
Vv: 5.00/24020/1000042.1
(2008/14Va) 18/05/2009.
Not. LucBoGAERTS
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 218499

DIEST

BOuWGROnD LOT 2
LiNtERBERg MoLENstEdE
sect h, deel nr. 84/02/z2, opp
7a 96ca, str.br.: 16,06m, Vg:
slopen woning en bijgebouw
(dosnr 2009/298) 15/02/2010,
kappen 2 bomen (dosnr 2011/012
KaP) 07/04/2011, wg, gdv, gvkr,
Vv: 5.00/24020/1000042.1
(2008/14Va) 18/05/2009.
Not. LucBoGAERTS
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 218496

DIEST

BOuWGROnD LOT 1
tURNhoUtsEBaaN EN LiNtERBERg
MoLENstEdE
sect h, deel nr. 84/02/z2, opp 12a
12ca, str.br.: 31,25m (turnhout-
sebaan) en 16,06m (Linterberg),
Vg: slopen woning en bijgebouw
(dosnr 2009/298) 15/02/2010,
kappen 2 bomen (dosnr 2011/012
KaP) 07/04/2011, wg, gdv, gvkr,
Vv: 5.00/24020/1000042.1
(2008/14Va) 18/05/2009.
Not. LucBoGAERTS
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 218494

GLABBEEK

nOG 3 PERC. BOuWGROnD
hEidEBLoKstRaat BUNsBEEK

ZEER Mooi gel. - oB - gr 11a31ca
(20m) / gr 10a52ca (35,59m) / gr
8a76ca (24m). Ro: wg; ag; gvkr; Vv
07/2012 dd 02/10/2012.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 220665

GLABBEEK

GOEDEWOnInG
BaaKstRaat 1 gLaBBEEK

met hall, liv, geinst keuk, bur., berg.,
bdk, 4 slpks, zold. en 2 keldrs; cv; dubb
glas. gr 13a46ca; Ki: €731 ( kl.beschr
mog). Ro: ag, gvkr, gdv, gvv.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 221982

GLABBEEK

InSTAPKLAREWOnInG
BERgstRaat 8 ZUURBEMdE

Mooi gel. gar, tuin, koer, gronden-
ideaal v paardenliefheb.-gr. loods,
hangaar; hall, liv, zitk, geïnst. kk, wc,
berg., ver., wasr.+dche, 3 slpk, bdk,
kld, zld. CV, dub glas, 1ha55a60ca;
EPC 517kwh/m² nr 20140217-
0001536297-00000007-1;
ag-gdv-gvkr-gvv-Vg dd 02/07/1963
bouwen woning-Vg dd 07/04/2003
verbouwing-Ki 1416+31+10
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 221143

HAACHT

WOOnHuIS
LijstERstRaat 4 haaCht

ind: gV: ink., wC, eetpl, liv., kkn, gar.;
verd: 4 slpks, badk.+wc; Zolder. Bj
1979; Ki: 704; EPC 473kwh/m³; Vg,
wug, gdv, gvkr, gvv; conv vkr; gn
overstromingsgeb; VP: 258.000€. opp
1a93ca; sec. C 132/n. inl.: kant. notaris
tuerlinckx haacht 016/60.14.54.
Not. BernardTUERLINCKX
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 220460

HAACHT

WELGELEGEnWOnInG
PostwEg 18 tiLdoNK

MEt RUiME haNgaR EN tUiN,
15a00ca. Kldr; gV: gar-berg-wc-liv-
eetk-kk-ver; Vd: 3 slpks-berg-bdk;
grote in te richten zldr. EPC 1044 UC
20140529-0001602316-00000003-
7. Verhuurd. dls wg; dls ag; geen re-
cente vg, geb. dateert van vóór 1962;
gdv; gvkr; gvv. geen risicocozone v
overstr. of overstr.gev. geb. Ki 1079.
VP 310000€
Bezoek: woensdag van 16u-19u
Not. BernardTUERLINCKX
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 223934

HAACHT

WELGELEGEn
WOnInG+TuIn
LiPsEstRaat 1 tiLdoNK

03a18ca. Kelder; glvl: gang, eetpl.,
liv., kk., wc, bergh., tuin; Verd: 2 slpks.,
bdk.; Zolder. EPC 1116kwh/m² (UC
20140210-0001531982-00000014-
9). Verhuurd. wg; geen recente Vg, geb.
dateert van vóór 1962; gdv; gvkr; gvv.
geen risicocozone v overstr. of overstr.
gev. geb. Ki 658€. VP 200.000€
Not. BernardTUERLINCKX
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 223960

HERENT

DEGELIJKE RIJWOnInG
CasiNoLaaN 36 hERENt

goEd gel. omv.: kelder, ink, liv en
eetpl, kkn, ver.+apart wC, achterkkn,
bergpl, gar., tuin, 2,2 are. 1e verd: 3
slpks, badk (lav., ligb), nt geïsol. zolder.
op te frissen. Zeer goed gel. op 5
minuten E314, E40, op 10 minuten
van Leuven. opp: 3a 21ca. wg; gvkr;
gdv; Ki: 827€. EPC: 523 kwh/m².
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224522

HERENT

WELGELEGEn
WOnInG+TuIn
PoPULiERENwEg 20 hERENt

06a72ca. glvl: hall, wc, liv., kk., kl. gar.;
Verd: 2 slpks., wc, bdk.; Zolderverd:
kamer en in te richten zolder. EPC
787kwh/m² (UC 20140520-
0001596121-00000021-2). onmidd
beschikb. wg; geen recente Vg, geb.
dateert van vóór 1962; gdv; gvkr; gvv.
geen risocozone v overstr. of overstr.
gev. geb. Ki 809 €. VP: 330.000 €
Not. BernardTUERLINCKX
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 223997

HERSELT

WOOnHuIS 14A04CA
NEERstRaat 85 hERsELt (2E afd.)

met grond en aanhorigh. Ki 708
(Kl. beschr. mog.); Bj 1976. ind.:
gar- smeerput met toeg. tot kruipk;
onderk+kruipk.; glvl: hal+lav-kk-
liv+houtkachel-eetpl-3 slpk-wc-bdk
(bad, lav); gr tuin+boomgaard. Re-
genwaterput. CV maz-water-elek, EPC
469 cert.nr 20131019-0001466091-
00000001-9. wg. Niet overstr.gev.
gdv-gvkr. PR 260000€
Bezoek: op afspraak
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 218603

HOEILAART

RuSTIG GEL WOnInG+TuIn
tENBosLaaN 62 hoEiLaaRt

bj 1971, 9a37ca. onderk.: gar 3
wag-voorrdkld-werkrmte-berg-was-/
droogrmte; gV: hall-vest-wc-liv-kk-2
kmrs, bdk-berg.; Vd: 3 kmrs-bdk (evt
om te bouwen app-aansl kk)-2 zolder-
rmtes. CV maz. EPC 355 (20140415-
0001574905-00000003-8). onm
beschik. wg land. kar. (+/- 50m
strook vanaf str.); ag. Ki 2702. www.
vandenmoortel.be
Bezoek: op zaterdag van 15u-17u
(vanaf 14/06/2014)
Geass.Not. vANDENMooRTEL,
DECoCK&GoRET
Tel. 02/687.83.20,
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

www.immonot.be > 224094

HOLSBEEK

CHARMAnTEWOnInG
KoNijNtjEsBERg 6 hoLsBEEK

PRaChtig gEL. iN BosRijKE oMg. (ENK.
aLs 2e VERBLijf) MagisChE sEttiNg.
Liv, kk, bdk, slpk; Vd: 2 slpk; kruip-
zolder. inbegr. tuinh en garagebox.
schitterend & rustig gel. in volle natuur.
5min op-&afrit E40&E314, Leuven
& klinieken. ideaal als 2e verbl. (gn
domicilie). opp 64a11ca-Ki 666-EPC
1449. Recreatiegeb.
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224101

JODOIGNE

nIEuWBOuWWOnInG
(HOB)
RUE dE La soURCE 12a
ZétRUd-LUMay (gELdENaKEN)

+tUiN, 9a82ca. gV: ink+wC, liv, eetpl,
kk, berg; Vd: 3 slpk, bdk; zolderberg.
hoge kwalit.afw.; 150m² woonopp.
wg-Vg-Vv-gdv-gvkr. 15min v LEUVEN.
Vrij van gebr. Ki nog nt vastgest.
Energiepeil E 66, K 30, Espec 111,7.
Richtpr 249500€. Verk onder stel v
Btw (grond: 80000+constr.: 169500).
inl ten kant of 0475/67.09.93
Bezoek: op afspr
Geass.Not.MIChIELS&
STRoEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 223322

KAMPENHOUT

CHARMAnTE RuIME
WOnInG
oUdEstRaat 1
KaMPENhoUt (1stE afd.)

6a 62ca gr. Ki: 686€ (kl beschr mog).
glkvls: hal+traphal, leefrmte, inger.
kkn, berging, gar., aangel. tuin+tuinh.
1e verd: 3 slpks, vernwde badk. zolder.
Kelder. Nutsvoorz: water, elektr.,
elektr. verw. (conv.). EPC: 665 kwh/
m². gwplan: wg. gdv.-Vkr w&Z. Niet
overstr.gev., niet in risicozone. Prijs:
€ 390.000
Bezoek: op afspraak.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 224071

KORTENBERG

RuSTIG GEL APPARTEMEnT
oUd stRijdERsLaaN 35 h KoRtENBERg

3e VERd. (oP tE fRissEN). omv.:
inkomhall + vestiaire, ruime Zw ge-
richte liv. met terras, kk. ,apart wc, bdk.
(ligb., lav., plts vr dch), 2 slpks. inb.;
berging, garagebox. Zr gd gel., rustig
nabij centr., op 5min. E40, op 15min.
Luchthaven, Leuven en Brussel. opp:
90m²; Ki: 769€; wg; gdv; gvkr
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224103

LAAKDAL

APPARTEMEnT
dE hEggE 2 B2 VEERLE (1E afd.)

op het glvl + gr. gar. met afstandbediening.
ind.: Priv. inkomhal, liv., geïnst. kk., bergpl.,
bdk., slpk. Elektr. rolluiken. dubb. glas.
ap. gasketel, vernieuwd in 2008. Ki: 654
€. EPC keuring met code 20131009-
0001458852-00000001-7: 249 kwh/m².
Geass.Not. vANGoRP&
ARNAUTS -Tel. 013/31.10.63,
bc.brandhofenvangorp@dataconsult.be

www.immonot.be > 218110

LANDEN

OP TE FRISSEnWOnInG
KaPELstRaat 28 attENhoVEN

met tUiN en gaRagE. 04a91ca. glvl:
hall, zitk., kkn., wc, eetk., bdk; 1° Verd:
2 slpks; zolder, tuin, berg., wc. Nutsv:
water, elektr, geen verwarm. gel. in wg
met land. kar.; gvkr; gdv; gvv. Ki: € 356
KL beschr mog. onmidd beschikb.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 223895

LANDEN

InSTAPKLARE GOEDE
WOnInG
jos. ECtoRsstRaat 37 LaNdEN

met inkomhall, liv. en zitpl., kk, bdk, 3
slpks, zold., 3 keld., veranda, tuintje en
werkpl. gr 1a90ca; Ki 627 (kl. beschr.
mog). Ro: wg, gdv, gvkr, gvv; EPC
716kwh/m². Zie: www.notarimmo.be.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 221325

LANDEN

2 PERC. BOuWGROnD
hoEK dE CLERMoNtstRaat EN NiELsE-
stRaat LaNdEN (waLshoUtEM/wEZEREN)

zeer mooi gel., lot 2 9a10ca, lot 3
10a82ca, Vv 5.00/24059/1000011.1
dd 25/03/2008, gel in wg met land.
kar., gdv, gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 221976

LEUVEN

GOED GEL. APPARTEMEnT
REsidENtiE “BLoEMfoNtEiN”
LEEUwERiKENstRaat 37/25 aPP 0702
hEVERLEE

7e Verd. omv.: inkomhal, liv. met
terras, bdk. met ligb. en lav., apart wC
en berging, 1 slpk. inbegr.: kelder. Zeer
goed gel. op 5min. van centr., klinieken
en op- & afrit E314 en E40. opp 54m²;
Ki 743€; wg; gvkr; EPC 421kwh/m².
NoTARIShUISLEUvEN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
Tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224102
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LEUVEN

GERENOVEERDEWONING
SiNt MaaRtENSStRaat 51
LEUVEN (CENtRUM)

Centr. Gel., aaNGENaaM, instapkl.
Omv.: inkomgang, kk., eetpl. & liv.
met gr. schuifdeur uitgev. op tuintje:
klinkers & klimop, ap. berg., WC; 1e VD:
slpk., bdk. (hkbad-dub lav-dche-wc-pl
vr was-/droogmach.); 2e VD: 2 slpks.
Uitst. ligg., uiterst centr. maar toch
rustig, alle fac. Opp 90ca; Ki 791; Wg-
Gdv-Gvkr; EPC 317
NotarishuisLeuveN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 223887

LEUVEN

ZR GD GEL RIJWONING
WiPStRaat 5 KESSEL-LO

Omv.: voll. onderkeldering; Glvl:
inkomgang, berging ap. ingang; 1e
verd.: inkomhall met vestiaire, liv. in L
vorm met ZW ger. terras, ing. kkn, WC;
2e verd.: 3 slpks., bdk. met WC, lav.
en ligb. inbegr. garagebox gel. naast
woning. Op 5min station en centr.
Opp:1a 19ca; Ki: 1120; Wg-Gdv-Gvkr;
EPC: 548kWh/m².
NotarishuisLeuveN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 221994

LEUVEN

CENTR. GEL. APPARTEMENT
JaN StaSStRaat 5 LEUVEN (CENtRUM)

KELDER EN aUtOStaaNPLaatS. Omv:
inkomhall, living van 22m², keuken,
badkamer met lavabo, wc en douche.
2 slaapkamer (10m² en 7m²), kelder
en inbegrepen: autostaanplaats in
ondergrondse garage. topligging
centrum Leuven. alle faciliteiten. Opp:
56m². WGCH; gvkr; gdv. Ki 871 €. EPC:
181 kWh/m².
NotarishuisLeuveN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224620

LINTER

GOEDEWONING - OB
MOLENWEG 22 DRiESLiNtER

met hall, liv., kkn, 2 slpks, badk,
wc, veranda, tuin met tuinhuisje,
gar., voll. onderkeld., zolder, cv,
gel. in wg met land. kar., gdv, gvkr,
vv dd 02/09/1963, bouwvg dd
11/10/1971, EPC: 811 kWh/m², gr
11a 87ca, Ki 1038 euro.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224515

LINTER

PERCEEL GROND
KaStEELStRaat NEERLiNtER
zr. goed gel., in wg met landl karakt.
(dienstig voor half open bebouw.), gr
4a30ca; straatbr. 10m.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 222605

LINTER

PERCEEL BOUWGROND
H.O.B.
HEiDEStRaat NEERLiNtER
vrij v gebr., terrein is genivelleerd, gr
16a43ca, straatbr. 14,88m. RO: gel in
Wg, Gvkr, Gdv, Vv dd 12/01/2009.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 221606

LUBBEEK

ZR GDE INSTAPKLWONING
VOSKEN 54 LUBBEEK

2 gar&5 slpk, gr liv, gr geinst kk, 2
bdk, mezz, geïs zldr, kldrverd. met
bureelruimte (dienst. als 5e slpk),
home-cinemazaal&kldr. Gr tuin
prachtig zicht. Perf st v onderh. Nabijh
v openb verv&winkels; 10a03ca-Ki
2392-EPC 233 20140410-
0001572308-00000004-1. Vv-Vg-
Gd-Gvkr-in mog overstr.gev. geb. Zie
ook immoweb&notarimmo
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 222570

OUD-HEVERLEE

ALLEENST VILLAWONING
VLiERBEEKStRaat 31 BLaNDEN

ZR GD, RUStiG GEL. tot. onderkeld.,
gar.; GV: ink.+vest.&wc, liv. opged. in
bur., sln, eetrmte & tv-hk; kk., ZW-ger.
terras, tuin; VD: Nachth., 5 slpks;
Dakvd: traphal, geïs. zolderr. te gebrui-
ken als uitbr. woning evt. bur./slpks./
dress. Nabij E40. Bew.opp. ±440m².
Opp 13a09ca; Ki 2117; WGLK-Gvkr-
Gdv-281kWh/m²; Bj 1990
NotarishuisLeuveN
verkoopbureau
vbeuckels@telenet.be
tel. 016/22.19.45

www.immonot.be > 224239

OVERIJSE

BOUWGROND
LOSWEG (GEL. LaNGS
BRUSSELSEStEENWEG NR 134) OVERiJSE

gunstig gel., in een niet vervallen
verkav. 235_V_344 (lot1) d.d.
01/07/1996, gekad sec D nr 302C6,
groot 7a35ca. R.O.: deels serregebied
en deels wg met land. kar. Zuidgericht.
Niet overstromingsgevoelig geb.
Vlakbij centr. en alle voorz. Stbwk. inl.
en voorschriften te verkrijgen op aan-
vraag. Zie ook: www.vandenmoortel.be
Bezoek: op dinsdag, woensdag en
in het weekend, na afspraak via
0479/62.78.69, aanbellen op Brus-
selsesteenweg 134.
Geass.Not. vaNDeNMoorteL,
DeCoCK&Goret
tel. 02/687.83.20,
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

www.immonot.be > 223428

OVERIJSE

RUIMEWONINGMET TUIN
KERSELaRENStRaat 38 OVERiJSE

Gunst gel-bj 04-2a61ca. GV:
Hall+vest-wc-eeth-liv-kk-waspl-gar;
VD: hall-4 kms-bdk-berg; Hoger: Zldr.
Nutsv: CV gas. EPC 162. Rgnwtrpt
3500l. Onm besch bij akte. Res.geb. vr
woonwijken. Gn overstr.gev. geb. Zon-
nepan. noch certif. wrdn meeverkocht.
Vrw kand-koper: nt in bezit v onr
eigend+vrw Haviland na te leven. VP
339000€
Bezoek: na afspraak via
0477/57.92.75 (bellen na 17u30 op
weekdag of in het weekend)
Geass.Not. vaNDeNMoorteL,
DeCoCK&Goret
tel. 02/687.83.20,
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

www.immonot.be > 223080

OVERIJSE

RUSTIG GEL. BOUWGROND
LiNDaaL (RECHtS V/D WONiNG MEt
HUiSNR 82) OVERiJSE
sec. C nr. 597 k/deel opp. 4a66ca.
Voorgevel v 10m. Wg met land.
kar.; bestemd v oprichten v/e
3-gevel woning. Goedgek. verkav.
235/V/213 (verkavelingswijz. lot 1 dd
23/01/2012). Gel. in mog. overstr.gev.
geb. tuin op het zuiden; Vlak perc.; in
doodlop. str.; aansl. mog. op riolering/
water/gas en elektr. inl. ten kant.
Geass.Not. tomverhaeGeN&
JohanBussChaert
tel. 02/687.60.06,
notaris.verhaegen@telenet.be

www.immonot.be > 221793

OVERIJSE

RUSTIG GEL. BOUWGROND
LiNDaaL (LiNKS V/D WONiNG MEt
HUiSNR 76) OVERiJSE
sec. C nr. 597 k/deel opp. 4a54ca.
Voorgevel v 10m. Wg met land.
kar.; bestemd v oprichten v/e
3-gevel woning. Goedgek. verkav.
235/V/213 (verkavelingswijz. lot 1 dd
23/01/2012). Gel. in mog. overstr.gev.
geb. tuin op het zuiden; Vlak perc.; in
doodlop. str.; aansl. mog. op riolering/
water/gas en elektr. inl. ten kant.
Geass.Not. tomverhaeGeN&
JohanBussChaert
tel. 02/687.60.06,
notaris.verhaegen@telenet.be

www.immonot.be > 221791

ROTSELAAR

WOON- &
HANDELSEIGENDOM
WERCHtERPLEiN 33 WERCHtER

groot 3a52ca. Ki 2231 €. Meerd. mo-
gelijkheden. Handelsr. 20 x 19m en 20
x 5m; L vorm; boven: 2 slpk, liv., inger
kk., veranda, badk., WC, berging, verw.
stookolie, zolder. VP: 295 000 €
Not. JanDeNYs
tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 224317

ROTSELAAR

WELGELEGENWONING
StatiONSStRaat 146 ROtSELaaR

m. tuin, gar., 08a00ca. Glkvls: hal,
voorpl., sal, slpk, 2 kkns, wc. Verd:
4 slpks. zolder. Zolderverd: in te
richten zolder. EPC 566 kWh/m². Onm.
beschikb. R.O.: Wg (kl. dl industriegeb.)
-gn recente stdnbwk verg., geb. van
vóór 1962; Gdv; Gvkr; Gvv. Gn risoco-
zone vr overstr. of overstr.gev. geb. (Ki
385€). VP: 158.000€
Not. BernardtuerLiNCKX -tel.
016/60.14.54, bernard.tuer-
linckx@notaris.be

www.immonot.be > 224007

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

WOONHUIS MET TUIN
KaPitEiN MODESt CUyPERSStRaat 85
ZiCHEM (2E afD.)

Rustig doch centr. gel. in hartje Zichem,
kad. wijk E, nr 252/a/2, 2a93ca.
ink., 2 doorl. pl., kk., wc, bdk., 2 slpk,
zldr, tuin. Bwj ‘51. Kl. beschr. mog. Ki
€510. Nutsv.: CV maz., rolluiken. EPC
20131023-0001468447-00000002-
8 - 560kWh/m². VERHUURD. Gvg; Wg;
Gdv; Gvkr; Gvv. VP €180000
Geass.Not. tiMMerMaNs,
Meuris&CLaes
tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 218802

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

PERCEEL BOS
t PL GEN “WUyBERG” (tSS iJSBERGStR &
ENGELENBERG) ZiCHEM (2E afD.)

in een rustige groene omg., gekad. wijk
D nr. 268/E/2, groot vlgs. titel en kad.
5a. Vrij van gebr. informatieverplich-
ting art. 5.2.1. Vl. Codex Ruimt. Ord.:
1) Gvg, 2) Ng, 3) Gdv, 4) Gvkr, 5) Gvv.
Niet overstromingsgevoelig. Vraagprijs:
2.000 €.
Geass.Not. tiMMerMaNs,
Meuris&CLaes
tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 223489

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

BOUWGROND VOOR O.B.
MaNENBERG (RECHtS VaN HUiSNR.
178a) SCHERPENHEUVEL

Resid. gel., zuidgericht, op 2 min. van
oprit E314 en versch. supermarkten,
gekad., vlgs. kad. wijk B, nr 0133/f,
opp. vlgs. kad. van 8a 24ca. Gvg; deels
Wg.land.kar., deels ag; Gdv; Gvkr; Vv dd
29/11/2004. Niet overstromingsge-
voelig. Vraagprijs: € 150.000.
Geass.Not. tiMMerMaNs,
Meuris&CLaes
tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 223792

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

CHARMANTEWITTE VILLA
tURNHOUtSEBaaN 82 ZiCHEM (2E afD.)

jaren 60-kad wijk B nr 543/L/4/dl-
11a41ca. GV: ink, leefr, kk, overd terr,
bdk, bur, berg/waspl; VD: 4 slpk; kldr,
gar+berg; tuin (gde oriënt.), rieten dak
(aan verv. toe), rolluik, enk gl, bovengr
stookolietank. Ki 969; EPC 20140314-
0001553784-00000002-8 534. VRiJ.
Gvg-Wg land kar-Gdv-Gvkr-Gvv. Niet
overstr.gev. VP 210000€
Bezoek: na telefonisch contact
met notariskantoor
Geass.Not. tiMMerMaNs,
Meuris&CLaes
tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 224354

TERVUREN

MOOI PERCEEL
BOUWGROND
GROENLaaN (LiNKS V/D WONiNG MEt
HUiSNR 27) tERVUREN (1E afD.)
Sec. B nr. 0001P. Voorgevel van 17m
en met een opp. van 10a92ca. Het
perc. is gel. in Wp en is bestemd voor
het oprichten v/e 4-gevel woning. Niet
vervallen verkav. van 05/05/1974
ref. 297-fL-128 deze verkav. werd
gewijzigd op 08/11/1974. Het perc. is
niet gel. in een overstromingsgebied.
inl. ten kantore.
Geass.Not. tomverhaeGeN
&JohanBussChaert
tel. 02/687.60.06,
notaris.verhaegen@telenet.be

www.immonot.be > 222726

TIELT-WINGE

INSTAPKLARE BUNGALOW
BOtERStRaat 9 tiELt

met 3 slpks, gar., gr. tuin; rust. gel
(omg. Walenbos) en in nabijh. v Openb.
verv en scholen; gr 11a82ca; Ki: 565
(kl. beschr mog); RO: Wg met land. kar.
en achterl. stuk in Lwag; Gdv; Gvkr; Vv
dd 08/10/1963; Vg dd 16/07/1965;
EPC: 526kWh/m² .
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224392

TIELT-WINGE

MOOI GEL. PERC
BOUWGROND
HaLDERtStRaat HOUWaaRt
voor HOB naast huisnr 229, gr. 6a
31ca, RO: gel in lwag, gdv, gvkr,
gvv, stedenbouwkundig attest dd
23/04/2013.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224517

TIENEN

WOONHUIS+GLV
HANDELSRUIMTE
4DE LaNSiERSLaaN 47 tiENEN (2E afD.)

sctie f nr 106a3, groot 2a 60ca,
Ki: 1140, EPC: 380, unieke code:
20131231-0001507461-00000005-
5, Vg: tiE 11216/11084: het verb. van
apotheek en woning dd 18/9/69, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. LucBoGaerts
tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 220760

TIENEN

INSTAPKLAREWONING
SPOORWEGStRaat 16 KUMtiCH

in perf. st v onderhoud met hall, keuk.,
bur., liv., eetkr, wc, wasr., terras, tuin,
koer, 3 slpkr, bdk, zolder, 3 kelders,
dubb glas en rolluiken, carport, CV,
EPC: 534kWh/m² (nr 20140110-
0001511627-00000011-1)- gel in
Wg met landel kar.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 220485

TIENEN

INSTAPKLAREWONING
LEUVENSELaaN 591 KUMtiCH

in perf st - hall, liv., geinstall. keuk., wc,
berging, gar., koer en tuin, schuur, 2 slpks,
badk en gr. bergpl., zolder, cv op gas, dub
glas. EPC 216kWh/m² ( nr 20120718-
00011676200000004-4); Ki 728€ (kl
beschr mog); gr 4a26ca; gel in ag.
Not. erik Lerut -tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 220657

TIENEN

BOUWGROND OB
GLaBBEEKSEStRaat (LOt 2) ViSSENaKEN

5a 14ca, kad wijk E deel nr 13/L.
Gvg, Wg, Gdv, Vkr, Vv 04-03-2013
Vraagprijs 95.000€ jh@e-act.be.
Geass.Not. sPriNGer&
siMoNart -tel. 016/81.12.56,
jh@e-act.be

www.immonot.be > 219790

TREMELO

RUSTIG GEL. WOONHUIS
NiEUWStRaat 1 tREMELO

met tUiN en Gar. 7a83ca, omv.: glvl:
inkomhall met gang, salon-eetpl., kk.,
bergpl., WC, bdk. (bad, bidet, 2 lav.’s), 3
slpks., gar.; grote zolder. Wg land. kar.;
Vg 13/06/1974; Vv 10/09/1964 (ref.
309/fL/25); Gdv; Gvkr. Ki 1.698 €; EPC
1229 kWh/m². Richtprijs: 295.000 €.
alle inl. ten kant.
Bezoek: op afspr. (tel. 0496/10.66.98)
Geass.Not.MiChieLs&
stroeYKeNs -tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 215184

TREMELO

WOONHUIS MET GARAGE
iJZERStRaat 34 tREMELO

EN tUiN, groot 10a 56ca. Ki: € 1.026.
GV: liv, kkn, WC, badk., 2 slpks; Grote
kelder. Rme zolder(mog. tt inr.). Sted.
verg. dd. 23/04/1964 vr nieuwbouw
eengezinswoning, gvv, wg, gdv, gvkr.
Watertoets: nt overstr.gev., noch gel.
in risicozone vr overstr. CV maz. EPC
1098 kWh/m². Blanco bodematt. Vrij
bij akte. VP: € 269.000
Bezoek: op afspraak
Not. BernardtuerLiNCKX
tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 224099
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WWW.WOKDYNASTY.BE

HAACHTSEBAAN 20 (GEMEENTEPLEIN)
KEERBERGEN
T 015 52 03 79
VOLLEDIG VERNIEUWD INTERIEUR!
DAGELIJKS OPEN, MA GESLOTEN

L.E. VAN ARENBERGPLEIN 11-13
HEVERLEE
T 016 200 160
DAGELIJKS OPEN

LAAR 7 I AARTSELAAR
T 03 877 19 88
DAGELIJKS OPEN, MA GESLOTEN

KORTRIJKSESTEENWEG 34
SINT-MARTENS-LATEM
T 09 221 31 00
DAGELIJKS OPEN

BRUSSELSESTEENWEG 554
OVERIJSE
T 02 657 55 75
DAGELIJKS OPEN

TOT 12 JAA
R

KI

NDEREN

-50%

Rij 1 jaar gratis
met de Wok Dynasty

Mini Cabrio

Rij 1 jaar gratisRij 1 jaar gratisRij 1 jaar gratis
met de Wok Dynasty 

Rij 1 jaar gratisRij 1 jaar gratis

Wil jij ook genieten van de heerlijkste Aziatische lekkernijen
én kans maken om 1 jaar gratis met de WOK DYNASTY Mini

Cabrio te rijden?

Kom dan tussen 1 juli en 30 september 2014 wokken, vul het
deelnemingsformulier in dat bij je kasticket zit en misschien rijd

jij vanaf oktober wel rond in deze prachtige Mini Cabrio!

AGMOD00L


