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Actie enkel geldig op 23/11/2018 bij Brico, Brico City
en Brico Planit. Korting automatisch verrekend aan
de kassa in ruil van deze bon en niet cumuleerbaar
met de Brico Discount kaart, de Geprivilegieerde
klantenkaart of andere lopende promoties.
In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde
artikel geniet je steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, brandstoffen,
drive-in, Vaste lage prijs producten, Stuntprijzen en
het merk Baseline.

Actie enkel geldig op 26/11/2018 op de webshop Brico.be en Plan-it.be. Korting automatisch verrekend en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart,
de Geprivilegieerde klantenkaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet je steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, brandstoffen, drive-in, Vaste lage prijs producten, Stuntprijzen en het merk Baseline.
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In Zoersel werd een paardenkastanjelaar
een veteranenboom, in Essen de lindebo-
men op het Heuvelplein en in Kapellen een
beuk.

De treurbeuk in het park van Wuustwezel
werd erkend als oorlogsveteraan

Heel wat mannen en vrouwen uit de Voor-
kempen stierven aan het front of als ver-
zetsstrijder. Samen met deze oorlogshelden
zetten Regionaal Landschap de Voorkem-
pen, Erfgoed Voorkempen en de provincie
Antwerpen bijzondere bomen in de kijker
die de Eerste Wereldoorlog overleefd heb-
ben. Ze zijn stille getuigenissen van de ge-
beurtenissen toen. Om ze zo lang mogelijk
te kunnen bewaren, krijgen ze een gezond-
heidsonderzoek. Dat gebeurt onder andere
door een tomografie, een soort echografie.
Door middel van geluidsgolven, die door de
stam worden gestuurd, krijgt men een in-

zicht in de toestand van de boom. Elke oor-
logsboom krijgt een eigen identiteitskaart
die gekoppeld wordt aan een verhaal van
een oorlogsheld uit de streek. Zo werd in
Wuustwezel een treurbeuk gekoppeld aan
oorlogsheld Charel Van Nijnatten. “Dit
project is een mooie manier om het verhaal
van de Eerste Wereldoorlog vanuit een an-
der perspectief te bekijken,” zegt Jan Os-
termeyer van Regionaal Landschap. “De ge-
selecteerde bomen zijn allemaal unieke
exemplaren die we moeten koesteren, niet
alleen omwille van hun natuurwaarde,
maar ook hun erfgoedwaarde.”

ESSEN/WUUSTWEZEL/ KAPELLEN In de Voorkempen zijiji n oorlorlor gshel-
den geëerd met een veteranenboom. Dat zijnijni bomen die
minstens 100 jaar oud zijn. Aan die bomen is een infobord
geplaatst met uitlegtlegt over de boom en de oorlogsheld. Dat
gebeurde in o.a. Kapellen, Essen en Wuustwezeltwezelt Neel Vermeiren

Bomen voor oorlogshelden

Scroll door
je nieuwe huis
en buurt op
zimmo.be

Vind je
nieuwe job via:

Ontdek Rondom online
www. .be

PUZZEL & WIN
100 Win for life

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

BABY VAN DE WEEKBABY VAN DE WEEKRONDOM

Kijk eensnaarhet vogeltje

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

Angelino
28/12/2017

Malle
Trotse ouders:

SvenMampaey en
Liesbeth DeHondt

COLUMN door JORIS DE WITTERONDOM

Dat de mens afstamt van de
apen, weet elke creationistische
non believer. Wie natuurdocu-
mentaires volgt, merkt snel dat
humane handelingen weinig ver-
schillen van beestachtig gedrag.
Onlangs bekeek ik de prachtige
BBC-reeks Life, die aandacht
schenkt aan de
gespecialiseerde
dierlijke strate-
gieën. Zo was er
een scène over de
Japanse makaak,
na de mens de
meest noordelijk
voorkomende
primaat. Barre
weersomstandigheden, tot twin-
tig graden onder nul, bemoeilij-
ken het leven van de apensoort
wanneer voedsel schaars is. Ter-
wijl sommige sukkelaars dood-
vriezen, genieten anderen van
een heerlijk warmwaterbad van
liefst 41 graden. Een soort well-

ness voor de elitaire primaten.
Iedereen wil in de lekkere hete
bron vertoeven, maar de heer-
sende hiërarchie moet gerespec-
teerd worden. In die exclusieve
club krijgen enkel leden – de
hoogst gerankte vrouwtjes en
kinderen – toegang. De hottub

wordt streng be-
waakt door een
alfamannetje dat
bepaalt wie wel-
kom is en wie
persona non gra-
ta. Meer dan zes-
tig graden be-
draagt het ver-
schil tussen de

thermale spa en de besneeuwde
vlaktes: het onderscheid tussen
leven en dood. De jongsten be-
seffen (nog) niet hoe geprivilegi-
eerd ze zijn.
Zulke programma’s zijn het wal-
halla voor sociologen, die de
maatschappij kunnen vergelij-

ken met bees-
ten in hun na-
tuurlijke habi-
tat. Dat deed
ook de Griek-
se dichter
Aesopus met
zijn fabels,
die bedoeld
waren om
een goede
moraal bij te
brengen.
Aesopus ge-
bruikte in z’n verha-
len vaak de stijlfiguur personifi-
catie, een beeldspraak waarin
dieren zich gedragen als mensen.
Een gekend voorbeeld is ‘De jon-
gen die wolf riep’. Het relaas ver-
telt hoe een zoon op de schapen
moest letten en iedereen diende
te waarschuwen indien er een
wolf op de loer lag. De ondeugen-
de knaap sloeg tot tweemaal toe
vals alarm. Wanneer hij een der-

de keer ‘wolf’ riep, keek niemand
meer om. Later zag de vader dat
de schapen en zijn kind opgege-
ten waren door het roofdier. Het
bedoelde normbesef? Lieg niet,
want niemand zal je nog geloven.
Helemaal fout! De eigenlijke mo-
raal waarschuwt je nooit twee-
maal dezelfde leugen te vertel-
len! Misschien een suggestie
voor onze politici.

Beestachtig

Terwijl sommige
sukkelaars

doodvriezen,
genieten anderen
van een heerlijk
warmwaterbad



KERST SHOPPING

MASTER MEUBEL NV
STEENWEG OP DIEST 111
2300 TURNHOUT
WWW.MASTERMEUBEL.BE

OPEN VAN 11 TOT 18U
VRIJDAG GESLOTEN
WWW.MASTERSHOP.BE
MASTER@MASTERMEUBEL.BE

Is aparte kerstdecoratie jouw ding of wil je je interieur nog wat
aankleden met unieke accessoires en design objecten?
Bezoek de shop-in-shop bij Master Meubel.

Geen tijd om de winkel te bezoeken? Koop je kerstcadeaus dan
via onze webwinkel op mastershop.be
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Tijdens dezeWeek van het Alco-
holisme is dematerie weer bran-
dend actueel. Francken: “Mis-
schien drinken vandaag de dag
jongeren inderdaadminder alco-
hol, maar watme het meest zor-
gen baart, is de wijze waarop. 25
jaar geleden dronkenwij als tie-
ners een pint op café voordat we
verder doorgingen naar een fuif
of discotheek. Vandaag drinkt
volgens wetenschappelijk onder-
zoek 53 procent van de jongeren
alcohol alvorens uit te gaan, het
zogenaamde ‘voordrinken’: al
bingedrinkend verzetten soms
heel jongemensen hoge percen-
tages alcohol met als doel zo snel
mogelijk ‘in themood’ te geraken.
Met ‘De Drankduivel’ zien jonge-
ren op een realistische, soms ook
humoristische, maar bovenal
herkenbare wijze dat alcohol niet
zomaar iets onschuldigs is en dat
het wel degelijk een drug is waar-
meemen op een verantwoorde
manier dient om te gaan.”

Monoloog
“Mijnmonoloog geeft een zeer
goed beeld van hoe de Drankdui-
vel iemand in z'nmacht kan heb-
ben, maar ook de hele omgeving
onder deze ziekte lijdt, " zegt
Christophe Francken. “Een an-
der pluspunt is dat het verhaal
grotendeels autobiografisch en

dus geloofwaardig en puur is. Dit
spreekt jongeren erg aan. Ik had
het als kind emotioneel niet ge-
makkelijk op te groeienmet een
drankzuchtige vader. Mijn ver-
haal is gelukkig één van de wei-
nige over een alcoholist met een
happy end.Mijn pa werdmet
vallen en opstaan én door zijn le-

vensprogramma een nuchter
mens.”
Met ‘De Drankduivel’ deed
Christophe dus iets construc-
tiefs met zijn litteken en dat nu
al voor het vijfde seizoen. In de
‘Week van het Alcoholisme’ (19 -
25 november) wil hij extra aan-
dacht vragen voor niet alleen
maar de drankzuchtigen die wor-
stelenmet drank, maar ook voor
demensen - partners en kinde-
ren - die er dagelijks mee gecon-
fronteerd worden. Francken
vindt het belangrijk dat hij kan
samenwerkenmet de ervarings-
deskundigen van Project Jonge-
ren. “Zij zijn onontbeerlijk voor

het slagen van dit toneelproject!
Zij bieden hulp in de eerste lijn
en wonen dan ook elke voorstel-
ling bij. Na elke voorstelling wor-
den zij opnieuw gecontacteerd
door verschillende jongeren van
de school waar ik te gast was.”
Het stuk is geüpdatet waarbij
ook de problematiek van alcohol
in het verkeer en vluchtmisdrij-
ven wordt aangehaald. Daarvoor
werkt Francken samenmet vzw
Rondpunt.
Christophe Francken speelt ‘De
Drankduivel’ voornamelijk in
Vlaamse secundaire scholen. In-
fo: www.dedrankduivel.be of
www.christophefrancken.com

Drankduivel schopt jongeren geweten
ESSEN/ REGIO Met de educatieve, autobiogra-
fische theatermonoloog ‘De Drankduivel’
schopt leraar en acteur Christophe Franc-
ken (bekend als Dirk Jacobs, papa van
Emma, uit de Ketnetserie ‘4eVeR') de
Vlaamse jongeren en hun ouders een
geweten rond alcoholgebruik. Neel Vermeiren

Christophe Francken speelt de Drankduivel

Het verhaal is
grotendeels

autobiografisch en
dus geloofwaardig

en puur



Info over ons volledig aanbod: carolus.be ALGEMENE OPENINGSUREN: maandag >> vrijdag: 9 - 12 & 13.30 - 18 uur zaterdag + zondag gesloten

Deze reizen zijn tevens boekbaar bij reizen De Wissel:
ARENDONK: WAMPENBERG 30 • tel 014/67 33 73
DESSEL: MOLSEBAAN 3f • tel 014/37 50 76
RAVELS: GROTE BAAN 29a • tel 014/65 21 70

MOL: POSTELSESTEENWEG 27
Tel 014/81 11 91 • info@carolus.be
HASSELT: WALENSTRAAT 30
Tel 011/26 97 70 • prima-tours@carolus.be

Sint-niklaaS (Carolus) op afspraak: SMISSTRAAT 55/1
Tel 03/777 70 84 • ann@carolus.be

turkse rivièra
Héél geliefde badplaats!

11d. AIl-in: € 835
Skireizen
Autocar in nachtexpress, half pension,
skipas, ontbijt aankomstdag en avondmaal
vertrekdag inbegrepen, toeslag skiles:
op aanvraag!

ooStenrijk
lungo, taMSWeg iM lungau
Familievriendelijke skigebieden en het
sneeuwzekere Obertauern!
VERTREKDATUM AANTAL SKI-DAGEN PRIJS/PERS.
25/12 5 € 734
12/01 6 € 760
17/01 4 € 560
24/02 5 € 685
09/03 6 € 713
14/03 3 € 441
16/03 6 € 713
06/04 6 € 710

Winterreis
Winter in tirol
7d - VP (- 2MM)
Tirools Oberland, een mekka voor wande-
laars! In het bergstadje Imst, ontdekken we
alle grote troeven voor een super geslaagde
wintervakantie.
06/01: € 530
17/03: € 585

Kijk voor meer informatie en het volledige aanbod
skireizen op onze website carolusski.be
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APENNIJNEN
BERGEN
BUXUSHAGEN
DE MEDICI
DOMKERKEN
EMPOLI

ETRUSKISCH
EURO
KATHEDRAAL
MARMER
MONUMENTEN
MOOI

MUURTJES
NATUUR
PINACOTECA
PIOMBINO
PISA
PRATO

SAN MINIATO
WARM
ZANDSTEEN
ZANDSTRAND

Streep alle woordenweg. De overgebleven letters
vormen het sleutelwoord.

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

WINNAARWEEK43

Wedstrijd t/m 9-12-2018 om 23.59u. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per vol-
ledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. De verwerking van deze
gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8
december 1992. Technische helpdesk: tel. 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. Reglement op aanvraag of ter
inzage op www.rondom.be/wedstrijdreglement/

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen
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ofBELmet uw vast telefoontoestel naar 0905 23 002 (2€/oproep)

Sleutelwoord

Toscane

PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINRONDOM

Win

100
Win for Life

biljetten
Minderjarigen mogen niet
deelnemen aan de spelen

van de Nationale Loterij

100 
Win for LifeWin for Life

WINNAARWEEK43
Prijs: 100Win for Life - Oplossing: voetstuk

Winnaar:MarinaMeskens uit Opstal
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ACTUAACRONDOM

Sete Braspenning (7 jaar) uit
Loenhout lijdt al sinds zijn ge-
boorte aan de ziekte van Gor-
ham. Hij is een erg moedig
baasje dat het boegbeeld van
de actie is geworden. LGD Bel-
gium is actief voor alle van pa-
tiënten die lijden aan lymfan-
giomatose and Gorham's Dise-
ase. “Bij deze ziekte is er
sprake van botinvasie”, zegt
Mireille Vorsselmans, de ma-
ma van Sete. “Door de ziekte
is er een ongecontroleerde
wildgroei van opgezwollen va-
ten in het bot, waardoor het
bot verdwijnt en de vaten en
bindweefsel toenemen.”
De vzw LGD Alliance Belgium

organiseerde haar derde bene-
fietweekend. Het vaste con-
cept is een muzikale start door
covergroep Sticky Notes, aan-
gevuld door een duiding over
de ziekte en de impact op
Sete, aangevuld met een stand
up comedian die de avonden
afsluit. De mooie opbrengst
van deze twee avonden en
vrije giften is het enorme be-
drag van 17.610 euro. De 2e
editie van de originele obsta-
kelrun door de Loenhoutse
velden en boomkwekerijen
bracht 1500 euro op voor het
goede doel. Voor het tweede
jaar op rij is vzw LGD Alliance
Belgium nu geselecteerd als

goede doel voor de actie
“Warmste week van 2018” van
Studio Brussel. Er zijn allerlei
acties als het bakken van va-
nillewafels en de glutenvrije
variant en te verkopen tijdens
het weekend van 8 en 9 de-
cember 2018. Alle info over de
acties kan je terugvinden via
https://www.facebook.com/

SeteGorhamDisease. Er zijn in
Loenhout ook nog andere ac-
ties in het kader van de
Warmste Week op 30 novem-
ber en 1 december het Warm-
ste Weekend van Loenhout, de
winter BBQ op 24 november,
de gelukspopjesverkoop van
Nicole en de eindejaarskaarten
van Atelier Pix.

In de bres voor zeldzame ziekte van Sete
LOENHOUT-WUUSTWEZEL Allerlei acties brach-
ten een aardige stuiver op voor LGD Belgi-
um. Dat is een vzw die ijvert voor onder-
zoek naar de zeldzame ziekte van
botinvasie. Sete Braspenning lijdt eraan.
Zijn familie richtte de vzw op. Neel Vermeiren

Veldrijder Jim Aernouts is de peter van LGD Belgium, hier
samen met Sete

Tijdens deEersteWereldoorlog
werd België doorDuitsland bezet,
Nederland bleef neutraal. De Bel-
gisch-Nederlandse grenswas de
grens tussen oorlog en vrede.Met
een elektrische draadversperring
van 2.000 volt sloot deDuitse be-
zetter vanafmidden 1915 tot no-
vember 1918 heel de rijksgrens af in
een poging omhet clandestiene
grensverkeer stil te leggen. De be-
woners van de grensgemeenten
konden zich nietmeer bevoorraden
vanuitNederland. Een periode van
voedselschaarste begon.
Tweewandelingen inHoogstraten
nemen umee langs opmerkelijke

plaatsen en reconstructies., waar
honderd jaar geleden de doden-
draad stond. Er is het Dodendraad-
pad in Zondereigen (3,3 km lang).
Dezewandeling voert de bezoeker
langs twee reconstructies: het vre-
desmonument en het schakelhuis.
Dan is er ook nog het Verzetspad in
het centrumvanBaarle (4,2 km).
Het Verzetspad trekt langs vier in-
foborden en de reconstructie van de
zendmast.
In het stedelijkmuseum, begijnhof
9 inHoogstraten loopt nog tot 23
december de tentoonstelling ‘Herr
Bürgermeister’, over de geheime
dagboeken van Lodewijk VanNue-

ten (1914-1918). Deze burgemeester
vanMeerle zat gevangen tussen de
landsgrens en de dodendraad. Hij
schreef zijn ervaringen neermet de
Duitse bezetter, de dorpsgenoten en
vele smokkelaars neer. Een turbu-
lente tijd voor een burgemeester die
bovendien nog een zoon aan het
front had.Wanhoop,woede en ver-

drietwaren nooit verweg.
In het Lokaal DienstencentrumSte-
deAkkers aan de JaakAertslaan 4
inHoogstraten loopt nog tot 26 no-
vember een tentoonstelling over
‘Kempisch noodgeld tijdensWO1'.
Vele gemeenten gaven hun eigen
bankbiljetten uit. Sommigen zijn
echt kunstwerkjes

Wandelen langs de dodendraad en expo
HOOGSTRATEN In Hoogstraten lopen nog
enkele boeiende tentoonstellingen over
het leven tijdens de WO I. Ter gelegenheid
van de vieringen van het einde van de
Groote Oorlog, 100 jaar geleden, is een
wandeltocht langs de relicten van de
dodendraad ook interessant. Neel Vermeiren

Op meerdere plaatsen werd een stukje van de dodendraad
gereconstrueerd



www.destroobloem.be

STROOBLOEM
LOENHOUT

DE

Mis deze unieke kans om te wonen
in hartje Loenhout niet!

TE KOOP: NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
met 1, 2 of 3 slaapkamers en penthouses reeds 40% verkocht

BFCUP00A



Cremerie
Het Boerenijsje

Sint-Lenaartseweg 190 ● 2990 Loenhout ● 03 313 81 61
WWW.BOERENIJSJE.BE ● info@boerenijsje.be

Voor een lekker ijsje, pannenkoek of wafel, kom naar de boerderij en zet u aan tafel!

Dat smaakt met de koude dagen:

• Pannenkoeken met appeltjes

• Warme chocomelk met verse koemelk

• Tomatensoep met balletjes

• Frikandellen met krieken of fruit

• Lekkere wintersuggestie
(van maandag tot vrijdag)

Tip: Combineer dit met onze wandeling van 7 of 8 km.
0800 26 100
tk-traplift.be

Uw trap
te krap?

€750
korting*

Nu met

Niet voor een traplift
van thyssenkrupp

*Aanbieding onder voorwaarden, zie www.tk-traplift.be
BBTMF00I/4718

900 leerlingen uit de scholen
van Sint-Job-in-’t-Goor (Basis-
school De Brug, BuLo Kristus
Koning, Buitengewoon Onder-
wijs Sint-Rafaël en Vrije Basis-
school Maria Middelares) stap-
ten samen op in een stoet te-
gen armoede. Het was een
solidariteitsactie om zo de aan-
dacht te vestigen op de jaar-
lijkse internationale dag van
verzet tegen de extreme ar-
moede. “Armoede is inderdaad
een wereldwijd probleem,” zeg-
gen de organisatoren. “Maar
toch willen wij dat onze leer-
lingen stilstaan bij de kansar-
moede uit eigen streek. We
willen onze leerlingen doen be-
seffen dat dit voor vele men-
sen, gewone mensen zoals wij,
elke dag een strijd kan zijn.
Een vriendje op de voetbal, een
mevrouw op straat, de meneer
achter jou in de rij aan de kas-

sa, een klasgenootje, . Zonder
dat de kinderen het beseffen,
kan kansarmoede héél dichtbij
zijn. Of het kan hen zélf over-
komen.”
Alle leerlingen stapten in het
wit op. Na de happening met
zang, waarbij Gert Paulussen
het motief duidelijk uitlegde,
trok men in stoet door de
Brugstraat.

Leerlingen stappen samen op
tegen armoede

ACTUAACRONDOM

De Brechtse Trappistinnen
openen de abdij voor de kerst-
winkel op 7, 8 en 9 december.
De zepen van eigen makelij en
worden aangevuld met bloem-
stukken en kerststallen. Ideaal
voor de kerstperiode zijn de
wenskaarten. De muurkranten,
vorige zomer een succes, wor-
den ook aangeboden. “Elke
kaart gaat door onze handen.
De foto is zelf genomen en de
tekst zelf geschreven”, bena-
drukt zuster Katharina.
Origineel zijn de moderne kalli-
grafiekaarten. “Die zijn ge-
schikt voor alle gelegenheden.”
De teksten zijn heel breed qua
zingeving. Je kan mensen heel
blij maken met woorden. Je
geeft zo een stuk verbonden-
heid door”, verklaart de zuster
het succes.
Nieuw dit jaar is de honing van
de paters van Zundert. Liefheb-

bers van de kazen van de West-
malse Trappisten komen ook
aan hun trekken. De bieren van
de verschillende abdijen wor-
den aangeboden in originele ge-
schenkverpakkingen en specia-
le sixpacks. De opbrengst gaat
naar het onderhoud van de ab-
dij Onze-Lieve-Vrouw van Na-
zareth in de Abdijlaan in
Brecht.

Zepen, kerststallen, honing
en bier bij Trappistinnen



OOK DIT CAFÉ KAN HET BESTE
VAN VLAANDEREN WORDEN.
Geen enkel café is perfect. En dat maakt dat élk café het beste

van Vlaanderen kan worden. Stem nu op jouw favoriete café.

HET
BESTE

VAN
VLAANDEREN

Stem nu via
de gratis app van
Het Nieuwsblad

BFJSI00A

WEDSTRIJDWEDSTRIJDRONDOM

Deze twee foto’s lijken op elkaar maar zijn
toch verschillend. Vind het verschil in het rooster.

Heeft u het verschil gevonden in het rooster ?
SMS DE JUISTE CODE (vb.: A2)

naar 6022 (1 euro verzonden/ontvangen sms)of bel met uw vast
telefoontoestel naar 0905 23 519 (2 euro/oproep)

Wedstrijd t/m 09-12-2018 om 23.59u. €1/sms verzonden/ontvangen, €5 sms’en per correcte
deelname, €5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon €2. De winnaar wordt per-
soonlijk verwittigd. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van
de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Technische
helpdesk: tel. 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. Reglement op aanvraag of ter inzage op
www.rondom.be/wedstrijdreglement/

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

C

B

A

1 2 3

C

A

Win

ter waarde
van 1.699 euro

U aangeboden door
EXPERT CROMBEZ ROESELARE.

Meer info: www.expert-crombez.be

• Perfecte kleuren door Quantum
dot technologie

• Unieke ‘Invisible cable’
• Smart hub met Premium
One Remote Control

• Beeldkwaliteitindex (PQI): 3100

EEN QLED TV
SAMSUNG 55”



BOEKBOERONDOM

Had je er als kind al van ge-
droomd om oorlogsverslag-
gever te worden?
Ik heb als kind meermaals de
boeken van Kuifje verslonden,
een reporter die alles heeft
meegemaakt. Het zat er dus al
in van kleinsaf, ja dus, zeker
omdat ik een jongen was die
graag boeken las over wat er
zich afspeelde in de wereld.
Hoe groot zijn de risico’s
die je neemt voor je job?
Je probeert die te beperken en

je zo professioneel mogelijk te
gedragen. Ik ben nu dertig jaar
bezig en met de jaren heb ik
het gevoel dat we gevaarlijker
dingen doen. Ondertussen
weet ik gelukkig goed waarop
ik moet letten. Ik ben goed
voorbereid en ga er anders
mee om dan vroeger.
Heb je dan meer of minder
schrik dan toen je begon?
Ik ben meer bang omdat ik me
er meer van bewust ben dat ik
risico’s neem. Toen ik jong

was, leek het meer dat ik in
een film meespeelde en wou ik
gewoon voorop lopen. In mijn
hoofd was ik veel roekelozer.
Het leven is echt geen film,
het is harde realiteit. Naarma-
te ik meer mensen rondom mij
zag sterven, werd ik mij daar
steeds meer bewust van. Ik be-
sef meer dan ooit dat het me
ook kan overkomen.
Word je daar somber en
triest van?
Ik word er wel door geraakt,
vooral als iets dichtbij mij ge-
beurt, maar ik word er niet
triest door. Ik merk een toena-
me van de hardheid in de we-
reld, we staan niet meer stil
bij wat oorlog doet. We denken
niet meer aan de pijn die het
veroorzaakt en hoeveel leed ei-
genlijk kan voorkomen wor-
den.
Waarom koos je voor ‘Mijn
kleine oorlog’ als titel?
Ik schrijf over hoe ik de oorlog

beleefd heb, ik geef een inkijk
in mijn gevoel als mens en als
journalist. In het besluit stel ik
me de vraag waarom ik vol-
hard en altijd blijf doorgaan.
Het antwoord is dat ik wil ver-
tellen wat er zich in de wereld
afspeelt!

Rudi Vranckx, 30 jaar oorlogsverslaggever
In het boek ‘Mijn kleine oorlog’ blikt Rudi
Vranckx terug op zijn carrière als oorlogs-
journalist. Van de val van Roemenië tot de
val van het IS-kalifaat in Syrië en Irak. In
een wereld die wordt gedomineerd door
geweld, gaat hij op zoek naar de ware
toedracht van een conflict en kleine verha-
len van gewone mensen. Steven Verhamme - Foto: if

DEKUSTDERONDOM

In 1933 koos de Joodse na-
tuurkundige ervoor om na een
verblijf in Amerika niet meer
terug te keren naar Duitsland.
Hij verbleef toen zes maanden
in De Haan en dat is men daar
niet vergeten. Einstein en zijn
vrouw verbleven na hun terug-
keer eerst in Antwerpen op
het kasteel Cantecroy bij pro-
fessor Arthur De Groodt,
wiens echtgenote naar De
Haan reisde en er twee villa's
in de Shakespearelaan huurde:
de Savoyarde voor de Ein-
steins en La Maisonnette voor
haar familie. Vanuit Antwer-

pen spoorde Einstein naar
Oostende en vandaar met de
kusttram naar De Haan. Het
huis waar de natuurkundige
verbleef, is er op vandaag nog
steeds te bezichtigen. Hij
kreeg eveneens een stand-
beeld. Het bevindt zich op een
bank in de Normandiëlaan,
vlakbij de ‘Coeur Volant’ waar
Einstein destijds figuren als
Ensor ontmoette.
“Tijdens een uitgestippelde
wandeling onder de noemer
‘in de voetsporen van Ein-
stein’, ontdek je tijdens een
van zijn favoriete wandelingen

de talrijke troeven van onze
badplaats”, vertelt Marleen De
Soete, schepen van toerisme.
“Zoals een, uitgestrekt strand
van elf kilometer, 157 hectare
bos en een duinengordel van
negen kilometer. De Haan
heeft ook nog heel wat anders
te bieden: de elegante, histori-

sche villawijk de Concessie,
met zijn typische villa's langs
kronkelende laantjes. Voeg bij
dit alles nog het achterland
met zijn drieduizend hectare
polders en je krijgt een waaier
aan mogelijkheden voor wan-
delaar én fietser”, aldus nog
De Soete.

Op stapmet Albert Einstein in De Haan
DE HAAN De Haan heeft altijd een aantrek-
kingskracht uitgeoefend op tal van beken-
de personen. Albert Einstein was een van
hen. In de badplaats stapt u in zijn voet-
sporen langs onder meer indrukwekkend
erfgoed zoals de wijk De Concessie. Dany Van Loo



Je zou het zo niet zeggen op
het einde van de maand, maar
we zijn vorig jaar met z'n al-
len rijker geworden. De bewo-
ners van deze planeet bezaten
in 2017 gemiddeld 54.800 eu-
ro. Dat becijferde Credit Suis-
se in het jaarlijkse Global
Wealth Report. Die 54.800 eu-
ro is een stijging met 3,6 pro-
cent tegenover 2016. Terwijl

de Westerse landen en China
het goed doen, scoren grote
delen van Zuid-Amerika, Afri-
ka en Zuidoost-Azië ver onder
dat gemiddelde. De Belg mag
niet klagen want met een ge-
middeld vermogen van
272.000 euro moet die enkel
Zwitserland, Australië en de
Verenigde Staten laten voor-
gaan. (mye)

Belg vierde rijkste ter wereld

WEETJEWEERONDOM

WIN
EEN MEET

& GREET MET
BILLIE
LEYERS

Wil je graag kans maken om Billie Leyers te ontmoeten?

Stuur dan nu een e-mail met het juiste antwoord op onderstaande vraag:

Hoeveel zussen heeft Billie Leyers en hoe heten ze?

Stuur het juiste antwoord naar rondom@rondom.be
met in het onderwerp billie leyers.
Winnaar zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
De meet & greet zal plaatsvinden in COC Ronse (Nieuwebrugstraat 4, 9600 Ronse) op 1/12 om 18 u 30.

OOK NOOD
AAN EEN
NIEUWE

UITDAGING?



RONDOM

ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 055/23 55 77 of naar www.rondom.be

Wachtdienst dokter
Hoogstraten - Rijkevorsel 014 41 04 10

Wuustwezel - Brecht -Malle - Zoersel 0900 10 512

Wachtdienst apotheek 0903 99 000

Wachtdienst tandarts 0903 399 69

Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 112

Politie 101

Europees noodnummer 112

RodeKruisVlaanderen 105

Antigifcentrum 070 24 52 45

ChildFocus 116 000

Tele-Onthaal 106

Zelfmoordlijn 1813

Gasreuk 0800 65 065

Bankstop 070 34 43 44

Brandwonden-centrum 03 217 75 95

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
NOORDERKEMPEN

RONDOM

BF
LB
F0
0A

Wegens sterfgeval:
verkoop van een grote verzameling
schilderijen en bronzen van
bekende kunstenaars.
Ook brocanterie.

Tel. 015 51 39 34

BRASSCHAAT
GEEN INSPIRATIE? Geef eens een CURSUS CADEAU!!

In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je een cadeaubon aankopen voor een voor-
jaarscursus.
Een ideaal ideetje voor de feestdagen in de eindejaarsperiode. Het nieuwe voorjaarsaan-
bod met zeer vele originele ideeën staat al op onze website www.dakhuus.org.
Kookcursussen allerlei om je gasten nadien mee te verrassen. Een Hobby-cursus zoals
meubels maken, klussen voor mannen of vrouwen, acrylschilderen, ukelele, mondhar-
monica … het aanbod is enorm groot. In onze wellness cursussen kan je EFT volgen of
ontspanningsmassage en mindfulness. En dan zijn er nog onze pc-cursussen, van ABC
tot leren werken met je Tablet. Te veel om op te noemen, maar een keuze vind je zeker
en vast !
Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13-17u, woe
17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org

BFLVT00A

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

AA147440

BLONDINE zoekt contact
≥0488/07.59.21

AF150762

TOTALE UITVERKOOP
KACHELS 500 stuks www.
vurencenter.be≥0475/67.09.14
Wetteren

AA147459

A tot S klasse online keuze uit
1000 jaarwagens rechtstreeks
Stuttgart levering 1 week
scherpe prijs Oosthamweg
Olmen ≥014/300.262

AF150827

C180 Benzine: 05/2017,
11500km, vele opties, scherpe
prijs. Oosthamweg Olmen
≥014/30.02.62

AF150828

E200D + break nieuw model
06/2017, 15000km, vele opties,
scherpe prijs. Oosthamweg
Olmen ≥014/30.02.62

AF150829

MERCEDES CLA + Shooting
Brake 02/2017, 9600km,
vele opties, scherpe prijs.
Oosthamweg Olmen
≥014/30.02.62

AF150830

B180 Benzine + diesel, 2x2017,
10400km, vele opties, scherpe
prijs. Oosthamweg Olmen
≥014/30.02.62

AF150831

GLA 180 Benzine, 05/2017,
12100km, vele opties, scherpe
prijs. Oosthamweg Olmen
≥014/30.02.62

AF150832

BLANKENBERGE appt TK
goede ligging 3e verdiep 2 slpks
+ gar ≥0495/91.39.42

AA147489

HET LEVEN IS LEUKER MET
2! Bij B-loved word je gematcht
met gelijkgestemden met
niveau. Bel +32474/26.37.51
www.b-loved.com

AF150846

VARIA
kOOPjEs

AANkOOP

BOEkEN / stRIPs

BROCANtE / ANtIEk

ELEktRIsCHE HUIsHOUD-
APPARAtUUR

GEZONDHEID

DIVERsEN

PERsONENWAGEN

AUTO

mERCEDEs

AANkOOP

AUtOmOBIEL / mOtO’s &
2-WIELER

DIVERsEN

ONtmOEtINGEN

RELATIE

HEREN

ONtmOEtINGsBUREAU

sCHRIjNWERkER

sCHILDER

sCHOONHEID / kAPsEL

VERWARmING

AANKOOP VAN ALLE
TWEEDEHANDSWAGENS
met of zonder keuring
tevens ook schade wagens
≥0476/34.58.00

AF150700

VERLOREN PASPOORT
IRAK nr A7541838 Al-yasari
Amenah Abdulmuttaleb
Abdulameer 26/05/1983
Bagdad ≥0489/994.895

AF150680

JONGEN knap en lief
zoekt contact met man
≥0470/109.447

AA147403

ELEKTR SCOOTMOBIEL 4
wielen perf staat gr lev a huis,
nieuwprijs ≤4500, nu slechts
≤1750! ≥0479/594.557

AA147393

SCHILDER-BEHANGER
perfect werk, snel
klaar ≥014/73.75.89 of
≥0495/23.31.84

AF150554

ANTI STRESS MASSAGE
behoefte om te ontspannen
van de dagelijkse sleur, dan
ben je bij mij aan het juiste
adres, laat je verwennen van
kop tot teen. Ik doe het als geen
een, gegarandeerd genieten
≥0476/60.40.42, regio 2990

AF150436

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

AF150318

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

AF146636

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

AF145716

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

AF145713

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

AF145682

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

AF145681

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

AF145664

AANKOOP ALLE WAGENS
lichte vracht ook vr afbraak
≥0475/83.61.93

AF145662

ALLE KARWEIWERKEN
waterdichting kelder, dak,
riool, schilder & metselwerken
≥0497/71.19.79

AA147166

BLONDE VROUW zkt contact
≥0478/21.71.55 geen sms

AA147158

POOLSE MAN ZOEKT
SCHILDERWERK
binnen en buiten. Ronni
≥0032(0)485.64.19.65

AA146801

AANTREKKELIJKE DAME
zoekt contact ≥0474/565237

AA146426

DAVE DE KLUSSER:
binnenschrijnw, maatkasten,
keukens, binnendeuren,
laminaat, ramen & deuren
hout of pvc, zonnewering,
vliegenraam, dakgoten,
sanitair & badkamerrenov
≥0497/545.651

AA145028

WIMPER EXTENSION is de
oplossing, ze geven je een
verbazingwekkende look
zonder gebruik van mascara.
November promotie. Bel ons
≥0477/36.69.52, regio 2990

AF150437

IK ZOEK INBOEDELS
overschot verhuis, antieke
spullen, lusters, klokken,
verzamelingen ≥0497/116.511

AF150380

OPKOOP INBOEDELS
opruimin g van kelder tot zolder
Steven ≥0485/727.011

AF145658

JUWELEN MUNTEN OUD
GOUD Hoogste prijs in België
www.pejati.be ≥0473/26.36.85

AA145165

ELEKTR SCOOTMOBIEL 4
wielen perf staat gr lev a huis,
nieuwprijs ≤4500, nu ≤1500!
≥0479/594.557

AA146509

VERLOREN/GEVONDEN

WIjN
VAkANtIE / VERHUUR

APPARtEmENt

VAkANtIE / VERkOOP

APPARtEmENt

IMMO

Z O E K E R T J E S N O V E M B E R

http://www.rondom.be/
zoekertje-plaatsen/

RUBRIEK
VARIA
RUBRIEK
VARIA

PROMO

055 23 55 77
BEL



www.notarisblad.be
Notarisblad

Kempen

HOOGSTRATEN

Kantoor van Notaris
M. OP DE BEECK
Markt 2 VORSELAAR
Tel. 014/51.42.78 - Fax. 014/51.62.85
notaris@notaris-vorselaar.be

OPENBARE VERKOPING in twee zitdagen, met instelpremie van
1%

PERCELEN BOUWLAND ENWEILAND
tER stREkE "HULsBOsCH", "HEt LINDEEL" EN "HEt
RONDEEL"
LOt 1: PERCEEL WEILAND
aan de Hulsbosch Meerle
A) Een perc. weiland, aan de Hulsbosch, kad. bek. vlgs. recente
kadastrale legger wijk A, nr. 341BP0000, groot 2ha 96a 90ca
- perc. gel. in ag + landsch. waardev. ag - geen vergunningen
afgel.
Bezoek: vrije bezichtiging

LOt 2: 4 PERCELENWEILAND
aan de Het Lindeel & Het Rondeel Meerle
B) Een perc. weiland, aan de Het Lindeel, kad. bek. vlgs.
recente kadastrale legger wijk E, nr. 158P0000, groot 28a 95ca
- perc. gel. in ag - erfdienstbaarheid van openbaar nut: strook
langs waterlopen van 2e en 3e cat. tbv ruimingswerken.
C) Een perc. weiland, aan de Het Lindeel, kad. bek. vlgs.
recente kadastrale legger wijk E, nr. 159P0000, groot 54a 70ca
- perc. gel. in ag - erfdienstbaarheid van openbaar nut: strook
langs waterlopen van 2e en 3e cat. tbv ruimingswerken.
D) Een perc. weiland, aan de Het Rondeel, kad. bek. vlgs. re-
cente kadastrale legger wijk E, nr. 161AP0000, groot 25a 90ca
- perc. gel. in ag - erfdienstbaarheid van openbaar nut: strook
langs waterlopen van 2e en 3e cat. tbv ruimingswerken E)
Een perc. weiland, aan de Het Rondeel, kad. bek. vlgs. recente
kadastrale legger wijk E, nr. 161/02P0000, groot 4a 25ca - perc.
gel. in ag - erfdienstbaarheid van openbaar nut: strook langs
waterlopen van 2e en 3e cat. tbv ruimingswerken.
ALLE LOTEN: geen dagvaarding, geen voorkoop-
recht, verpacht sedert 1978, vrij ter beschikking uiterlijk
15/11/2021, blanco bodemattest, geen verkavelingsvergun-
ning, stedenbouwkundige inlichtingen bekomen, geen

stedenbouwkundige vergunningen - gewestplanTurnhout
30/09/1977 - Nazicht leert dat voorschreven goederen niet
gelegen zijn in een risicozone voor overstroming, niet gele-
gen zijn in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig
gebied zoals vastgesteld door deVlaamse Regering en niet
gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of
afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door deVlaamse
Regering, behoudens perceel 341BP0000: gelegen in een
mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals
vastgesteld door deVlaamse Regering. Beschikbaar: alle lo-
ten beschikbaar volgens pachtvoorwaarden, pachtverzaking
getekend, uiterlijk beschikbaar op 15/11/2021.
Eerste zitdag:woensdag21november 2018om17:30.
Toewijs:woensdag05december 2018om17:30.
In Parochiezaal " Ons Thuis", Gemeenteplein 2 teMeerle
Verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende
notaris.

www.immonot.be > 255902

TURNHOUT

Kantoor van Geassocieerde Notarissen
ClAiRE BOONE & FRéDéRiC ROSART
Parklaan 122 TURNHOUT
Tel. 014/41.69.31 - Fax. 014/42.35.21
notaris.boone@pandora.be

OPENBARE VERKOPING zonder recht van hoger bod in 1 zitdag
met instelpremie 1% op het 1ste bod (enkel voor definitieve
koper)

GEZINsWONING
Steenweg op Zondereigen 78 Turnhout (1e Afd.)
Een woonhuis gel. sec. A, nr. 0011/M/3/P0000; opp. 7a 94ca.
Ingedeeld: Inkomhall, woonk., inger. kk., gang, berging, waspl.,
gastentoilet, kelder, veranda met bergkast;Verd.: 4 slpks. waarv.
2 met lav., ruime badk. met inloopdouche, zolder met hobbyk.,
techn. ruimte en opslagruimte. Buiten: tuin met zijingang naar
gar.(2 auto's).Vooraan oprit. Gas/water/riool/elektriciteitslei-
dingen zijn vlgs. de eigenaar vernieuwd. Ki: 1.043 EUR.VG
542/62-WgLk-Gdv-Gvkr. EPC: 347 kWh/m2.
Instelprijs: 125.000EURO
Bezoek: vanaf 10/11/2018 elke zaterdag tss 13u-15u
Enige zitdag zonder opschort. vwhoger bod:
dinsdag04december 2018om18:00.
In café Sint-Pieter, GroteMarkt 60 te Turnhout

www.immonot.be > 255762
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OPENBARE VERKOOP UIT DE HAND VERKOOP
RiJKEVORSEl

3 PERCElEN BOUWGROND HOB
Verbindingsstraat - Oostmalse-
steenwegRijkevorsel

LOT 1 en 2 gel. langs de Verbindingsstr.:
LOT 1: 321m² - LOT 2: 360m² - LOT 3
gel. langs de Oostmalsesteenweg: LOT
3: 550m². Meer info te verkrijgen op het
notariskantoor.
Not.Philippe VERliNDEN - Tel. 03/314.56.46

www.immonot.be > 255420

RUImtELIjkE ORDENING
IN VLAANDEREN

1. Vg = Vergunning uitgereikt, Gvg = Geen vergunning
uitgereikt

2. Wg = Woongebied Wche = woongebied met een
culturele, historische en/of esthetische waarde,
Wp = Woonpark, Wug = Woonuitbreidingsgebied,
Igb = Industriegebied, Iab = Industriegebied voor
ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en
middelgrote ondernemingen, Gdr = Gebied voor dag-
recreatie, Gvr = Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag =
Agrarisch gebied, Lwag = Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied,
Nr =Natuurreservaat, Pg = Parkgebied

3. Dv = Dagvaarding uitgebracht, Ho = Rechterlijke
herstelmaatregel opgelegd, Bo =Bestuursdwang opge-
legd, Lod = Last onder dwangsom opgelegd,Ms =Min-
nelijke schikking aangegaan, Gmo = Geen rechterlijke
herstelmaatregel of bestuurlijkemaatregel opgelegd

4. Vkr = Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwe-
zig Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening
aanwezig

5. Vv = Verkavelingsvergunning, Gvv = geen verkave-
lingsvergunning

HUWELIjkstELsEL

Er bestaan verschillende soorten huwelijksver-
mogensstelsels.
Op het ogenblik dat twee mensen met elkaar hu-
wen, beloven zij met elkaar lief en leed te zullen
delen. Maar naast lief en leed zullen ze ook bezit-
tingen verkrijgen, schulden aangaan, goederen
kopen en erven, een inkomen verwerven... Het zal
allemaal op een bepaalde manier tussen hen “ver-
deeld” worden. Er bestaan dus regels die bepalen
welk goed vanwie is: of het van beide echtgenoten
gemeenschappelijk of onverdeeld is, of van één
echtgenoot alleen. Dat alles wordt bepaald door
het huwelijksvermogensstelsel.

De drie belangrijkste huwelijkstelsels
- het stelsel van scheiding van goederen;
- het stelsel van de algehele gemeenschap van goe-
deren;
- het stelsel van scheiding van goederen met ge-
meenschap van aanwinsten. Dit is het stelsel dat
wettelijk van toepassing is op elk echtpaar dat
geen huwelijkscontract heeft. (Het wettelijk stel-
sel).

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.



TWEEPERSOONS SLAAPKAMER
in wit houtstructuur

gecombineerd met truffelkleur

Kleerkast met 2 schuifdeuren
(1 deur met spiegel)

449.00

Bed 160x200167.50

Nachttafel 57.95

Kommode met 3 laden109.00

WWW.DEKRAKER.BE20.000M 2 WOONPLEZIER I GRATIS PARKING I GEZELLIGE CAFETARIA

Parklaan 8 Turnhout T. 014 41 16 92 info@dekraker.be

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

zondag

10 tot 19u

10 tot 18u

13 tot 17u

open:

BEZOEK ONZE WEBSHOP

ESSOIR
GLASKAST

zonder verlichting

TAFEL

DRE
189,00

EURO

115,95
EURO

GLASKAST

185,00
EURO

SALON bestaande uit driezit
en tweezit in lederlook of stof
S
e

1149
EURO

HOEKSALON LEDERLOOK taupe of zwart,
verkrijgbaar longchair links of rechts

799,00
EUROSALONS

KLEERKAST + BED 160X200
+ 2 NACHTTAFELS +

KOMMODE

PROMO
SETPRIJS

798,00
EUROSLAAPKAMER

EETKAMER

IN WIT
OF ZWART
met beuken
onderstel

39,90
EURO


