
75  jaarjaar
in vertrouwen

Woensdag 24 mei 2023                                                  Tweewekelijkse uitgave

Diest

Nieuwe voorzitter voor KTC Diest 

Het nieuwe tennisseizoen van KTC Diest werd afgelopen maand afgetrapt in haar vertrouwde 
warandepark. Dat gebeurde met een nieuwe voorzitter, Annick Draelants, tevens CEO van Ha-
rol. Zij neemt de kapiteinsband over van Dick Lahou, die al meer dan 30 jaar in het dagelijks 
bestuur zetelt. Zo’n monument binnen de club vervang je natuurlijk niet zomaar. “Daarom zijn 
we erg verheugd om Annick te kunnen benoemen als voorzitter, zij heeft immers veel beroeps-
ervaring in het leiden van een team”, zegt Dick, die voorzitter blijft van de raad van bestuur.  
 Lees verder op bladzijde 3

Inrit, terras, parking, klinkers, kasseien, 
Blauwe steen, platte daken, gevelbekleding, 

gyprocwerken, renovatie van A tot Z, 
keerwanden, carports, poorten etc... 

bureel: Gorsemdorp 185 • Sint-Truiden
privé: Verdaelstraat 51 • Geetbets 

info@vanstraelengunter.be • www.vanstraelengunter.be

Graanmarkt 2    3290 Diest    013/311.233
diest@alvast.be    www.alvast.be

VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

Diestersteenweg 13
3545 Halen
☎ 013 44 33 66
info@tvsomersmarc.be 
www.tvsomersmarc.be

VERKOOP &
SERVICE

40 JAAR ERVARING

Bedankt voor je steun! Jij helpt helpen!
Je lokale 
Rode Kruisafdeling 

dankt jou voor je 

steun in 2023!

€10

Breedvenstraat 16
3545 Zelem

0475 36 18 31

WIL JE JE FAVORIETE
VIERVOETER ECHT
LATEN STRALEN?
Laat je hond dan in de watten  

leggen bij TRIM4DOGS.

Met de grootste zorg en beste 
vakkennis geven ze jouw hond 

een perfecte trimbeurt! Puppie
gewenning is eveneens mogelijk.

Volg ons op Facebook en Instagram.

EIGEN
PLAATSINGSTEAM

Verwarming - Sanitair - Elektriciteit
Ventilatie - Zonneboilers - Warmtepompen

Airconditioning
www.strouven.be

Strouven bvba - Glabbeekstrat 156 - 3450 Geetbets - 011 58 84 29

Meesters in techniek

Verkoop & verhuur - Rentmeesterschap
Syndicus van gebouwen

Verzorging & verwennerij op maat van je viervoeter

www.ottieshondensalon.be

0474 07 18 50

info@ottieshondensalon.be

Openingsweekend
zondag 18 juni, 13u tot 17u
Schansstraat 39, Zelem (Halen)
-Gloednieuw hondensalon
-Exposanten & luxe goodiebags
-10% korting eerste afspraak
-Info & inschrijving via website

Geen krak in digitaal?
Bel me gerust op om

je in te schrijven.





Vervolg

Vrouwen aan de macht bij KTC Diest
De club werd opgericht in 1935 en werd tot vandaag enkel bestuurd 
door mannen. Daar komt nu verandering in. Annick Draelants is de 
eerste vrouwelijke voorzitter en wordt omringd door een bestuur dat 
quasi evenveel vrouwen als mannen telt. Niet geheel onlogisch gezien 
de club jaarlijks zo’n 1.000 leden telt waarvan 55 procent meisjes 
en dames. Tennis is immers niet enkel een ‘lifetime sport’ die je kan 
beoefenen van 3 jaar tot 99 jaar maar is ook een sport die intensief 
beoefend wordt door zowel mannen als vrouwen, recreatief en inter-
nationaal. 
Kisten Flipkens, Kim Clijsters en recent Vicky Van Peer (WTA 698) zijn 
daar mooie voorbeelden van. “Ook bij onze jeugdige toptalenten zitten 
heel wat speelsters die aan hun internationale weg aan het timmeren 
zijn”, zegt Dick. “Zo combineren Nanou Thys, Maaike Vanschoenbeek, 
Zita Berckmans en Kaat Van den Berg tennis en hun studie in samen-
werking met De Prins en KSD in Diest.” “Onze samenwerking met 
de lokale scholen is uniek in Vlaanderen, hierdoor kunnen we onze 
spelers een volwaardig topsportprogramma aanbieden”, zegt Annick. 
Ondertussen is de interclubcompetitie volop aan de gang en de club 
vaardigt maar liefst 60 Diestse ploegen af. “Hiermee behoren we tot 
de besten van de klas”, zeggen beide fiere voorzitters. 
KTC Diest is trouwens één van de weinige Belgische clubs met een 
ploeg in eerste nationale, zowel bij de heren als de dames. “De suc-
cesformule van de club is al enkele jaren dezelfde”, zegt Annick. “Aan 
de basis hebben we veel talenten van eigen bodem dankzij onze suc-
cesvolle tennisschool en deze worden omringd door talenten uit de 
buurt die passen binnen het profiel van onze club.” Toch zal het nieu-
we bestuur ook enkele uitdagingen tegenkomen. Zo heeft het stads-
bestuur beslist om de invulling van het warandepark te hertekenen. Er 
komt een nieuw zwembad en ook de voetbalterreinen zullen mogelijk 
vernieuwd worden. “Ook voor onze club liggen hier heel wat kansen 
en we hebben vertrouwen in het stadsbestuur om de grootste sport-
club van de stad hierin te erkennen”, besluit Annick. 
Zin in tennis: www.ktcdiest.be - 013 33 37 03 (Warande) & 013 32 
19 54 (Karteria) - info@ktcdiest.be - tennisschool@ktcdiest.be

Volg www.diestactueel.be en download de app Hageland 
Actueel voor meer nieuws uit de regio Diest.
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De ramp van Tessenderlo

Nooit is een ramp zo tussen de 
plooien van de geschiedenis geval-
len als die in Tessenderlo, nu precies 
81 jaar geleden. 190 doden vielen 
er bij de ontploffing van een chemi-
sche fabriek en meer dan 900 ge-
wonden moesten worden verzorgd. 
Het dorp werd zo goed als van de 
kaart geveegd. Maar het was oorlog 
en dan vallen er wel meer onschul-
dige slachtoffers en worden er hui-
zen bij de vleet gebombardeerd...
Gigantische knal
De ramp gebeurde op woensdag 29 
april 1942, wat begon als een frisse 
maar zonnige lentedag. De Tweede 
Wereldoorlog was volop aan de 
gang in ons land maar Tessenderlo 
en omgeving bleven nog goed ge-
spaard van aanvallen en bombarde-
menten. Net voor de middag werd 
de streek echter opgeschrikt door 
een gigantische knal. Het leek alsof 
een zware oorlogsbom was ingesla-
gen die zelfs tot in Antwerpen de 
ruiten deed trillen. Een roodbruine 
paddenstoelwolk, wat gelijkend op 
de ontploffing van een atoombom, 
torende honderden meters hoog bo-
ven het dorp. Er was uiteraard geen 
vrees voor een atoombom, want die 
bestonden in die tijd nog niet, maar 
paniek was er in overvloed. Algauw 
bleek dat het ook niks te maken had 

met de oorlog. Het was de chemi-
sche fabriek Produits Chimiques de 
Tessenderloo, nu gekend als Tessen-
derlo Chemie, die ontploft was. 
Boreling 
Die fabriek werd destijds - het zou 
gelukkig nu niet meer kunnen - pal 
in een woongebied gebouwd. Daar-
door was de schade ook niet te 
overzien en leek het alsof er een 
orkaan was overgekomen. Niet al-
leen was er een massale materiële 
schade, maar ook het menselijke 
leed was gigantisch. Er vielen maar 
liefst 190 slachtoffers te betreuren. 
Dit door verplettering in hun eigen 
huis of doordat ze getroffen werden 
door wegvliegende brokstukken. 
Ook door de enorme luchtverplaat-
sing die de explosie had veroorzaakt,  
vielen er heel wat doden en ge-
wonden. Zelfs een boreling kwam, 
amper acht uur nadat hij ter wereld 
was gekomen, om het leven bij de 
explosie.
Bij de gewonden waren het vooral 
brandwonden en open breuken die 
moesten verzorgd worden en dat 
was niet zo evident in die tijd en al 
zeker niet bij zo’n grote hoeveelheid 
slachtoffers. Er waren toen nog maar 
weinig ziekenwagens. In die tijd was 
de medische hulpverlening natuur-
lijk niet wat ze nu is. Er waren amper 

ziekenwagens beschikbaar.
Mijnschieter 
De ramp werd onderzocht en de 
oorzaak was snel gekend. In de fa-
briek was een lading van 200 ton 
ammoniumnitraat geleverd. Die 
was aangekocht om er kunstmest 
van te maken. Om de vaste harde 
brei los te maken, hadden de arbei-
ders een mijnschieter gebruikt. Die 
moest met dynamietpatronen het 
ammoniumnitraat uiteen schieten. 
De tweede poging veroorzaakte de 
ramp, alles vloog de lucht in.
Regelmatig worden nog herdenkin-
gen van de ramp georganiseerd. Op 
21 juni 2014 werd in Tessenderlo 
door Lions Club Tessenderlo en het 
gemeentebestuur ook een stand-
beeld ‘WIJ ZIJN DE TIJD’ onthuld ter 
nagedachtenis van de ramp.
De film
Het filmteam van Eddy Vandepoel 
werkte meer dan drie jaar aan het 
filmproject. Tientallen ooggetuigen 
werden geïnterviewd, honderden 
foto’s verzameld, ettelijke boeken 
en documenten bestudeerd om in-
zicht te krijgen in het panorama van 
grote en kleine gebeurtenissen die 
de ramp schraagden. Wat de film 
beklijvend en ontroerend maakt, zijn 
de gespeelde scènes die bepaalde 
feiten terug tot leven roepen, zoals 
de inspanningen van de Looise pas-
toor Keesen om op het einde van de 
negentiende eeuw in de gemeente 
via de vestiging van een chemische 
fabriek werkgelegenheid te schep-
pen, de onderhandelingen met de 
gebroeders Raynaud (de stichters 
van de onderneming), de (mislukte) 
redding van een jongetje dat na de 
ontploffing in de vernielde school 
tussen betonnen balken klem zat… 
Verrassend zijn de teruggevonden 
films die destijds werden gemaakt, 
o.a. door de Duitse bezetter. De 
beelden bieden de kijker een origi-
nele blik op het drama, omdat ze 
onmiddellijk na de ontploffing wer-

den gemaakt. Uiteraard zijn enkele 
betekenisvolle fragmenten uit deze 
films in de documentaire gemon-
teerd.
Wie de film wil zien, kan tickets re-
serveren via cultuurhuis@tessen-
derlo.be of 013 35 53 20. Info over 
de dvd-versie: info@heemkundebe-
verlo.be .

Volg www.diestactueel.be 
en download de app Ha-
geland Actueel voor meer 
nieuws uit de regio Diest.

Op vrijdag 26 mei kan je in cultuurhuis het LOO terecht voor de vertoning van ‘De 
ramp van Tessenderlo’, een documentairefilm over de ontploffing van de Looise 
chemiefabriek op 29 april 1942. Het is een reportage van filmteam Focus History 
uit Paal-Beringen over de desastreuze gevolgen van de ramp: 190 doden, meer 
dan 900 gewonden en een compleet vernield dorpscentrum. Tekst: Dirk Van de gaer/Foto’s: if

Reportage
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G. Vandenheuvelstraat 49 • 2230 Ramsel • T 016 69 92 24
verwarmingcenter.van.den.broeck@telenet.be • www.verwarmingscentervandenbroeck.be

Eigen  
plaatsingsdienst 

en dienst  
na verkoop

Verwarmingscenter

Van den Broeck bvba

Familiezaak sinds 1950

BQ
JG

B0
0E

• houtkachels
• pelletkachels
• gaskachels
• mazoutkachels
• houthaarden
• gashaarden 
• pellethaarden
• elektrische haarden 
• centrale verwarming
• inox schouwmateriaal
• outdoor kachels
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Diest trots op aanwezigheid in Vlaamse Canon

De Canon van Vlaanderen beschrijft zestig historische Vlaamse anker-
punten die het hedendaagse Vlaanderen vormgeven. Het is een project 
waarbij de Vlaamse overheid een overzicht van gebeurtenissen, data, 
personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken chronolo-
gisch liet bundelen om de geschiedenis van Vlaanderen sterker in de 
verf zetten. Een onafhankelijke commissie van experten werkte bijna 
drie jaar aan het lijvige stuk, om het op 9 mei 2023 aan het grote pu-
bliek voor te stellen. Uit meer dan vijfhonderd mogelijke onderwerpen 
selecteerden zij zestig Vlaamse ankerpunten die aandacht hebben voor 
politiek, cultuur, archeologie, economie, wetenschap, ecologie of sport. 
Bij het verschijnen van het boek De Vlaamse Canon werden heel wat 
Diestenaren blij. Zeker ook het college van burgemeester en schepe-
nen, dat dit ook uitbundig meldde op haar sociale media. “Jawel, ze 
staat erin. Onze Marieke Vervoort is één van de historische figuren die 
in de nieuwe Canon, het overzicht van de geschiedenis in Vlaanderen, 
staat. Ze staat er tussen figuren als Karel De Grote, Napoleon en Hugo 
Claus. Iets om onwaarschijnlijk trots op te zijn”, zegt schepen Maurits 
Vande Reyde, wat de collega-schepenen beamen. Voor één schepen 
was er nog een extra reden om blij te zijn met de Canon, namelijk de 
opname van ‘Ons kookboek’. “Onze mooie stad Diest heeft altijd een 
vooraanstaande rol gespeeld in de geschiedenis van Vlaanderen. So-
ciale revolutie, sterke vrouwen in ons begijnhof en Marieke ‘Wielemie’ 

Vervoort die grenzen verlegde in de sportwereld. Voor ons mogen in 
de volgende versie Sint-Jan, het Gildenbier en Diestse kruidenkoek niet 
ontbreken. Wie het recept van kruidenkoek zoekt, kan dat trouwens 
vinden in ‘Ons Kookboek’ van Ferm (het bekende kookboek van de 
Boerinnenbond), ook in de canon”, stelt schepen en directeur bij Ferm 
Monique De Dobbeleer.
Volg www.diestactueel.be en download de app Hageland 
Actueel voor meer nieuws uit de regio Diest.

De stad Diest is bijzonder trots op haar vermeldingen in de Vlaamse Canon, 
die zopas werd gefinaliseerd en uitgegeven. Tekst: Dirk Van de gaer/Foto: if

Actua

Graanmarkt 2
3290 Diest
013/311.233
diest@alvast.be - www.alvast.be

VERKOPEN - VERHUREN - BEHEERVERKOPEN - VERHUREN - BEHEER

BEKIJK AL ONZE HUURPANDEN OP WWW.ALVAST.BE

GRATIS SCHATTINGGRATIS SCHATTING

BEKIJK AL ONZE HUURPANDEN OP WWW.ALVAST.BE

Kantoor en plaatsbezoek is mogelijk na afspraak.  
U kan mij bereiken op dimitri@alvast.be en 0476/952.716

Eugeen Coolstraat 4A
Gelegen op 5a 54ca
4 slpks
Tuin 
Dubbele garage
Epc 553

Verkoopprijs: €299.000

Kompaniestraat 38
Half Open bevouwing
Gelegen op 10a
3 slpks
Tuin, garage.
Epc 852

Verkoopprijs: €229.500

TE KOOP TE BEKKEVOORT  : HALF OPEN BEBOUWING

TE KOOP TE OKSELAAR  : HALF OPEN BEBOUWING

BQCAG00E

Oude Diestsestraat 21
Open Bebouwing
Gelegen op 48a
3 slpks
Tuin, garage 
Epc 890

Verkoopprijs: €364.900

TE KOOP TE WAANRODE : OPEN BEBOUWING

Lindestraat 14
Gelegen op 5a 23ca
3 slpks
Tuin 
Garage
Epc 1318

Verkoopprijs: €289.000

TE KOOP TE TESSENDERLO : WONING

NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW
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Tiensevest 38 - 3000 Leuven

*Vraag naar de voorwaarden.
Vraag vrijblijvend informatie of gratis thuisbezoek: 

0470/62.17.64 - www.seniorencomfort.be
Tiensevest 38, 3000 Leuven

Plaatsing in gans  
Vlaams-Brabant van

WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPBOILERS

HYBRIDE WARMTEPOMPEN
CONDENSATIEKETELS

2-jaarlijks wettelijk nazicht 
van alle merken gasketels

VOOR NA

Help! Ik kan niet  
meer in bad!

Thuis blijven wonen.
Het beste idee!

ACTIE
Speciale korting 

voor senioren-
verenigingen en 

premies voor 65+

Jooris 
Verwarming 

Tiensevest 38, 3000 Leuven 

016 23.86.96 
www.joorisbvba.be

Vervangen van bad door luxe inloopdouche
of volledige aanpassing van je badkamer

BQQMI00J

SindS1938Service opmaat

€ 250 € 125op sectionale poort / 
zonnetent
(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes 
gemaakt vanaf 1/2/2020, geldig tem 31/03/2020

/stuk op rolluik / screen met 
motor (of op zonne-energie)
(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes 
gemaakt vanaf 1/2/2020, geldig tem 31/03/2020

BJNNH00D

VALCKENBORGH NV
Diestsesteenweg 60 - 3210 Linden - Tel: 016 62 10 11 - info@valckenborgh.eu

www.valckenborgh.eu
Maandag tem vrijdag: 13u30 tot 18u • Zaterdag: 9u30 tot 12u30

Screens en
voorzet-
rolluiken
mogelijk

op
ZONNE-
ENERGIE

EXTRA

KORTINGEXTRA

KORTING

Terrasoverkapping met lamellen Terrasoverkapping met doek

Zonnetent

VerandazonweringSectionale poorten

(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
01/05/2023 t.e.m. 15/06/2023 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties

(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
01/05/2023 t.e.m. 15/06/2023 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties

BQQMN00M

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag 13u30 tot 18u, zaterdag 9u30-12u30

Terrasoverkapping met lamellen
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Oorlogsgedenkteken aan het Weerstandsplein

De opdracht kwam van de plaat-
selijke weerstandsvereniging, 
met als voorzitter de liberale po-
liticus Omer Vanaudenhove, een 
schoolvriend en buurjongen van 
Macken, met wie hij tijdens de 
oorlog in het verzet en de con-
centratiekampen had gezeten. 
Macken was als gewapend weer-
stander actief in de afdeling Bra-
bant van het Geheim Leger, het 
Onafhankelijksfront en de clan-
destiene pers, en had de kampen 
van Breendonk en Buchenwald 
overleefd. Als locatie van het 
gedenkteken ging de voorkeur 
eerst uit naar een open plek in 
de Warande, maar deze keuze 
moest plaatsmaken voor de mid-

denberm aan het begin van een 
nieuwe, nog onbebouwde laan 
die het station met het stadscen-
trum verbond. Amper een maand 
later was het voorontwerp al klaar. 
In juni 1946 legde Macken de 
laatste hand aan het kleimodel 
voor het beeldhouwwerk. Braem, 
die instond voor de architecturale 
uitwerking, ontwierp ook nog een 
wimpel voor de vlaggenmast en 
leverde een schets voor de ver-
lichting van het monument. Op 8 
september 1946 werd dit - wel-
licht - eerste verzetsmonument in 
België plechtig ingehuldigd door 
de minister van Openbare Wer-
ken, Jean Borremans. 
Het monument bestaat uit een 

licht conische, rijzige stèle en 
een liggende gedenksteen. De 
ruimte tussen de twee ornamen-
ten wordt afgebakend door negen 
kleinere, rechtopstaande gedenk-
stenen met de namen van de 
verzetshelden. Het reliëf met het 
opschrift ‘1940-1945’ stelt het 
verzet van de burgers voor na de 
overgave van het leger, in een ro-
buuste, expressionistische stijl. De 
afzonderlijke gedenksteen vóór 
het monument is een latere toe-
voeging.

Volg www.diestactueel.be 
en download de app Ha-
geland Actueel voor meer 
nieuws uit de regio Diest.

Op het Weerstandsplein staat het oorlogsgedenkteken van beeldhouwer 
Mark Macken, die in 1945 een monument mocht ontwerpen voor de weer-
stand in zijn geboortestad Diest. Dit als eerbetoon aan negen gevallen leden 
van het Geheim Leger ‘Schuiloord Jachttijger’. Tekst: Dirk Van de gaer/Foto: if 

Toerist in eigen streek

ALGARVE: VAKANTIEVILLA TE HUUR
Tot 12 pers (5 slpkmrs - 4 badkmrs)  

prachtig zeezicht - Faro 15 km - strand 10 min

www.casatintin.be
Boek tot 15/03 en ontvang 20% korting!

WWW.PEJATI.BE
Wij kopen uw: Oud goud, Zilver, Juwelen, 
Munten, Horloges, Diamanten, Bestek, Tin

Houwaartstraat 323
3270 Scherpenheuvel-Zichem

BEL NU:
0473-26 36 85

Hoogste prijs in België - Direct betaald

BQCJY00A

Diest

Pushmeldingen  
met breaking news

Boeiende  
lifestyle-artikelen

Regionaal 
ondernemersnieuws

DOWNLOAD GRATIS

www.diestactueel.be

Met de gratis app van Diest Actueel  
ben je als eerste op de hoogte van  
het nieuws uit jouw Diestse regio.

Al het nieuws uit de Diestse regio,   
in één handige klik
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Tiensebaan 12 | 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK
T: 016 777 388 | F: 016 771 530 | E: info@nijspeetersbvba.be

 Maandag: GESLOTEN
 Dinsdag tot vrijdag: 8u00-12u00 & 13u00-18u00
 Zaterdag: 8u00-12u00 & 13u00-17u00
 Zon- & feestdagen: GESLOTEN

DOE-HET-ZELF · ELEKTRO · HUISHOUDARTIKELEN
KACHELS · INZETHAARDEN · PELLETKACHELS

http://nijspeeters.be

BQQMH00A

BQBQK00A

KWEKEN VAN 
GRASZODEN
AANLEG &  
RENOVATIE  

VAN GAZONS
Bart Van Bael, Voortbossen 21, 2450 Meerhout

0496/29.67.22 
info@graszodenvanbael.be
www.graszodenvanbael.be

Dorpsstraat 16 - 3471 Kortenaken (Hoeleden) 
✆ 011/58.86.53 - info@garagelox.be 

www.garagelox.be

Officiële Renault en Dacia agent
BQKTG00A

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee | Tel. 016 40 07 77 
Ma - vr 11.30 - 18 u. | Zat. 12 - 16 u.

Afhaling 
 tot

100 km

ALLES HANDGEMAAKT

Gratis advies en stofkeuze direct
bij u thuis.

Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.

Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

Meester vakman met vele jaren ervaring
STOFFEERDERIJ HEVERLEE

WIJ BEKLEDEN EN REPAREREN
ALLE SOORTEN BEKLEDING

WIJ REINIGEN

■ Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
■ Bekleding overtrekken
■ Stoffering
■ Vetersluiting
■ Hechting
■ Reparatie
■ Leer
■ Hout (timmerwerk)
■ Bekleding reinigen

Alle gestoffeerde meubels 

LÜBBEN

MMeeiisstteerrbbee
ttrriieebb

mmiitt  llaannggjj
äähhrriiggeerr

  

EE ffaahhrruunngg
Meisterbe

trieb

mit langj
ähriger

 

Erfahrun
g

Slechts voor korte tijd!

TE
VREDENHEIDSGARANTIE

TEVREDENHEIDSGARANTIE

STOFFEERDERIJ HEVERLEE

Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken
- Stoffering
- Vetersluiting
- Hechting
- Reparatie
- Leer
- Hout (timmerwerk)
- Bekleding reinigen

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee 

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING

 35% OP ALLE
WERKZAAMHEDEN

Geldig gedurende 
7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

EENMALIGE HERFSTACTIE!

25%
Nur für kurze Zeit!

35%
auf alle
Arbeiten

*

Ab Erhalt 7 Tage gültig

EINMALIGE SONDER-AKTION

gültig auf Polsterreparatur
und Restaurationsarbeiten

ATT LÜBBEN

reitag 9.30 - 19 Uhr · Samstag 9.30 - 13 Uhr

Email: home_service@aol.com 

STOFFEERDERIJ
HEVERLEE

Meester vakman met vele jaren ervaring
WIJ BEKLEDEN EN REPAREREN

ALLE SOORTEN BEKLEDING
ALLES

HANDGEMAAKT

TE
VREDENHEIDSGARANTIE

TEVREDENHEIDSGARANTIE

STOFFEERDERIJ HEVERLEE

Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING
OP ALLE

WERKZAAMHEDEN
Geldig gedurende 

7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

■ Meer dan  
10.000 stoffen naar keuze

■ Bekleding overtrekken
■ Stoffering
■ Vetersluiting
■ Hechting
■ Reparatie
■ Leer
■ Hout (timmerwerk)
■ Bekleding reinigen

Slechts voor korte tijd!

35%KORTING
Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis. 
Wij vernieuwen de complete stoffering,  
veren, banden en schuimstructuur. 
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en  
lederen materialen en nog veel meer.

TE
VREDENHEIDSGARANTIE
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Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken
- Stoffering
- Vetersluiting
- Hechting
- Reparatie
- Leer
- Hout (timmerwerk)
- Bekleding reinigen

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee 
Tel. 016400777

Ma - vr 11.30-18.00u Zat. 12.00-16.00u

Afhaling tot 
100 km

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING

 35% OP ALLE
WERKZAAMHEDEN

Geldig gedurende 
7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
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TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

ZOMERACTIE :  
6 STOELEN STOFFEREN EN 

SLECHTS 5 STOELEN BETALEN!

Geldig voor herstelling
en restauratie van bekleding

TEGOED
BON
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• S C H E R P E N H E U V E L  •

Take a look at www.kbbc-clem.be

Clem webshop: open 24/7 Geen basketbal zonder sponsors! Dank je wel voor de steun.

CLEM Nieuwtjes:
Soon de opening van onze online webshop op www.kbbc-clem.be
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CLEM Nieuwtjes:
Soon de opening van onze online webshop op www.kbbc-clem.beDatum Tijd Thuis Uit Reeks Accomodatie

21-03-2020 Uur nog 
te bepalen

Clem Scherpenheuvel J16 A GSG Aarschot J16B Beker van 
Vlaams-Brabant U16 
Jongens 1/4 Finale

Stedelijke Sporthal 
Scherpenheuvel

21-03-2020 12.00 Clem Scherpenheuvel M14 A Jets Basket Zaventem 
M14 A

Beker van 
Vlaams-Brabant U14 
Meisjes 1/4 Finale

Stedelijke Sporthal 
Scherpenheuvel

22-03-2020 10.00 Dynamo Bertem G14 A Clem Scherpenheuvel 
G14 A

Beker van 
Vlaams-Brabant U14 
Gemengd 1/4 Finale

Gemeentelijke 
Sporthal Bertem

11-04-2020 12.00 Clem Scherpenheuvel M19 A De Rode Leeuwen 
M19 A

Beker van 
Vlaams-Brabant U19 
Meisjes 1/2 Finale

Stedelijke Sporthal 
Scherpenheuvel

BEKERWEDSTRIJDEN JEUGDPLOEGEN:

Kriebelt het om te basketten , één adres info@kbbc-clem.be. 
Volgend seizoen mikken wij op minimum 13 jeugdploegen, 4 seniorploegen en onze ex basketlegendes onder de naam “THE 

SHOEFKES”. Stuur gerust uw vraag of verzoek. Volg ons via onze website www.kbbc-clem.be of facebook 

BQ
FF
T0
0E

Weldra vernieuwd terras!

Voor sportief plezier, lekker eten  
en gezellig samenzijn  
ben je bij Clem aan het juiste adres!
 
20/05/2023: Clemmies en kampioenenviering
23-29/07/2023: Zomerkamp in Pelt
Augustus: Start trainingen

Clem Scherpenheuvel groeide het afgelopen seizoen niet enkel in 
kwaliteit maar ook in aantal leden. Een constante instroom op U8, 
U10 en U12, aangevuld met een erg succesvolle Start2Basket, 
zorgen ervoor dat de club volgend seizoen 17 ploegen inricht, ten 
opzichte van 13 in seizoen 2022-2023.

Het bestuur en de sportieve cel zijn alleszins klaar om Basket-
balclub Clem Scherpenheuvel verder te laten groeien in seizoen 
2023-2024. De trainingen starten in augustus. 

#clemoneteam 

De U12B werden 1ste in hun reeks

Seizoen 2022-2023 zit erop
Op 13 mei viel het doek over seizoen 2022-2023. De laatste wed-
strijden van het seizoen werden afgewerkt. 
Clem kan terecht spreken van een geslaagd basketbalseizoen. 
De Heren A werden kampioen in tweede landelijke en komen vol-
gend seizoen in eerste landelijke uit. In tweede provinciale speel-
den de Heren B een erg verdienstelijk seizoen. Met een jonge 
ploeg eindigt coach Hafid in de middenmoot van het klassement. 
Dat smaakt naar meer volgend seizoen.
In de jeugdreeksen eindigden de U12B en de U14 helemaal 
bovenaan hun reeks.
Ook de evolutie bij de andere jeugdploegen van Clem is positief. 
Dat kan alleen maar door de volgehouden inzet van de coaches 
natuurlijk. Zij worden in seizoen 2023-2024 extra ondersteund via 
een gewonnen project van Sport Vlaanderen.

De Clem-dames zetten volgend jaar een stapje terug, van tweede 
landelijke naar eerste provinciale. ‘Reculer pour mieux sauter’, 
zoals de Fransen zeggen. Bouwen aan een stevig ploegfunda-
ment om daarna weer voluit naar boven te kunnen kijken. Dat is 
de opdracht voor onze dames en hun coach, Jeff.

Wil je je bedrijf in de kijker zetten? 
Heb je interesse om Clem 
Scherpenheuvel te steunen 
door middel van sponsoring? 
Neem dan contact op met:
- Raf Frederickx via penningmeester@kbbc-clem.be of 0495 30 06 12

- Bart Van den Berg via voorzitter@kbbc-clem.be of 0475 97 15 70

Zij leggen je graag via onze sponsorbrochure de verschillende  
mogelijkheden uit. 

Wil jij ook adverteren in CLEM NEWS FLASH?
Contacteer Marcel Laeveren. 0475/47 91 87 - marcel.laeveren@primetime.be. Materiaal voor 09/06/2023

Een woonzorgcentrum is niets voor U,  
maar extra assistentie in het dagelijks handelen is welkom?

Misschien bent U op een punt gekomen  
dat U gewoon zorgeloos wil genieten?

Zoekt U een veilige omgeving om zelfstandig te verblijven,  
maar waar toch steeds iemand klaarstaat wanneer nodig?

Dan is de groep van assistentiewoningen “Residentie Dysselhof” ter hoogte van de Staatsbaan 247 
te Bekkevoort misschien de ideale oplossing!

Meer info? woonassistentie@vimoda.be - 0497/68.61.86

De U14 wonnen hun reeks, hoewel de meesten van deze ploeg bij 
de start van het seizoen pas begonnen met basketbal
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Kat is fotografe van … katten 

Kat heet eigenlijk Ekaterina, maar ie-
dereen zegt al jaar en dag Kat. “Ik 
ging naar school in Wommersom en 
daarna in Zoutleeuw. Als kind had-
den we thuis al een kat en toen al 
vond ik het leuk om daar foto’s van 
te maken. Toen ik volwassen was, 
woonde ik acht jaar in Leuven, daar-

na verhuisde ik naar Tienen, daar 
nam ik zelf drie katten in huis, met 
name Brigand, Leo en Dory. De die-
ren werden algauw mijn modellen 
om op te oefenen, ik fotografeerde 
zoveel ik kon en leerde zo veel bij.” 
Hobby werd ook beroep
De medisch laborante maakte en-

kele jaren later van haar hobby haar 
beroep en begon ook professioneel 
foto’s te maken van dieren. “Ik volg-
de hiervoor meerdere workshops, 
een lange opleiding fotografie vol-
gen is echt niks voor mij. Het winnen 
van de drie awards maakt me best 
trots en bewijst dat het zo ook kan.”
Vorig jaar won Kat met haar foto’s de 
FEP - Federation of European Pro-
fessional Photographers - prijs. “Ik 
kreeg die prijs in de categorie Young 
Photographer. Dit jaar won ik de Eu-
ropese award in Praag in de catego-
rie domestic animals, ik kreeg er de 
bronzen camera voor. Er deden nog 
drie andere landgenoten mee en die 
kon ik achter mij houden, zij werden 
vijfde en zesde, twee eindigden ex 
aequo. Datzelfde weekend vond 
in het Amerikaanse Minnesota ook 
de AIM Image competition plaats, 
specifiek voor dierenfotografie. De 
standaarden liggen daar veel hoger 
dan in Europese wedstrijden maar ik 
behaalde er toch de eerste en derde 
plaats met mijn foto’s.”
Geduld hebben 
Alsof het nog iemand verbaast, geeft 
Kat meteen ook toe dat ze een kat-
tenmens is, al houdt ze ook van 
honden en andere dieren. Die zet 
ze even graag op de foto, ook al 

vinden velen van haar collega’s dat 
het niet zo evident is om dieren op 
de gevoelige plaat vast te leggen. 
“Ik heb nog geen dieren gehad die 
echt lastig deden. Eigenlijk kan je het 
vergelijken met het fotograferen van 
kinderen, die kunnen ook niet met-
een doen wat je verlangt, geduld is 
een mooie deugd. Je moet vooral 
de baasjes geruststellen, de dieren 
volgen dan wel.” (lacht) 
Net voor we vertrekken, vertelt Kat 
nog iets waaruit blijkt dat je soms 
ook wel geluk moet hebben met het 
model. “Op een gegeven moment 
deed ik een workshop in de Arden-
nen, daar gingen we foto’s maken 
van een hond en een kat. De kat 
was een Main Coon, dat is zowat de 
grootste kattensoort die er bestaat. 
Toeristen kwamen meermaals vra-
gen of ze een foto mochten maken, 
dat verstoort natuurlijk wel de shoot. 
Gelukkig ging het om een zeer tam-
me kat, ze kon zelfs aan de leiband, 
zodat het al bij al meeviel. Wat ik 
vooral heel fijn vind, is dat dieren zo 
spontaan kunnen zijn, dat moment 
vangen is fantastisch.” 
Volg www.diestactueel.be 
en download de app Ha-
geland Actueel voor meer 
nieuws uit de regio Diest.

Kat De Laet (31) uit Tienen is dan wel medisch laborante in het Leuvense Gast-
huisberg, haar hart heeft ze verloren aan de fotografie en daar is ze blijkbaar 
goed in. Ze begon er amper enkele jaren geleden mee en won nu al drie awards 
in het buitenland. Om het plaatje af te maken maakt Kat graag foto’s van… kat-
ten. Tekst: Laurien Holsbeeks/Foto’s: if

Portret
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Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo |  016 46 12 33 | info@gardenstockoutlet.be 

GROTE
KORTINGEN

Zondag t.e.m. woensdag gesloten • donderdag & vrijdag 10 - 18 u. • zaterdag 10 tot 18 u.
Sofasets | Tuintafels & stoelen | Parasols | Ligbedden | Tuindeco | Lounge | Tuinbanken | en meer...

 Groot assortiment tuinmeubelen  
 Direct leverbaar / meenemen  
 Beste prijs / kwaliteit

 Professioneel advies op maat  
 Eigen plaatsing & montage dienst  
 Service na verkoop

ALLES
MOET
WEG!

Nieuwe webshop 
gardenstockoutlet.be/shop

WIJ AANVAARDEN  
CONSUMPTIECHEQUES

TUINMEUBELEN AAN MEENEEMPRIJZEN

STOCK 
DIRECT  

LEVERBAAR
ZOLANG DE  
VOORRAAD  

STREKT

PRIJZEN
EXCLUSIEF
LEVERING

€2995,00 -60% = €1198,00
Tafel: €1789,00 -60% = €715,60 
Stoel: €371,00 -60% = €185,50

€345,00 -60% = €138,00
Tafel: €1505,00 -60% = €602,00 
Stoel: €371,00 -60% = €185,50 €811,00 -60% = €324,40

Volledige set:  

€4400,00 -60% = €1760,00 €835,00 -50% = €417,50
Chesterfield bank:  

€3699,00 -50% = €1849,50 €1065,00 -50% = €532,50 €3953,00 -60% = €1581,20

€1906,00 -60% = €762,40 Tafel: €820,00 -50% = €410,00

Pouffes: €770,00 -50% = €385,00

€3450,00 -60% = €1380,00 Tafel: €3699,00 -60% = €1479,50

Volledige set:  

€5296,00 Ô €2646,00 €4000,00    -25%

Volledige set:  

€3784,00 -60% = €1513,60

€245,00 -60% = €98,00

GROTE STOCK !!!
Tafel: €2250,00 -60% = €900,00 
Stoel: €345,00 -70% = €103,50



 De Blauwe Vogel 
neemt je op reis in de 
Koningin Elisabethzaal

Op zondag 25 juni organiseert reisbureau de Blauwe Vogel vier uitgebreide infosessies over 
Lapland, Dubai, Bali en Zuid-Afrika. Reisgidsen en specialisten komen deze dag speciaal 
overgevlogen naar België. Waan jezelf op reis aan de hand van prachtige foto’s, video’s en 
ervaringen. Een unieke kans om deze reizen tot in de kleinste details te ontdekken.

Schrijf je in via de QR-code of deblauwevogel.be/themadagen

LAPLAND DUBAI ZUID-AFRIKA
11 uur 13 uur 18 uur

BALI
15 uur

Reis in de kijker: Jamaica

BRUSSEL | SINT-TRUIDEN | NIEUWPOORT | 011 705 500 | info@deblauwevogel.be

• Vlucht, bagage, maaltijden
• Transfers ter plaatse
• Uitmunted Riu Ocho Rios-hotel 5*
• Ultra all inclusive-formule
• Afreisdatum 28/09 of 12/10
• Stuntprijs voor 15 dagen: €1.999 p.p., 

elders €2.620 p.p. kijk en vergelijk!

Verblijf in een superieur hotel aan 
het mooie zandstrand van Ocho 
Rios. Geniet van heerlijke buffetten 
of dineer in 1 van de restaurants. 
Dit eiland moet je ontdekken, het 
laat je nooit meer los.



GENIET VAN DE  
EERSTE ZOMERSE DAGEN  
OP EEN STIJLVOL TERRAS

Tiensesteenweg 386, 3000 Leuven www.homegarden.be  I  016 46 44 47 
www.standardahz.be  I  016 25 00 15 

DI-VR 10u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00  
ZA 10u00 - 17u00 I ZON 13u00 - 17u00

Home & Garden verdeelt luxe-tuinmeubilair van onder andere: 
EXTREMIS | ROYAL BOTANIA | RODA | DOMANI | TALENTI | TRIBÙ | EGO  
PARIS | FAST | HEATSAIL | JARDINICO | MANUTTI  | PIET BOON | TODUS  
UMBROSA | WÜNDER | ATELIER VIERKANT | FERMOB   

Standard AHZ verdeelt kachels en barbecues van onder andere: 
RAIS | MORSØ | STÛV | DIK GEURTS | KAL-FIRE | M-DESIGN | FOCUS  
RIKA | BIO-O! | BROIL KING | FORGE ADOUR | MONOLITH | ALFA | QUOCO  
MARTINSEN | RENSON

BROIL KING MORSØEXTREMIS

MANUTTI

SUPERIOR STYLE: 
ALL DAY, EVEREYDAY

TODUS



IEDERE ZONDAG OPEN!

BIJ ONS KAN U BETALEN MET

WWW.ITEK.BE

Thuislevering en leasing mogelijk!

Prijzen inclusief BTW en Recupel. Acties zijn geldig van 11 mei 2023 tot en met 4 juni 2023 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Bezoek onze filialen of bestel nu online! WWW.ITEK.BE



ZOEK & VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen? 
Surf naar www.rondom.be !

Zoekertjes kunnen 
vanaf heden enkel 

geplaatst worden via 
onze Rondom-website.

Surf naar 
www.rondom.be en 

plaats je eigen zoekertje

                                                 Stand By is al meer dan 30 jaar specialist                                                    

in visuele communicatie en dit onder de 

vorm van stickers, prints, spandoeken, voertuigbelettering, signing ... 

Wij zijn dringend op zoek naar een collega (m/v/x): 
 

Operator printer – plotter 
werkvoorbereider  

Als digital printing operator (solvent & UV) sta je dagelijks in voor het printen 
van stickers, prints, muurprints,  spandoeken en allerhande beletteringen. 

Hierbij ga je autonoom aan de slag en sta je in voor het hele proces: van het 
rippen van printlayouts tot het afwerken van de printopdrachten (lamineren, 

contoursnijden, uitpellen en aanbrengen van applicatietape).  
 

Daarnaast zorg je ook voor de productie van de computergesneden 
zelfklevende belettering waarbij je dus ook instaat voor de bediening van de 

snijplotters. Kortom, als operator-productiemedewerker sta je in voor een 
variatie aan taken waarbij je ook maximaal de voorbereidingen doet voor het 

team van onze plaatsers.
 

We verwachten een goede kennis van het drukproces en het werken met de 
verschillende printers. Je werkt nauwkeurig, bent stressbestendig en  

problemen in printbestanden kan je detecteren en oplossen.  
Ervaring met belettering en groot formaat printing is een groot voordeel.

We bieden een marktconforme verloning, een opleiding en leuke collega’s. 

Interesse? Neem dan snel contact op met Eddy Jordens en treedt binnen in 
de wondere wereld van de signalisatie en bestickering.  

Eddy Jordens op eddy.jordens@primetime.be | www.stand-by.be

PASSE-PARTOUT NIET ONTVANGEN?
09 296 20 22 of distributie@themamedia.be

U kan ook 
iedere editie 
online lezen op
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COLOFON PASSE-PARTOUT DIEST

UW ADVERTENTIE IN PASSE-PARTOUT?
Contacteer  Kris Borzee - kris.borzee@primetime.be - 0475/20 62 27

  Marcel Laeveren - marcel.laeveren@primetime.be - 0475/47 91 87

Zoekertje plaatsen: surf naar www.rondom.be en plaats je eigen zoekertje

PROMO
MEI

> RUBRIEK IMMO & TRAVEL
ZOEKERTJE PLAATSEN?

Zoekertjes kunnen vanaf heden enkel geplaatst worden via onze website.
Surf naar www.rondom.be en plaats je eigen zoekertje

2+1
weken

GRATIS

Alle herstellingen en kleine werken K.P.K.
? Roofing platte daken, goten, verandaplaten  

en lichtkoepels.
? Herstellen van schouwen, pannen, leien, afvoeren 

en nokken.
? Staalplaten voor tuinhuizen, stallingen  

en afdaken.
? Ontmossen daken, opritten en waterwerend 

maken van gevels.
? Alle riolering, isolatiewerken en verwijderen  

van asbestplaten.

VOOR MEER INFO BEL  0477/63 79 86

VERZAMELING
Ik ben op zoek naar

juwelen, munten, horloges,
oude koersfietsen en staande

klokken met 3 gewichten.
Chris 0476/24 95 50.

2022BQPTJ

MUZIEK
Wegens verhuis GRATIS

zwrt buffetpiano 0477/91 05 28
2023BRIKX

BLOC NOTE
BERICHTEN

Verloren Irakese paspoort
nr. G1877437 afgeleverd

op 01/04/2008 van
Duleimy Nada Abbas Jassam.

2023BRFLN

DIVERSEN
Leegmaken en opruimen van

huizen en magazijnen.
Aankoop van inboedels.
Info www.magazijntje.eu

of 0479587013
2022BQOMV

RELATIE
ONTMOETINGEN / CONTACT
DIVERSE

Knappe dame,brunette,
komt naar je toe 0474/56 52 37

2023BRCRZ

Wdnr 67j zkt vrouw vr relatie
0493/21 75 20

2023BRHEP

AUTO
VOERTUIGEN GEVRAAGD
Aankoop afgedankte auto’s

Tel 0475/91 04 52
2023BRBXC

AANKOOP Alle Auto’s,
4x4, Motor’s,Brommers voor

EXPORT ook met schade aan
Beste prijs. 0488/10.72.82

2023BQVDV

WATERSPORT CAMPING
CARAVAN

CARAVAN EN MOBILHOME
Caravan te koop gevraagd liefst
in goede staat Mag oud zijn
0495/52 95 27

2022BQOQM

VARIA
KOOPJES

DIVERSEN

GROOT AANBOD KACHELS
TE KOOP!!!

Toonzaalmodellen, einde reek-
sen, licht beschadigd, aan super

prijzen!!!
Hout-, kolen- en mazoutkachels,

Allesbranders, pellet kachels,
inbouwhaarden

Alles met fabriekswaarborg!
Tel 015/730.222

2022BPXUF

OPKOOP INBOEDELS en
opruiming van alle gebouwen.
Bel Ludo 0476560479

2022BQPTY

ELECTRISCHE
HUISHOUDAPPARATUUR

GROTE PARTIJ LICHTBE-
SCHADIGDE elek. toestellen

TK, oa koelkasten, diepvriezers,
was- en afwasmach., dampkap-
pen, gas- en elek. fornuizen, alle
keukeninbouwapp., alles met fa-

briekswaarborg.
Tel 015/73.02.22 202

2022BPXUJ

BOEKEN / STRIPS

AAN DE HOOGSTE PRIJS
zoek ik als verzamelaar

oude & nieuwe stripverhalen.
GSM 0478 / 67 24 94

2023BRHJN

IMMO
VASTGOED / VERKOOP
HANDEL OVER TE NEMEN

Volgestorte schuldenvrije
vennootschap over te nemen

voor €1,00 wegens stopzetting.
Tel: 0477/42 35 56

2023BRGSG

VASTGOED / DIENSTEN
SCHILDER
ALLE SCHILDER & behang-

werken
Vloerbekleding. Verzogd vak-
werk aan betaalb. prijs & grat
prijsofferte. Vlugge bediening

GSM 0477/63 83 11
2022BQOPN

TUIN
PRO&GARDEN tuinwerken
alle diensten. Klinkers&Teras-
sen goede prijse
Tel 0486/93 16 86

2022BQOLP

Tuinklusser Alle diensten
hag,gras,enz.0467/09 87 03

2023BQYYC

Tuinman met ervaring doet
al uw tuinonderhoud

0499/82 45 31
2023BREOP

DIVERSE ONDERHOUD
Alle dak,schilder,renovatie-

werken dringende herstellingen
Tel : 0497/77 67 81

2023BREOI

Jonge geprepensioneerde
aannemer voert nog kleine
verbouwingen/renovaties uit
(ruwbouw) email:
harry.paaltjes@telenet.be
tel Harry :0497/06.70.77

2023BRIGX

ONTMOETINGEN / DISCREET
DIVERSEN

Blondine Haacht 39 jaar
biedt aan: Massage van A tot Z

bij mij of bij jou.
0486/49.66. 77

2023BQSAA
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Jouw schaduwrijk.
‘t Zonnetje in je huis en je tuin? Zááálig! Maar wat als je liever in de schaduw zit? 
Ombro laat de zon schijnen waar jíj dat wil.  Ontdek ons uitgebreide gamma 
aan hoogkwalitatieve zonwering voor binnen en buiten.
En extra goed nieuws onder de zon! Nu kan je ook komen kijken en beginnen 
dromen in onze nieuwe toonzaal Leuven-Tienen. Hou het hoofd koel en check 
onze openingsacties op ombro.be.

by

Ombro Brugge
Gistelse Steenweg 247b
B-8200 Brugge
brugge@ombro.be 
T. +32 (0)50 31 42 05

Ombro Oostende
Torhoutsesteenweg 417
B-8400 Oostende
oostende@ombro.be 
T. +32 (0)59 50 10 75

Ombro Leuven-Tienen
Leuvensesteenweg 312
3370 Boutersem
leuven.tienen@ombro.be  
T. +32 (0)16 14 00 80

Ombro Brussel Noord
Wolvertemsesteenweg 192
1850 Grimbergen
brussel.noord@ombro.be
T. +32 (0)2 616 19 12

Ombro Brussel–Zuid
Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
brussel.zuid@ombro.be
T. +32 (0)2 486 87 89

ombro.be 
Bezoek ook onze Facebook pagina
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Knikarmschermen                   Screens                   Veranda zonwering                   Outdoor Living
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IMMO DIEST  
OPENT DEUREN!

OOK DIE VAN JOU?
GA JE
VERKOPEN
OF VERHUREN?
Wij schatten jouw 
eigendom gratis,  
met zorg en precisie!

Altijd welkom in één  
van onze drie kantoren!

Hasseltsestraat 17, Diest   
Kolmen 28C, Tessenderlo  

Bogaardenstraat 15A, Diest 

VOLG ONS VIA  � � �

BEL ONS
013 31 25 22

of bezoek 
www.immodiest.be

Bij Immo Diest  
hoef je je geen zorgen 

te maken over  
de administratieve 

rompslomp. 

Wij regelen alles  
voor jou, van de  

verkoopovereenkomst 
tot de  

sleuteloverdracht. 


