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& Sanitair Verwarming 

NYSSENS JORIS bvba

INFO@NYSSENSJORIS.BE
BREKELEN 4/8

2990 WUUSTWEZEL

Tel.: 0474 98 39 89

Nathalie Stevens
kantoor-stevens@fintro.be 

Uw Fintro agent
Uw buur, bankier en

verzekeringsmakelaar

Stationsstraat 10 - 2910 Essen

Autobanden Windey

Bredabaan 41 bus 2,
2990 Wuustwezel

GSM (+32) 493 04 39 41
info@autobandenwindey.be
www.autobandenwindey.be

Klaar voor een shot



Wuustwezel 
     Basket in de Noorderkempen
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Beste clubleden, spelers, sponsors en sympathisanten,

2020 en ook nog 2021 zijn jaartjes die we niet snel zullen vergeten. De pandemie 
heeft een zware impact op ons leven. Onze aller gezondheid is de eerste prioriteit. 
Ook onze sportclub diende zich aan te passen aan de regels tot voorkoming van 
verdere verspreiding van het virus. Gelukkig konden onze jongeren nog in veilige 
omstandigheden nog verder basketten en zo hun mentale en fysieke weerstand 
mee versterken. We danken dan ook al onze medewerkers , ouders , supporters 
en sponsors om onze club te blijven steunen zodat we na deze corona crisis terug 
volop kunnen basketten.  Ons jaarlijks magazine is dan ook een ode aan onze 
jongeren en hun coaches.

We zijn  familiaire club met een leuke hartelijke sfeer waarbij het sport en spel-
plezier belangrijk zijn. Tevens beseffen we alsmaar meer dat onze sportclubs 
een belangrijke bijdrage leveren aan het sociaal weefsel in onze gemeente. Wij 
bieden de basketbal sport aan voor kinderen vanaf  5 jaar tot senioren van 40+ 
uit Wuustwezel en omstreken. Jongeren kunnen rekenen op een gedegen basketopleiding met doorgroei mo-
gelijkheden op maat van de speler. Elk kind is voor ons welkom en krijgt evenveel speelkansen. Geen eeuwige 
bankzitters bij ons dus !  

Voor onze senior ploegen zijn we uiteraard ambitieus maar we denken wel aan het algemeen belang van de 
ganse club. Ook is het spelplezier en een goede clubsfeer bij ons even belangrijk. Sedert enkele jaren kiezen we  
dan ook voor  een werking met jongeren vanuit de basis en niet onbelangrijk een volwaardige G Basket team.  

Een club besturen vraagt veel energie en tijd, spelers en ouders verwachten terecht kwaliteit , daarom moeten 
we de organisatie steeds bijsturen en de taakverdelingen strikter organiseren. Kandidaten voor een taak in de 
club zijn dan ook steeds welkom. We wensen het bestuur  dan ook veel succes met hun taken maar ik weet dat 
zij kunnen rekenen op een sterk en enthousiast sportief team en de vele vrijwilligers. In het bijzonder danken 
wij ook onze sponsors die ons financieel steunen en zo onze sport mee mogelijk maken. 

Namens de voorzitter van de club.

Clubblad van Basketbalclub
BBC Wuustwezel vzw
Ondernemingsnr.: 459.244.124
Aangesloten bij de KBBB
Stamnummer 2090

Secretariaat
BBC Wuustwezel
Maatschappelijke zetel
Bredabaan 389
2990 Wuustwezel
secretariaat@bbc-wuustwezel.be

Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen of gekopieerd zonder 

de schriftelijke toestemming van de 

redactie.

Pre-Microben U8
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Specialist in 
houten vloeren : 

massief,
samengesteld/meerlaags,

eiken, exotische 
houtsoorten.

Voor elk probleem 
een oplossing!

Kerststage 2021



Basketbal is een zeer aantrekkelijke en spectaculaire 
sport  en wordt zowel door jongens als door meisjes 
beoefend. In de laagste categorieën, namelijk premi-
croben, microben en benjamins mag er nog gemengd 
gespeeld worden, vanaf de pupillen (12 jaar) spelen 
de jongens en de meisjes afzonderlijk in competitie 
verband. Zelden worden er nog wedstrijden buiten 
gespeeld, praktisch alle clubs beschikken over een 
moderne sporthal en accommodaties. Vanaf 5 jaar 
ben je bij onze club welkom en je kan spelen tot 
…, tot je niet meer kan. Ja, sommigen houden het 
heel lang vol en spelen op hun veertigste nog steeds. 
Elke ploeg heeft een coach en een ploegverantwoor-
delijke. Meestal is deze laatste iemand van de ou-
ders die fungeert als de tussenpersoon tussen speler, 
ouder en club. Deze persoon regelt de praktische 

zaken van een ploeg, zoals de was en het vervoer. 
Meestal doet hij of zij “den boek of de klok”, dat is 
het invullen van het scoreblad tijdens de wedstrijd. 
Nu is dat ook al digitaal via een tablet. De trainingen 
worden tijdens de week ‘s avonds of op woensdag-
namiddag georganiseerd. In het weekend worden de 
competities gespeeld. 
De jeugdploegen en de senioren komen uit in de 
competitie van de Vlaamse Basketliga (VBL). Voor de 
sportieve liefhebbers hebben we ook een vrienden-
club, zij spelen enkel op vrijdagavond een competitie 
in de KAVVV reeks! 

Bij BBC Wuustwezel gaan de  trainingen en wedstrij-
den door  in de Gemeentelijke sporthal van Wuustwe-
zel of in de sporthal van Gooreind in de Eikendreef.

dit is onze club

5

Premicroben  5 tot 7 jaar U8 VBL Vlaamse Basket Liga 

Microben 8 tot 9 jaar U10 VBL Vlaamse Basket Liga 

Benjamins 10 tot 11 jaar U12 VBL Vlaamse Basket Liga 

Pupillen 12 tot 13 jaar U14 VBL Vlaamse Basket Liga 

Juniors 18 tot 20 jaar  U21 VBL Vlaamse Basket Liga

Seniors Vanaf 21 jaar VBL Vlaamse Basket Liga

Vriendenclub Vanaf 16 jaar KAVVV Koninklijke Algemene Verenging Van Vriendenclubs

G-Basket Groepsniveaus VBL Vlaamse Basket Liga

V E R B O N D E N  A G E N T  V A N            V E R Z E K E R I N G E N
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Basketbal is een toegankelijke 
sport voor iedereen en is hele-
maal niet duur in Wuustwezel.

Onze club heeft een stevige 
spaarzame financiële basis , 
daarom kunnen wij volgend sei-
zoen volop basket aanbieden in 
Wuustwezel en kunnen we de 
lidgeld nog steeds laag houden.

Om te spelen heb je wel uitrus-
ting nodig; shirt, broek, kousen 
en basketbalschoenen. Voor de 
wedstrijden moet je als speler of 
speelster enkel je basketschoe-
nen en sportsokken meebrengen 
en kan je spelen in de club tenues. Voor de trainin-
gen heb je ook nog wel een eigen sport tenue nodig. 
BBC Wuustwezel betaalt voor iedere speler de aan-
sluiting bij de  Vlaamse Basketliga (VBL). Daarmee is 
iedere speler ook verzekerd tegen mogelijke  spor-
tongevallen. Daarnaast moeten we aan de gemeente 
Wuustwezel huur betalen voor het gebruik van de 
sporthal en de materialen en dienen de scheidsrech-
ters en trainers een vergoeding te krijgen. Tenslotte 
moet onze club heel wat materiaal voorzien . Om 
al deze zaken te betalen en om ons lidgeld zo laag 
mogelijk te houden , dient de club ook voldoende 
inkomsten hebben. Zo wordt er inkom gevraagd bij 

de wedstrijden van de seniors en worden er spon-
sors aangetrokken en diverse activiteiten ingericht. 
Sinds enkele seizoenen verzorgt onze club mede de 
bediening van de Kan10. Aan alle ouders en volwas-
sen spelers worden gevraagd om eens een handje 
toe te steken. Twee vliegen in een klap: een gezellig 
clublokaal en extra inkomsten voor onze club. Voorts 
kunnen gezinnen met een zeer beperkt gezinsinko-
men een vertrouwelijke aanvraag doen voor een 
bijkomende sociale korting. En niet te vergeten de 
meeste  mutualiteiten geven een bijkomende premie 
voor deze sportactiviteit in clubverband. Neem gerust 
contact op met ons secretariaat voor meer vragen of 
een kosten berekening op maat. 

Basketten bij          Wuustwezel ! 
ook na corona…
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centrale verwarming en sanitaire  
installaties • onderhoud en 

herstellingen voor gas en mazout
 keuren van mazouttanks • erkend 

gasinstallateur • plaatsing warmtepom-
pen

Kalmthoutsesteenweg 105
2990 Wuustwezel

Tel. 03 669 99 75
info@palinckx.be
www.palinckx.be

Auto & Truck Service VDC
Erkend Servicepunt Mercedes-Benz, Lichte en zware bedrijfsvoertuigen
Putten 29, Industriezone De Kluis, 2320 Hoogstraten
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Miniemen U16

Pupillen U14 G Stars

4e provinciaal



10

Ramen           Deuren         Veranda’s

Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T.+32 (0)3 669 66 25

info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS



11

Time-out

Actie
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Schoenen
Lederwaren

Sport

VAN DIJCK
Dorpsstraat 4-6

2990 Wuustwezel
Tel. 03/669 96 63

www.van-dijck.info

ma. 13 - 18u30
di. - vrij. 9-12u en 13-18u30

za. 9-17u30
zo. 9-12u

Bredabaan 368 - Wuustwezel
Tel. 03 669 60 01 - www.pcscomputers.be

09u00 - 12u30 – 13u30 - 18u00
zaterdag 09u30 - 12u30 – 13u30 - 17u00 

donderdag en zondag gesloten

Ploegmaten naast elkaar
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Vreugde na winstwedstrijd

Actie onder de ring
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 afbraak brug  
Ijzerlaan - Antwerpen

BREDABAAN 54

2990 WUUSTWEZEL

INFO@HENSNV.BE

+32(0)3 669 95 55

WWW.HENSNV.BE
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 afbraak brug  
Ijzerlaan - Antwerpen

GRONDWERKEN
WEGENWERKEN

AFBRAAKWERKEN
WATERBOUWWERKEN



GARAGE M VAN HASSELT BVBA – LOENHOUT  
WWW.VANHASSELT.BE
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U bent altijd welkom in KAN10,

de cafetaria van de sporthal van Wuustwezel,

voor een drankje, een hapje en een gezellige babbel.

Microben U10 in carnavalskleding



Zandbergrun De eerste zaterdag van september hel-
pen we mee op de Zandbergrun. Hier worden min-
dervalide kinderen en volwassenen uitgenodigd om 
een rondrit te maken met een zijspanmotor. Daarna 
krijgen ze een maaltijd aangeboden door de organi-
satoren. En wij helpen daarbij.

Wedstrijd diners. Tijdens het lopende seizoen orga-
niseren we ook verschillende wedstrijddiners op za-
terdagavond, in de kantine van de sporthal. Iedereen 
kan dan aan een schappelijke prijs komen eten en 
voor de wedstrijden van de seniors supporteren. 

Einde seizoen fuif. Het seizoen sluiten we af met de 
laatste thuiswedstrijden en een feestje in onze Kan 10. 
We beloven weerom een geweldig bandje om de boel 
in gang te trekken en uiteraard is er onze uitreiking  van 
de gouden sloef voor de meest verdienstelijke clubspe-
ler.

Familiedag  BBQ. Het seizoen sluiten we af met onze 
traditionele familie dag. Al onze jeugdploegen spelen 
dan een wedstrijd. De vaders, moeders, de trainers, het 
bestuur zijn dan de tegenstrevers. De ganse dag kunnen 
we dan ook genieten van een heerlijke barbecue! 

Onze activiteiten in de club …

17

Naast basketbal organiseren we diverse activiteiten om wat extra geld in het laatje te krijgen. Voor de clubleden, 
de ouders, de supporters en anderen bieden ze daarbij de gelegenheid om eens gezellig samen te komen. 

Wedstrijd diner in Kantine
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           BBC Wuustwezel seniors         3de provinciale 2021-2022



           BBC Wuustwezel seniors         3de provinciale 2021-2022
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Vlaanderen mag zich opmaken om in juni 2022 
de FIBA 3x3 World Cup te ontvangen. De absolute 
wereldtop in deze spectaculaire discipline van het 
basketbal zal in Antwerpen zes dagen strijden om 
de titel van wereldkampioen.

Het WK 2022 zal in de week van 20 juni plaatsvinden 
in Antwerpen. Het hoofdterrein zal op de Groenplaats 
geïnstalleerd worden. Op de Grote Markt komt het 
opwarmingsterrein. Gespreid over de zes dagen wor-
den ruim 100.000 bezoekers verwacht. Het evene-
ment zal de hele stad een week lang in een ongeziene 
basketbalsfeer onderdompelen. Alle grote basketbal-
naties uit de vier windstreken zakken naar Vlaande-
ren af, één jaar nadat de sport haar debuut maakt 
op de Olympische Spelen (in Tokio in 2021). Voor 

de Belgische nationale teams is dit een gedroomde 
gelegenheid om zich met de wereldtop te meten; ze 
zijn automatisch verzekerd van hun deelname aan 
dit WK in eigen land.

Spectaculair decor

“FIBA is verheugd om met de FIBA 3x3 World Cup 
2022 naar België te kunnen komen”, Andreas Zag-
klis, Secretaris-Generaal van de FIBA. “Het histori-
sche stadscentrum van Antwerpen belooft één van 
de meest spectaculaire decors in de geschiedenis van 
het 3x3 basketbal te worden. Tegelijk is dit een jonge 
en dynamische stad en regio, ideaal voor het eerste 
WK na het olympische debuut van 3x3 op de Spelen 
in Tokio.”

FIBA 3x3 World Cup Antwerpen

 
FIBA 3X3 WORLD CUP ANTWERPEN



21



22

  SCHADEHERSTELLINGEN
          AAN AL UW
               VOERTUIGEN...

Postbaan 82 ° B-2910 Essen
T +32 (0)3 667 24 77 
www.carrosserievrints.be

fotocopies • faxen • gsm herlaadkaarten
leesboeken • wenskaarten • tijdschriften • lotto

Bredabaan 436 • 2990 Wuustwezel
Tel./Fax 03 669 96 15

www.papierus.be • ellen@papierus.be

Bespaar tot 50% op uw inktcartidges !
• Alle compatibele cartridges voor: HP, Canon, 

Epson, Lexmark, Brother, ...
• Bij interesse, breng uw lege cartridges mee
• Indien niet op stock, geleverd binnen 48u
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Als basketters  hun sporttas inpakken voor we-
derom een spannende match of een training, is er 
al heel wat gebeurd om dit alles in goede banen 
te leiden. Gelukkig zijn er  velen die met veel en-
thousiasme een handje komen helpen. Daarnaast 
zijn er vrijwilligers die een of meerdere taken op-
nemen in de club. 

De bestuursraad 
De bestuursraad komt maandelijks samen en is ver-
antwoordelijk voor een goede en transparante wer-
king van de club, zij beheren het budget en bepalen 
de strategie voor de komende jaren. Deze groep er-
varen bestuursleden verdelen onderling de diverse 
hoofdtaken zoals het secretariaat, de wedstrijdplan-
ning ,  publicaties, boekhouding enz. De leden van 
de bestuursraad worden op de jaarlijkse algemene 
vergadering verkozen. Zij ondersteunen tevens de 
spelers en coaches en stellen programma’s op zodat 
spelers optimaal kunnen basketten. 

De trainer-coach …
Leidt de wekelijkse trainingen en bereidt de spelers 

voor op de wedstrijden. De laatste jaren zoeken we 
naar trainers met de nodige kwalificaties (basketbal-
diploma). De trainer begeleidt zijn of haar spelers tij-
dens de wedstrijd en geeft de nodige richtlijnen met 
als doel om zo goed mogelijke basketbal te brengen.

De ploegverantwoordelijke ...
Zorgt voor alle praktische zaken van de ploeg en 
staat klaar voor uw problemen, vragen en voorstel-
len .De ploegverantwoordelijke stelt voor de aanvang 
van de competitie een vervoerslijst op zodat iedereen 
steeds mee kan. Aan de ouders wordt gevraagd om 
enkele malen per seizoen mee in te staan voor het 
vervoer van de spelers of te helpen in de Kan 10. De 
ploegverantwoordelijke zorgt er tevens voor dat de 
kledij en licenties aanwezig zijn voor de wedstrijden.

De sportraad ...
Geeft vooral advies  op sportief en sociaal vlak, deze 
groep  bestaat uit afgevaardigde van de ploegverant-
woordelijken , bestuursleden cel en de secretaris van 
de club. De sportraad komt regelmatig  samen en 
bespreekt kleine en grote beslommeringen. 

 het clubbestuur 
          = een team enthousiaste vrijwilligers!

Jeugd in actie
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Brillen - Zonnebrillen - Glazen - Contactlenzen
Veiligheidsbrillen - Hoorapparaten - Sportbrillen

Adres: Bredabaan 419c
 2990 Wuustwezel
Tel.: 03/669 63 21
Email: info@optiekdeleersnijder.be
Website: www.optiekdeleersnijder.be

Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
09u00-12u00 en 13u30-18u30

zaterdag 09u00-12u00 en 13u30-18u30
zondag en maandag gesloten

Opwarming voor de wedstrijd



Voorzitter en sportieve cel
Jan Hens
secretariaat@bbc-wuustwezel.be
brasschaat@revabo.be
Berkendreef 20
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 91 78
Gsm 0476 44 05 73

Secretaris
Bart Van Hal
secretariaat@bbc-wuustwezel.be
vanhal-bart@hotmail.be
Bredabaan 94 
2990 Wuustwezel
GSM. 0497 32 26 77

Bestuurslid en penningmeester
Roel Wens
secretariaat@bbc-wuustwezel.be
Roeland.wens@telenet.be
Achterstede 13 
2310 Rijkevorsel
Tel. 03 314 86 05
Gsm 0474 21 22 82

Bestuurslid
Anne-Marie  Van Cortenberghe
Ronald.van.hal@telenet.be
Bredabaan 94 
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 99 19
Gsm 049 /77 40 79

Bestuurslid
Greetje De Blick
secretariaat@bbc-wuustwezel.be
greetje.deblick@skynet.be
Slijkstraat 15 
2990 Wuustwezel

Bestuurslid
Thibeaut De Winter
thibeaut.dewinter6@hotmail.com
Het Geleeg 26
2990 Wuustwezel
GSM 0485/63 98 68

Het bestuur van BBC Wuustwezel
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interesse ?
wordt ook bestuurslid

Klaar voor een fast-break
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Bredabaan 47-49
2990 Wuustwezel
Tel : 03-669 87 10
Fax : 03-669 81 87VAN DEN BROECK N.V.

• algemene elektriciteit

• installaties

• beveiliging

• domotica

• privé

• industrie

• openbare werken

UIT SYMPATHIE

Kalmthoutsesteenweg 154 • 2990 Wuustwezel
tel : 03-669 50 12 - fax : 03-667 13 42

0475 44 67 95
e-mail : pieter@djb-architecten.be

www.djb-architecten.be



Dit seizoen speelt Matthias Palinckx bij Kangoeroes Mechelen. 
Met zijn 2m08 is hij een imposante verschijning op het terrein.

Matthias is de tweede speler die, na Jef Van der Jonckheyd, van-
uit onze jeugdwerking in het hoogst bereikbare namelijk BNXT 
League of de ere-klasse basketcompetitie van België wekelijks te 
bewonderen  is. Hoog tijd dus om enkele vraagjes aan hem te 
stellen.

Wanneer ben je met basketbal begonnen en waarom ?
Mijn vader, Frank, speelde  destijds in eerste ploeg van  
BBC-wuustwezel . Als 4-jarige bewonderde ik zijn wedstrijden en 
de keuze was snel gemaakt. Dit zou ook mijn hobby worden. Op 
de volgende basketinitiatie van de club was ik precent.

Schets even de tijd dat je bij BBC Wuustwezel hebt gespeeld.
Mijn eerste trainer was Hugo Deswert. Hij bracht ons de basis bij 
van het basketbal. Hij was zeer geduldig met de jonge rakkers en 
bracht ons al de nodige       discipline bij.
Daarna heb ik 4 jaar training gekregen van mijn vader. Andere 
jeugdtrainers volgden, waaronder Rene       Vanhout, Tina Speec-
kaert, Peter Desmet. De laatste twee jaar speelden we in de lan-
delijke competities onder coach Mickel Roovers. Snel volgde er 
ook al  een selectie om onder coach Kris Jansen op 16-jarige 
leeftijd mee te spelen in de 1é ploeg spelend in de hoogste prov. 
reeks.

Na BBC Wuustwezel ben je in de nationale reeksen gaan spe-
len.
Ik was juist gerechtigd om bij de seniors te spelen toen Antwerp 
Gaints aan mijn mouw kwam trekken. Daar heb ik twee jaar ge-
speeld met Luk Smout als trainer.
Oostende lonkte en onder leiding van Werner Rotsaerts werkte ik 
me naar het hoogste Belgische niveau. Spijtig genoeg kreeg ik een 
zware knieblessure waardoor ik 2 jaar buiten strijd was.
Gelukkig kon ik na een zeer lange revalidatie terug spelen en be-
lande ik voor 1 jaar bij Sijsele (2de nationale). 

De overstap naar Ieper – ook 2de nationale – kwam er omdat 
deze ploeg enorme ambities had. We speelden kampioen, maar 
het ontbrak aan financiële mogelijkheden om te promoveren 
naar eerste.

In het tussenseizoen is dan Kangoeroes Mechelen komen aan-
kloppen, waar ik onmiddellijk toehapte.

Je bent intussen uitgegroeid tot een volwaardige basisspeler.
Je moet uiteraard wat geluk hebben. In het begin was ik een 
bankzitter die tevreden moest zijn met enkele speelminuten per 
wedstrijd. Toen één van onze     Amerikanen uitviel kreeg ik de 
kans om me tonen en die kans heb ik met beide handen gegre-
pen. De laatste wedstrijden start ik in de basisvijf.
Nota van de reporter : hij heeft bijvoorbeeld tegen het grote Oos-
tende een double double laten optekenen : 20 punten scoren en 
10 rebounds geplukt!

Heb je ambities voor de Belgion Lions ?
Dat zal moeilijk zijn. Met Bakou, Van Vliet, Tumba,... is de        
concurrentie hoog, maar je weet nooit, dromen mogen we.

Volg je de resultaten nog van Wuustwezel BBC?
Als ik in Wuustwezel ben en ik zie oude ploeggenoten,coaches,-
bestuursleden,supportes hebben we het natuurlijk over de club. 
Mijn neefje speelt bij de U12 van Wuustwezel BBC en zo blijft ik 
toch nog wat op de hoogte wat er binnen mijn oude club zoal 
gebeurt.

Heb je nog een goede raad voor onze jeugdspelertjes?
Blijf vooral met plezier spelen. Laat je nooit ontmoedigen 
en zie dat je mentaal sterk staat. Zelf heb ik een zeer moei-
lijke periode moeten doorkomen met mijn knieblessure, 
maar nooit de moed opgegeven. Waar een wil is, is een 
weg.

Wat ook zeer belangrijk is 
discipline en luister naar de coach !

intervieuw
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Matthias Palinck grote klasse in eerste klasse
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Gouden Sloef
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2014-2015  Wouter Peeters

2015-2016 Thibaut De Winter

2016-2017 Michaël Ruts

2017-2018 Senne Poppelaars

2018-2019 Lander Geysen

2019-2020 Corona

2020-2021 Corona

2021-2022 ??????

 

JAARLIJKSE UITREIKING ‘MEEST VERDIENSTELIJKE SPELER !’

laatste winnaar: Lander Geysen
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Bredabaan 55A
2990 Wuustwezel
Tel : 03-669 74 03
Fax : 03-699 93 69

STRALEN
METALLISEREN

POEDERCOATING

Opsprong Dribbel-move

Onze G-basketters
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De term G-sport werd een kleine twintig jaar geleden boven het doopvont gehouden.
De G staat voor : Goesting, Galant, Geïntegreerd, Gezellig, Gemotiveerd, Geanimeerd, en nog veel meer. 
Dit jaar zijn we van start gegaan met G-basketbal in Wuustwezel.

Dit doen we vanuit de visie dat 
iedereen de kans moet krijgen 
om te sporten en dit dus ook bij 
BBC Wuustwezel.

Info:
Coach
robbe_francken@outlook.com
0032 471 79 51 14

G Basket wuustwezel

Onze G-basketters
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Algemene schilderwerken
Plaatsen van wand- en vloerbekleding

Neerstraat 25
2990 WUUSTWEZEL
Tel./fax : 03-669 52 84
GSM : 0478-266 193

frank.van.staay-paelinckx@telenet.be

F. VAN STAAY

FIRMUS Advocaten

Ria Hens 
Patrick Dierckxsens
Herman Buelens 
Hilde Vermeiren
Astrid Helmer 
Charlotte Philipsen
Vincent Persoons 
Ignace Vuylsteke
Emelyne De Braekeleer

Uw partners voor succes!

Verlatstraat 23-25 
2000 ANTWERPEN
T: 03 653 00 30 
E: info@firmus.be 
www.firmus.be 
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Uit de oude doos

Nostalgie !
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info@pauwels-grondwerken.be

Uw specialist in 
vlees

groenten
verse voeding

Essen

TEMPO OIL bvba

Vestiging
Essen
Kapelstraat 52
2910 Essen
03/667.22.24
essen@tempo-oil.be

Vestiging Geel
014/86.60.01

info@tempo-oil.be

HARTVERWARMEND!
Snelle levering van diesel en gasolie 
aan particulieren en bedrijven.

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

Beste kwaliteit kolen ibbenbüren voor 
inbouwhaarden en allesbranders
Steeds in voorraad: Futurex
antraciet 12/22 - 20/30 - 30/50
briketten

Brandstoffen De Bie
Kapelstraat 52 - 2910 Essen - Tel. 03 667 22 24
Fax: 03 667 11 35 - essen@tempo-oil.be
Openingsuren: ma-vrij 8u-12u en 13u-18u, zaterdag 9u doorlopend tot 16u

Nederlandse
bankkaarten

welkom!

 

Snelle levering van 

GASOLIE VERWARMING 

aan de LAAGSTE 
PRIJZEN

aan particulieren 
en bedrijven

Profiteer nu
 van onze 

bodemprijzen
Twijfel niet, 

bel ons!
Vestiging Wuustwezel

03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM
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De trainer-coach doet het voor

Concentratie tijdens een time-out
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BASKET = FUN


