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Op een van de voormalige scheepswerven in
Boom verrijst binnenkort een prachtig
nieuw woonproject: Brig.
Wonen in het groen op 350 meter van een gezellige
gemeente met scholen, supermarkten, restaurants,
café’s, recreatiedomein De Schorre én een culturele
agenda om ‘u’ tegen te zeggen? Dat is wonen in Brig.

www.brig-boom.be

Krachtpatsers
ECH 12, ECU 15C pallettrucks en de ECV 10 stapelaar

DIRECT
LEVERBAAR
Bestel nu

en profiteer ge
lijk van een
aantrekkelijk
onderhoudsvo
ordeel!*

www.still.be/s
hop

STILL N.V.
Vosveld 9
B - 2110 Wijnegem
Telefoon: 03 360 62 00
www.still.be

*Vraag naar de voorwaarden.

Met de steun van

Welkom op jouw
Theater aan Twater
150 OPTREDENS OVER TWEE DAGEN MAKEN
VAN EDITIE 14 OPNIEUW EEN ECHT FEESTIVAL !
Na veertien editie zit er duidelijk nog altijd geen sleet op Theater aan
Twater, jullie internationaal straattheater en circusfestival aan de Rupel.
Met hart en ziel heeft heel onze ploeg dan ook opnieuw een jaar lang aan
het festival gewerkt, en dit weekend presenteren we ons kind graag weer
aan de buitenwereld. Geniet er van, amuseer jullie, have fun, en nodig
familie en vrienden uit zodat ze ons al leren kennen voor ons jubileumjaar in 2020. Wij danken alvast alle medewerkers, maar ook sponsors en
sympatisanten die Theater aan Twater elk jaar opnieuw mogelijk maken.
En jullie voor jullie komst ! We zien jullie graag ... komen.
Peter De Ridder,
voorzitter

VZW KAAIMANNEN:
dat zijn een heel jaar door:
Amanda, Angela,
Anita, Ann,
Anouk, Bert,
Charlotte,
Chico, Christian, Christoph
DB, Christoph
VD, Cynthia, Debbie, Diederik, Guy,
Hanneli, Hans, Hary,
Isabel, Jan DB, Jan
DR, Katherine, Kelly,
Kris VDS, Kris V, Laura,
Luc, Marina B, Marina
VP, Marleen, Massimo, MiMi
chael, Miel, Myriam, Patrick,
Peter, René, Sarah, Sven
M, Sven B, Sois,
Talita, Tanja,
Walter, Wim ...
en vele andere ‘gelegenheidswerkers’
tijdens het weekend.
Dikke merci.aan allen.

Patrick Poppe,
programmator

1.FOOD CORNER / BANCONTACT
Dankzij de medewerking van een
aantal sterke festivalcateraars
biedt Theater aan Twater dit jaar
opnieuw een volwaardige food corner
aan. Dat betekent dat je er beide
vanaf 14u terecht kan voor lekker
eten uit de hele wereld.
We voorzien Bancontact-betalingen
zonder meerkost.
2.MOBILITEIT/PARKING
Er werd een uitgebreid mobiliteitsplan
opgemaakt om het verkeer van en
naar Theater aan Twater in goede
banen te leiden en het handelscentrum bereikbaar te houden. Meest
gemakkelijke is dat je jouw wagen
achterlaat op de parking De
Klamp (zijde HolleZijp Middenschool Den Brandt), inrijden
via de Molenstraat voor wie
van de A12 komt. Er is bewegwijzering voorzien tot
aan de parking. Van daar
is
het tien minuten stappen
en er rijdt een gratis pendelfestivalbus
die ongeveer alle 20 minuten
de parkings aandoet en dit
tussen 13u30 en 00.30u (de
juiste uurregeling hangt er plekke
uit) op zaterdag
en tussen 13.30u en 21u op zondag.
Mensen die minder mobiel zijn kunnen een shuttle aanvragen aan de
infotent op de parking. Wie met het
openbaar vervoer komt, rijdt best tot
de haltes N177 en kan via de trappen naar de kaai. Wie per ﬁets komt,
kan zijn stalen ros kwijt in de gratis
ﬁetsenparking Bassinstraat en wie
graag per boot komt, mag dat doen
via de overzetdienst van Klein-Willebroek: er worden om het half uur
veerboten ingezet tijdens de uren
van het festival en dit tot 00.30u op
zaterdag en 20u op zondag.
Er rijden ook weer weekendtreinen
van en naar Boom Station. Vandaar
is het 10 minuten wandelen.
3. WILDPARKEREN
Het gemeentebestuur en de lokale
politiezone hebben dit jaar een nultolerantie voor wildparkeren aangekondigd. Vermijd dus een
GAS-boete en parkeer je reglementair en/of neem de pendelbussen

van de parkings. Voor het geld van
een boete kun je beter iets extra’s
drinken of eten.
4. GEEN EIGEN DRANK
Om het festivalweekend betaald te
krijgen heeft de organiserende vzw
een aanzienlijk budget nodig en dit
terwijl de inkom democratisch is en
gratis t.e.m. 16 jaar (op vertoon van
identiteitskaart). Elke eurocent die de
vzw ontvangt gaat terug naar jullie
festival en dus is elke cent steun er
eentje dichter
bij ons

10
tips voor
een geslaagd
Fe(e)estival !
doel: een
laagdrempelig en betaalbaar festival
met het allerbeste straattheater. Eigen drank helpt ons dus niet vooruit
en is om de hierboven vermelde
redenen verboden. Aan de inkompoorten wordt hierop op een klantvriendelijke manier toegekeken.
5. EHBO
Je vindt de uitgebreide EHBO-hulppost duidelijk aangeduid op het terrein op de Kaai.
6. KINDEREN EN BABY’S
Verloren kinderen werden vroeger
verkocht aan het circus maar kunnen tegenwoordig gemeld worden
aan het Infopunt Theater aan Twater
(Skyliner op de Kaai) en/of afgehaald
aan onze Medewerkershoek. Lees
hiervoor ook de lichtkranten. Wie

een ﬂesje of een potje babyvoeding
wil opwarmen of zijn babybuggy bewaakt wil parkeren, kan dit in de Skyliner vragen.
7. WILDPLASSEN & ZEIKERDS
Wildplassen is niet tof en is voor zeikerds. Vraag je dus eens af of je het
zelf zo leuk zou vinden dat iemand
tegen je brievenbus of gevel plast.
Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen op het terrein en je kunt aan
een zeer democratische prijs in de
toiletten terecht zodat je geen GASboete riskeert. Een verwittigd man is
een proper man.
8.GOED NABUURSCHAP
Speciale aandacht gaat naar
een goed nabuurschap. We
zien onze buren graag en
vice versa. Gelieve straks
bij het verlaten van ons festival hetzelfde respect voor
onze buren op te brengen
als wij doen.
9. DUURZAAM
We zijn een duurzaam festival en hopen dat je ons hierbij helpt. Zo hebben we geen
plastic rietjes, ﬂyeren we niet,
sorteren we ons afval, zetten we
een eigen milieuteam in, rijden al
onze festivalvoertuigen elektrisch en
hebben we onze eigen kippen Kip Du
Soleil voor afvalverwerking van de
etensresten.
10.TERREUR
Zoals elk festival met veel bezoekers
staan we onder toezicht van de lokale overheid en veiligheidsdiensten.
Zij staan in contact met OCAD, het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Op hun vraag kan het zijn
dat we een rugzakcontrole moeten
uitvoeren in het belang van eenieders veiligheid. Indien dit het geval
is, communiceren we dit duidelijk ter
plekke duidelijk. We vragen dan jouw
aandacht en volle medewerking.
SUGGESTIES EN VRAGEN ?
We staan open voor al jouw suggesties en vragen. Dat kan voor het festival via kaaimannen@telenet.be.
Op het terrein zelf kan je de
medewerkers aanspreken.
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GRENSGEVAL

GRAVITY & OTHER MYTHS

Les enfants du paradis

Murmur

A simple space

Openluchtvoorstelling met buffet

Circus-geluidstheater voor 4+

Eigenwijs acrobatisch circustheater

Do 26.09 - Vr 27.09 - Zo 29.09

Za 09.11

Za 30.11

Maar ook: Laïs, Guga Baul, Alex Agnew, Jef Neve & Natalia, Novastar…

INFO EN TICKETS VIA WWW.TERDILFT.BE

TER DILFT-TIPS!
50% KORTING VOOR -19 JAAR
VRIENDENPAS MET VOORDELEN

TD_advertentie_theateraantwater_A5_DEF.indd 1

28/05/19 11:47

INSCHRIJVING
GESTART

VERKOOP
NAJAAR 2019

03 888 38 88

info@rocade.be | 03 771 00 01

Delicatessen
Delicatessen
WIJ KUNNEN UW PARTNER ZIJN BIJ

BAKKERIJ JULIENS
Blauwstraat 82
2850 Boom

Kantoren
Deurne - Grobbendonk Heist-op-den-Berg - Wilrijk

www.d-tours.be

Dierenspeciaalzaak
UITVAARTEN

Totaalrenovaties - verbouwingen - aanbouw
Badkamerinrichting
Keukeninrichting
Dakwerken & Groendaken
Gevelrenovaties & Sierpleisters
Terrassen & Opritten
Gyproc & Pleisterwerken
Zolderinrichting & Dakvensters
Technieken
Ramen, Deuren, Poorten, Rolluiken & Luiken
Metaalconstructies
Trappen & Leuningen
Een ruim
assortiment
Interieur
& Maatmeubilair
Schilder& Decoratiewerken
Een ruim
assortiment
kazen
& fijne
vleeswaren
Verlichting
kazen & fijne vleeswaren
Zonwering ...

KANTOREN
FROE-FROE KANTOREN
Deurne
ANDRÉ
HondenLENCHANT
& KattenDeurne
Grobbendonk
BVBA
verzorging
sinds 1990 Grobbendonk
Heist-op-den-Berg
Feesten, Ontbijt
-en geschenkmanden
www.baeten-vanes.be
Uw gezondheid, Feesten, Ontbijt
Heist-op-den-Berg
-en
geschenkmanden
Wilrijk
Nieuwstraat 41, 2840 Rumst
onze
prioriteit
Het
leven onze
een waardig
Bezoek
zaak
Wilrijk

Dopo la rivoluzione francese
la Convenzione abolì le

corporazioni
afscheid geven ...e le regole rigide
App. Martine Bleys - Yves Segal
Blauwstraat 96
2850 Boom
03844
844 25
34 53
35
03
www.lenchant.be

Peter Benoitstraat 46

Stationsstraat
92-96
2850 BOOM
www.pharmamax.be
2830
Willebroek
www.d-tours.be

www.d-tours.be

Blauwstraat 67 – 2850 Boom
Blauwstraat
67 – 2850 Boom
Tel: 03/888.74.07
Tel: 03/888.74.07
info@okapi.be
www.desmulpaap.com
www.okapi.be
www.desmulpaap.com

11

11

WELKOM BIJ
BIJ
WELKOM
ING
ING
BOOM -- NIEL
NIEL
BOOM

G electrics
electrics
G

BANK&&
BANK
VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

AlgemeneElectriciteitswerken
Electriciteitswerken
Algemene

RoelandsGeoffrey
Geoffrey
Roelands
Vrijheidsstraat38
38
Vrijheidsstraat
2850BOOM
BOOM
2850

Antwerpsestraat70
70
Antwerpsestraat
2850--Boom
Boom
2850
EmileVanderveldelaan
Vanderveldelaan30
30
Emile
2845--Niel
Niel
2845

049814
14 20
20 67
67
0498
43
43

B

Op zoek naar
MEER
30 JAAR
een thuisDAN
op een
EXPERTISE
perfecte
locatie?

DE T N

TOO

CENTRALE VERWARMING & SANITAIR

O E ELLI
T TO ENIETEN

VERWARMING CLAES

KANTOOR D’H
D’HONDT
HONDTV TOMMY
TOMMY
BLAUWSTRAAT
LAUWSTRAAT
96
0
B BL
T
T90
2850 BOO
WWW.ARGENTA.BE
WWW.ARGEN
NTA.BE

maandag 0 :00 - 2:30
www.firstimmo.be dinsdag 0 :00 - 2:30 en 4:00 - 8:30
woensdag 0 :00 - 2:30
UW VASTGOEDMAKELAAR AAN
’T WATER
donderdag
0 :00 - 2:30 en 4:00 - 6:30
vrijdag 0 :00 - 2:30

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES EN EEN GRATIS SCHATTING BIJ VERKOOP VAN UW EIGENDOM

1

opOpeningsuren
afspraak maandag, woensdag en vrijdag
in
de
namiddag
opJonathan
afspraak
Leo De Saeger ,Yves De Saeger,
Tina De enkel
Beukeleer,
Vissers

KERKHOFSTRAAT 469 2850 BOOM

alle weekdagen van
Kerselaarlaan
- 2850 Boom
9u - 12.30u
& 14u 26
- 16.30u
Tel: 03 888
04- GSM: 0474 22 18 26
dinsdag
tot18
18.30u

Tel. 03 844 83.60

TEL 03 844 22 51 - FAX 03 844 25 86

FIRST IMMO NV • KANTOOR BOOM • GROTE MARKT 16 • 2850 BOOM • T 03 888deli-sonja@telenet.be
38 88 • INFO@FIRSTIMMO.BE

1

WWW.CLAESVERWARMING.BE

10

39

www.deli-sonja.com

CONSILIUM
INSURANCE BVBA

BOOM – HEMIKSEM
info@consiliuminsurance.be

25

;

Jules

THE ARAWAKS INTRODUCED
AGRICULTURE, RAISING

27

Magazijnen en showroom: Aartselaar, Cleydaellaan 10-16

Kapsalon Manuella
Dames - Heren - Kinderen
Leopoldstraat 9 2850 BOOM
Tel. 03 888 18 94

Tel: 0477 397 695

INKART
1KILOMETER
CIRCUIT
SE PT EM B ER
VA N 23 JU NI T.E .M 8

UNIEK IN BELGIE
ULTS
KID S - JU NIO RS - AD

OOIEVAARSNEST 33 | 2870 PUURS
T 03 866 18 19 | WWW.INKART.BE

126
10 Top Tourist Attractions in
Greece

INSTALLATIE
HERSTELLING
ONDERHOUD
ZELFBOUWMARKT

CV & SANITAIR
ZONNE-ENERGIE
NIEUWBOUW
RENOVATIE

INDUSTRIEWEG 1 | 2850 BOOM | +32 (0)3 887 63 97 | WWW.BRATI.BE

Verhuur
Henri Spillemaeckersstraat 2
van kwalitatief en stijlvol meubilair
2850 Boom
03/430.88.77
0471 10 94 42
voor alle beurzen en events
info@cascadebydeboecksofie.be
www.cascadebydeboecksofie.be
BE 0845.316.297

van os - sonnevelt
kwalitatieve en stijlvolle stoelen [ krukken [ zetels [ tafels [ bureaumeubilair [ kasten [ vitrine-

kasten [ toonbanken [ rekken [ conferentiemateriaal [ koelkasten [ diepvriezers [ kapstokken

elektrotoestellen [ toebehoren [ tapijttegels

Weversstraat 12 • Industriepark BE 1840 Londerzeel • T +32 (0)52 30 36 36 • F +32 (0)52 30 36 38 • info@vanos.be

www.vanos.eu

MEER DAN 30 JAAR
EXPERTISE
TOO
O T TO
KANTOOR D’H
D’HONDT
HONDT TOMMY
TOMMY

CENTRALE VERWARMING
& SANITAIR
AMPLIFON

HOORCENTRUM
BOOM
VERWARMING CLAES

Blauwstraat 13 - 2850 Boom
Tel. : 03/888 78 99

BLAUWSTRAAT
LAUWSTRAAT
96
0
B BL
T
T90
2850 BOO
WWW.ARGENTA.BE
WWW.ARGEN
NTA.BE
maandag 0 :00 - 2:30
dinsdag 0 :00 - 2:30 en 4:00 - 8:30
woensdag 0 :00 - 2:30
donderdag 0 :00 - 2:30 en 4:00 - 6:30
vrijdag 0 :00 - 2:30
opOpeningsuren
afspraak maandag, woensdag en vrijdag
in de namiddag enkel op afspraak

KERKHOFSTRAAT 469 2850 BOOM

alle weekdagen van
9u - 12.30u & 14u - 16.30u
dinsdag tot 18.30u

Tel. 03 844 83.60

TEL 03 844 22 51 - FAX 03 844 25 86
boom@amplifon.com

www.amplifon.be

WWW.CLAESVERWARMING.BE
39

MP-BOOM-74x105.indd 1

18/09/18 20:23

In de Matenstraat 23, 2845 Niel vindt u beslist een betrouwbaar vakman voor de plaatsing van uw nieuwe
ramen en deuren, rolluiken, zonnewering tot renovatie. Als geen ander kent de familie Van Cotthem met zijn jaren
ervaring de knepen van het vak.
EVC Ramen en deuren - Matenstraat 23 - 2845 Niel
Tel: 03 844 25 45

www.evcramenendeuren.be

May we present ...

Onze artiesten van A tot Z
In goede traditie komen de artiesten van Theater aan Twater van over de hele
wereld, van Amerika tot Australië, letterlijk zelfs. Zij maken ons feestival met de
nadruk op feest. Het grootste compliment is een enthousiast publiek en dat zijn jullie zeker, jaar na jaar.

WIN VIP-TICKETS !

Geniet er van en deel jouw foto’s op #theateraantwater
Onder de beste foto’s op onze Instagram verloten we 2 x 2 VIP tickets voor 2020 !

ABRAHAM ARZATE

AMELIA

CHECKPOINT HENRY

Busker Contest: Abraham Arzate noemt zichzelf professional fool en brengt in onze Busker Contest (artiesten die voor de hoed en de
gouden medaille spelen) The Record Breaker
Show. Knap is hij niet, erg slim en sterk ook al
niet maar hij heeft een je ne sais quoi dat hem
onderscheidt van alle anderen: een niet kaot te
krijgen zelfvertrouwen.

Breaking Broken Dreams: Maple Staplegun
(AUS) is ontsnapt uit haar kantoor en maakt
de straten onveilig, klaar om te bewijzen dat ze
geen doordeweekse secretaresse is. Gewapend
met een eigenzinnig karakter, verrassende hoelahoep technieken en absurde improvisatie laat
deze internationale prijswinnaar geen vrijwilliger
passeren.

Checkpoint Henry (Danie Jordens BEL) is een
voorstelling op het brandpunt van humor en actualiteit. In tijden van migratie en toenemende
controledrang ontstaat ter verademing “Checkpoint Henry”: de kleinste douanepost van de wereld. Henry wijst de bezoekers op de voorwaarden van hun verblijf: het is een performance vol
positieve en soms absurde gedragsregels.

ZATERDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

ZATERDAG: Klein-Willebroek (Sasplein)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: 15u / 17u

ZONDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

ZONDAG: Amfitheater en Terras Lamzaque
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: 15u / 17u (Terras Lamzaque)

ZATERDAG: Inkom Bassinstraat
Duurtijd: 3 x 60 min. doorlopend
Speeltijden: 16u - 19u

CHINESE POLE TRIO

CIE PARIS BENARES

CIRCUS KUMMELÉ

Dit Chinese Pole Trio (DUI) is een absolute wereldtopper in het genre. Met hun acrobatie dagen ze de zwaartekracht uit en combineren ze
urban dance, gymnastiek en clownerie tot een
korte maar bijzonder sterke act die technisch en
fysiek het uiterste van de drie acrobaten vergt.

Chamôh (FRA): Ongetwijfeld een van de blikvangers van deze editie met deze zes meter
hoge kameel die al in tal van wereldsteden
speelde en nu dus naar Boom afzakt voor een
dubbele tocht doorheen Boom en Theater aan
Twater. Op zaterdag verzamelen we op de parking van het gemeentehuis Tuyaertsstraat en
gaan we in optocht naar de Kaai. Doe je mee?

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 10 min.
Speeltijden: 14.45u - 18u30

ZATERDAG: Windstraat - Heldenplaats
Duurtijd: 60 min.
Speeltijden: ca. 16.30u tot 17.30u

Circus Kummelé is het sociale project van
vzw Kaaimannen en Theater aan Twater. Op
wekelijkse basis worden in samenwerking met
Ell Circo del Fuego circuslessen gegeven aan
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Zij leren
in groep basistechnieken aan zoals jongleren,
priamides bouwen, eenwieler rijden, tonlopen
en in een verder stadium ook luchtacrobatie
enz. Op Theater aan Twater treden ze voor de
allereerste keer op voor zo’n groot publiek.

ZONDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 10 min.
Speeltijden: 14u45

ZONDAG: Windstraat - Heldenplaats
Duurtijd: 60 min.
Speeltijden: ca. 16.30u tot 17.30u

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 10 min.
Speeltijden: 18u

CIRQ’ULATION LOCALE CUNNING STUNTS

DANIEL GONCALVES

Cirq’ulation Locale is van oorsprong een trampolinegezelschap (BEL) dat al internationale prijzen
won en bij ons ook finalist was van Belgium’s
Got Talent. Intussen zijn ze ook gespecialiseerd
in zogeheten Sway Poles: flexibele masten van
zo’n vijf meter hoog, bekend van Tomorrowlands
main stage ook. Hun sway poles passen dit jaar
in onze slotact waarin we de liefde en romantiek
vieren.

Dit duo (GBR) is het enige vader-dochter duo in
het circuit van rariteiten en side shows. Ze brengen unieke, ongewone en ongelooflijke circus
acts en sideshow stunts: van messen werpen tot
freakshow of vuur: Eve Elle en Baldini combineren hedendaags en vintage circus.

Busker Contest: Daniel Gonçalves (POR)
is een gevierd artiest die trouwens al in veel
films figureerde ook. Nadat hij vijf jaar lang
een eigen company had, toert hij nu solo met
‘Heaven’, een show waarin hij als clown zich
verbaast over de wereld van vandaag. Onze
kleinste artiest maar wel een topper in onze
contest, zoveel is duidelijk.

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 3 x 8 min.
Speeltijden: tijdens slotshow en optreden
Theater Tol en The Angels Dance tussen 23u
en 00u

ZATERDAG: Side Show Circus Kaai
Duurtijd: 40 min.
Speeltijden:
afwisselend met Death Do Us Part danger
Show vanaf 20u tot 23u.

Opgelet: niet voor gevoelige kijkers

ZATERDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm
ZONDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

DE DRIJVENDE DIVA

FEMMES FATALES

GEVALLEN HELD

Drijvend in een enorme baljurk van paraplu’s
zingt De Drijvende Diva (NDL) beroemde
aria’s van onder meer Mozart en Puccini. Gracieus voortbewogen door twee sierlijke waterlakeien betovert de diva het publiek met haar
zuivere stem. Op zondag doet ze dit op de
grond met Under Her Skirt. Met de gewaardeerde steun van De Vlaamse Waterweg.

Hilarisch mobiel entertainment (NDL) met vier
oogverblindende socialite’s en hun paparazzi
fotograaf Billy BadAss. Gekleed door topcouturiers, geliefd bij miljonairs, opgeknapt in de
Mr.Image beauty centre, zijn deze vier sterren
het ultieme meet & greet. Ze zijn gek op rode –
loper premières, exclusieve feesten en officiële
openingen.

In de wereld van het straattheater zijn levende
standbeelden al lang niet meer weg te denken.
Niemand heeft zich ooit de vraag gesteld wat de
échte standbeelden hiervan denken. Kartje Kilo
(BEL) legde z’n oor te luister en is erin geslaagd
hen een stem te geven… Het standbeeld ‘Gevallen held met jonge maagd’ werd door de
Belgische beeldhouwer P. Le Bruyn ter ere van
François Verbeke gemaakt. (gestruikeld over
een loszittend steentje). Na jarenlang stilzwijgen
hebben François en zijn jonge maagd Cornelia
besloten om niet langer te zwijgen en iedereen
die er voorbij komt zal dat geweten hebben ...

ZATERDAG: Sas Klein-Willebroek
Duurtijd: 20 min.
Speeltijden: 14.15u / 16u / 18u

Met deze dames in huis: Who needs the Kardashians?!

ZONDAG: Mobiel op Kaai (Under Her Skirt)
Duurtijd: 20 min.
Speeltijden: 14u / 16u / 18u

ZATERDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 35 minuten
Speeltijden: onvoorspelbaar

ZONDAG: Inkom Bassinstraat
Duurtijd: 3 x 50 min. doorlopend
Speeltijden: 15u - 18u

GRANNY TURISMO

GUY COLLINS

HOMS FUMS

Lang vooraleer de Benidorm Basterds het
licht zagen was er al Granny Turismo (GBR),
het enige shopping en dancing duo dat de
winkelstraten onveilig maakt en zo al meer
dan tien jaar een klassieke straattheater-hit is.
Geef Mary en Marge in elk geval voorrang of
wij staan niet in voor de gevolgen.

Busker Contest: Guy Collins (USA) is een
echte veteraan van het straattheater met 30
jaar ervaring op de teller. In 2013 won Groovy
Guy nog een prijs van 10.000 dollar als beste artiest in Boston. verwacht je aan heel veel
interactie en een finale waarbij het dansen op
een slappe koord is. Letterlijk.

Zijn ze schattig of net niet? Les Homs Fums
(FRA) is een trio marionetten waarvan de maskers gebaseerd zijn op stripfiguren. Met hun
regenjassen en caoutchouc laarzen zijn ze
gekleed op alle weersvoorspellingen. Begeleid
door muziek van het begin van de vorige eeuw,
elektronische pop of zelfs opera maken ze van
de toeschouwers hun medeplichtigen.

ZATERDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 35 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

ZATERDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

ZONDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 35 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

ZONDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

ZONDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 30 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

HOTEL PARADISO

JAMILLA BAIDOU

Wat speelt er zich af achter de schermen van
dit ‘shabby’ hotel dat duidelijk zijn grandeur van
weleer verloren is. En vooral wie wil daar nog
wonen. Kom het ontdekken op nauwelijks vier
minuten tijd en laat je verrassen maar let op:
we kunnen niet garanderen dat je geen ander
mens bent, wanneer je weer buiten komt na
deze toch wel heel speciale ontmoeting.

Jamilla is een van ‘s lands meest bekende
YouTubevlogsters. In mei 2019 had ze bijna
130.000 volgers. Ze deed in 2014 mee met
The Voice en haalde daar de liveshows. Haar
eerste ﬁlmpjes waren akoestische covers maar
haar video’s evolueerden en ze slaagde erin
om een uitgesproken identiteit met veel zelfrelativering neer te zetten. Grappige commentaren, voice-overs, fragmenten uit haar leven
en zelfs relaxatievideo’s zijn te vinden op haar
kanaal.

In een samenwerking van de vzw Kaaimannen en Pax Christi

ZATERDAG: Kaai 1
Duurtijd: 4 min.
Speeltijden: doorlopend van 15u tot 19u

ZONDAG: Meet ‘n Greet aan Kaai 1
Duurtijd: Doorlopend
Speeltijden: 15u tot 16u

JUKE-O-CYCLE
Juke-o-Cycle (BEL) is een jukebox op wielen:
een driewieler moto uit de 50’s met vintage jukebox, surfplank en c ! Ontdek de uitgekozen
selectie van 45 toeren singles gerangschikt
per genre of thema: Kitsch, Flower Power,
Roots, Garage Rock, Tropical grooves, Oldies
but goodies, Jaren ‘80, Slows... Maak zelf de
keuze van je favoriete songs en stop ze in de
mixer... de DJ mengt de plaatjes aan mekaar
tot een door het publiek bereide muzikale cocktail... Smeer de beentjes in en breng je eigen
vinyl mee voor dat ultieme verzoeknummer!

ZATERDAG: Terras Kaai 2
Duurtijd: 3 x 60 minuten
Speeltijden: onvoorspelbaar

KIDS CIRCUS

KINETIC TEATRE

KLEIN CORPS

Twee dagen lang houden we ons 500 m2 grote
kinderdorp open met allerhande workshops, een
Grand Piano, een stille disco en circusinitiatie
met El Circo Fiasco, trampoline en Space Bikes
(voor de iets groteren). Ook in Klein-Willebroek
is er heel wat te beleven met onder andere De
Draad, Verloren Majoretten, een springkasteel,
en heel wat randanimatie.

Gastropedia is een visueel spectaculaire walking act die al jaren meedraait. Kinetic Teatre
(AUS) is op Europese tournee en dus was het
een unieke kans om de reuzenslak aan het werk
te zien op Theater aan Twater. U hoeft ons niet
te geloven maar een Australische organisator
omschreef het zo: “The magical creatures delight and charm young and old audiences alike
with their strange enchanted presence, .. hugely
successful whenever they appear.”

Je hebt grote muziekkorpsen en hele grote.
En je hebt er kleine. En die doen het altijd.
Zo ook dit Klein Corps uit Rupelgemeente
Hemiksem; vaste gast op allerhande
straatfeestjes in de hele streek. Omdat er
gewoonweg niet genoeg ambiance muziek
kan bij zijn. Straatmuzikanten zoals ze er nog
weinig maken.

ZATERDAG: Kinderdorp Kaai en Klein-Willebroek. Doorlopend van 14u tot 19u.
ZONDAG: kinderdorp Kaai en Klein-Willebroek. Doorlopend van 14u tot 19u.

ZATERDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 30 min. doorlopend
Speeltijden: onvoorspelbaar

You scream ... I scream .. ervybody wants
icescream.
ZATERDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 40 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

LA TAL

# LIKE ME

LOS DEL SOL

Carilló van Cie La Tal (SPA) weet duidelijk de
klepel hangen. Ding, dong, ding, dong… Tictac, tic-tac… Hoog tijd om het leven in een klok
te zien, de magie is overal. Een van de beste
gezelschappen van Europa brengt een unieke
straatshow die publiek groot en klein wist te
betoveren.

Moet de band en de reeks nog voorgesteld
worden? #LikeMe is een van de meest succesvolle Ketnet-series ooit en krijgt trouwens
een vervolg. In een middelbare school (onze
eigen PTS zelfs) volgen we het wel en wee
van scholieren en pubers, op de maat van de
seizoenen en van grote Vlaamse hits van weleer. Met twee uitverkochte Lotto Arena’s weten
ze ook live hun fans te bekoren en dus zijn zij
onze hoofdact op de familiedag zondag.

Dankzij de steun van de Nationale Loterij brengen we dit jaar extra veel muziek. Het mariachi-trio Los Del Sol brengt alvast de grootste
Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse meezingers maar speciaal voor ons in het thema van
Dia de los Muertos.

Met de steun van

ZATERDAG: Naast Kids’ Circus
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 15.15u / 17u15
ZONDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 40 min.
Speeltijden: 18u.

ZONDAG: Naast Kids’ Circus
Duurtijd: 40 min.
Speeltijden: 15u

ZATERDAG: Terras Kaai 2
Duurtijd: 4 x 30 min.
Speeltijden: 15u tot 19u.

Groter
vervoer
nodig?
Huur je bestel- of
verhuiswagen in 1-2-3
www.dockx.be

RENT YOUR FREEDOM
DOC-8456-adv bestel&verhuiswagens-Fokus-255x130-060519.indd 1

29/05/19 14:02

MARVELOUS ADV.

MEN IN COATS

MR. MARCAILLE

Ontsnappingskunstenaar Ben de Vroey en
zijn assistent Louis Van Der Waal (samen The
Marvelous Adventures Group, BEL) zorgen
met The Great Escape voor een onvergetelijk
spektakel. De wisselwerking tussen de perfectionistische boeienkoning en zijn nonchalante hulpje zorgt voor (oh zo) gevaarlijke maar
vooral uiterst grappige situaties. Kom kijken
hoe deze heren trachten te ontsnappen uit
een dwangbuis, uit kettingen tijdens een salto
of uit dé Chinese ‘water torture cell’ van Harry
Houdini.

Driemaal is scheepsrecht en dus halen we de
fabuleuze Men In Coats (GBR) voor de derde
en wellicht laatste keer naar Theater aan Twater.
Met 100 miljoen hits op Youotube zijn ze mogelijk de meest populaire straattheateract ooit. Verwacht je aan magie in het absurde, aanstekelijke
deuntjes en ongelooflijk goed gevonden truukjes
die je schuddebuikend op de trappen van ons
amfitheater zullen achterlaten. En heb je ze al
gezien? Geen nood: elke show is anders en je
raakt er niet op uitgekeken.

Uit Frankrijk komt een wel heel speciale
muzikale act met Mr. Marcaille. Gewapend
met een cello en drums brengt hij op
onnavolgbare wijze metal-hits. Vorig jaar was
hij op Supervlieg in Vorst alvast een van de
hits, benieuwd of Theater aan Twater deze
ware cultfiguur in bloot bovenlijf en slip ook
gaat smaken.

ZONDAG: Klein-Willebroek Grasplein
Duurtijd: 40 min.
Speeltijden: 16u / 17.45u

ZATERDAG: Amfitheater
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: ca. 22.15u

ZATERDAG: Terras Kaai 2
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 18.30u / 20u / 21.30u

PAPA MOJITO

PIGEON ON PIANO

PINK MARY

Een verrassende trip langs de schoonste en
meest onverwachte muziekskes ter wereld.
Papa Mojito, bekend van onder andere Sfinks,
is tango dansen in de middagzon, salsa bij
sunset, afro-grooves onder de sterren. Met
wat balkan, Stromae , en wat dan ook tussendoor. Muzikale cocktails uit de wereld geserveerd vanop een mooie bakfiets door de Papa.
Feest dus, zomaar: een graag gezien gast die
dit jaar eindelijk nog eens vrij was :-)

Je ziet een duiventil, je hoort Pigeons pianoverhalen, maar als je echt binnen piept, beland je in ‘de kleinste concertzaal ter wereld’.
Deze muzikale duiventil is een unieke act van
Katrien Verfaillie, biedt een intieme concertervaring en wordt geboekt op festivals, als straattheater, op events,...Kinderen én volwassen
zijn er gek op!

Pink Mary (Ita) wil voor minstens één avond
de S.Vamp.Ita uithangen en haalt daarvoor
alles uit de kast in een hilarische dubbele
hangmat-act. Heel interactief, heel grappig en
tegelijk toch ook technisch moeilijk weet ze uiteindelijk moeiteloos mannen en vrouwen rond
haar vinger te winden. De meest ‘pink’ act en
wellicht ‘zotste doos’ van het jaar in elk geval.

Met de steun van CC De Steiger

ZATERDAG: Amfitheater
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 15u15 / 21u30

ZONDAG: Terras Kaai 2
Duurtijd: 3 x 60 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

ZONDAG: thv Food CORNER
Duurtijd: quasi doorlopend
Speeltijden: van 14u tot 20u

ZONDAG: Amfitheater
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 15u30 / 19u40

PYROGEN

RACHEL & CHARLIE

RADIO MANO

Vuurshows zijn nooit zo maar vuurshows ten
huize Theater aan Twater. Dit keer kozen we
voor een korte, maar zeer ontvlambare act van
een van ‘s lands beste vuurartiesten: Pyrogen
(BEL) die als enige in ons land levensgevaarlijke live vuur-stunts doet. Gelukkig steeds met
een happy end.

IThe Death Do Us Part Danger Show (AUS)
brengt ons de rondreizende circus superstars
Charlie en Rachel Atlas. Je wil niet weten hoe
dit koppel hun ruzies beslecht maar messen en
bijlen werpen is er ongetwijfeld altijd bij. “Dat
vragen mensen nu altijd. Laat ons zeggen dat ik
hem mijn leven toevertrouw, maar niet mijn kredietkaart”, zegt ze. Speciaal voor Theater aan
Twater brengen ze trouwens hun Cage of Death
mee: een installatie die weinig uitleg nodig heeft.

Kartje Kilo (BEL) brengt op zaterdag Radio
Mano Sport in de ether, live en rechtstreeks!
Martial en Noël zien in elke publieke
beweging genoeg aanleiding om tot live
sportverslaggeving over te gaan.

Dus nogmaals ‘don’t try this at home, please
try it at your neighbour’s home.’

Let op: niet voor gevoelige kijkers.
ZATERDAG: Amfitheater
Duurtijd: 10 min.
Speeltijden: 22.45u.

ZATERDAG: Side Show Circus Kaai
Duurtijd: 40 min.
Speeltijd: afwisselend met Cunning Stunts

De krakende vinylplaten, jingles en zélfs
de reclameboodschappen maken het live
radioprogramma helemaal compleet. De
ideale ‘welkomstact’ voor wie langs de
Windstraat ons festival bereikt.

ZONDAG: Side Show Circus Kaai
Duurtijd: 30 min.
Speeltijd: 15u - 18u

ZATERDAG: Windstraat
Duurtijd: 3 x 50 min.
Speeltijden: 15.30u tot 18.30u

ROBERTO SBLATTERO

RON JALUAI

SINTJANS-VRINDE

Busker Contest: Horen jullie het applaus
van het publiek al en de kreten van blijdschap
en geluk bij het optreden van Roberto Sblattero (Ita), last but not least toegevoegd aan
onze wedstrijd. Met een moeder die artistieke schaatster was en een acrobaat als vader
kreeg deze artiest het circustalent met de paplepel ingegeven.

Dit Belgische en zelfs lokaal gezelschap bracht
met zijn zeepbellen en verlichte acts al heel
veel bezoekers in vervoering, ook bij ons, remember het Bruidsluiersteegje of de Verboden
Tuin vorig jaar.

Veertien jaar lang speelden De Sintjansvrinde
hard to get en nu zegden ze ‘Ja’. Steevast gekleed in een blauwe kiel, met een blauw petje
op het hoofd en een rode zakdoek om de nek,
werden ze in 1950 gesticht door een groep
vrienden en zijn ze de oudste ‘carnavalsvereniging’ van Boom. Hun carnavaleske, muzikale
rondgang is een traditie die tot op de dag van
vandaag standhoudt. En nu dus ook op Theater aan Twater.

ZATERDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm
ZONDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

Ditmaal presenteren ze quasi in primeur hun
nieuwe walking act Bartenders dHelluxe waarbij twee Hell’s Angels zich ontpoppen tot ware
barmannen. Of toch niet?

ZATERDAG: Hele terrein
Duurtijd: 3 x 40 min.
Speeltijden: onvoorspelbaar

ZONDAG: Vertrek Windstraat met Chamôh
Duurtijd: onbepaald.
Speeltijden: doorlopend van 16u tot 18u.

SPURTING MAN

STEVE STERGIADIS

STUNTMAN

Avanti Display (GBR) bestaat al meer dan 25
jaar en speelt over de hele wereld met enorm
veel succes The Spurting Man. In deze hilarische voorstelling wordt de onevenwichtige
relatie getoond tussen een beroemd performer
en zijn hulpje. Het heeft immers flink wat voeten in de aarde vooraleer hij aan zijn act als
levende fontein kan beginnen …

Busker Contest: Steve Stergiadis (CAN) is
‘the Devil in Disguise.’ Hij verandert tijdens
zijn show van een naïeve engel in een duivelse clown met een ontwapenende charme in
een combinatie van clownerie, circusfietsen
en hoed-jongeleren. Een show voor de hele
familie.

ZATERDAG: Amfitheater
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 14u / 19.30u

ZATERDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

Hendrick-Jan de Stuntman ontmoet Merel
Kamp - Springtime in deze over the top romantische komedie in de traditie van de stomme
film. Van eerste ontmoeting tot en ze leefden
nog lang en gelukkig. Een man en een vrouw
hangen aan veren in een stalen constructie.
De veren zorgen voor een enorme beperking
in bewegingsvrijheid, waardoor bewegingen
vertraagd, onhandig en karikaturaal zijn. Een
uniek visueel spektakel waarin de clichés zich
opstapelen tot een tragikomisch liefdesverhaal.

ZONDAG: Amfitheater
Duurtijd: 30 min.
Speeltijden: 14u15 / 16u30

ZONDAG: Busker Contest Arena (Kaai 3)
Duurtijd: 35 min.
Speeltijden: in wedstrijdvorm

TASCHA

THE ANGELS DANCE

THEATER TOL

De Boomse Natascha Van Es (19) vormde
heel even het acrobatische duo Tascha & Ian,
en samen met haar partner won ze toen de finale van Belgium’s Got Talent. Reden voor ons
om haar meteen te boeken, maar dit jaar komt
ze solo terug en wel in prime time: vlak voor
het optreden van #LikeMe op zondag, op het
grootst mogelijk podium dus.

Het koppel Guillaume en Kimberley Montgels
(FRA/AUS) vormen samen al een tijdje het duo
The Angels Dance waarbij ze onder meer op
zwiepende palen van 18 meter hoog acrobatie
uithalen. Twee jaar geleden waren ze nog dé
sensatie op Tomorrowland waar we ze boekten
voor Amicorum Spectaculum, ditmaal maken
ze deel uit van onze slotshow maar zaterdagmiddag geven ze alvast een voorproefje van
hun ongelooflijke kunnen.

Theater Tol (BEL) komt voor het eerst in vier
jaar terug naar Boom met Mariage Fantastique. Dit optreden zegt iets over de liefde. Muzikale bruidegommen begeleiden de zwevende,
lichtgevende bruiden. Het is een parade met
poëtische beelden en klanken; een fanfare
met blazers en percussionisten. De originele,
poëtische taal van Theater Tol komt weer tot
leven. Het publiek wordt overspoeld door melodieën, beïnvloed door verschillende culturen
en tradities.

ZONDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 15 min.
Speeltijden: 17.30u

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 15 min.
Speeltijden: 15u en tijdens slotact

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 60 min.
Speeltijden: vanaf 23u tijdens slotact

ZATERDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 20 min.
Speeltijden: 16u30 / 20u15

TOO FAT TO FLY

TRINXX

Too Fat To Fly van het van oorsprong
Mechelse maar intussen internationale
Collectif Malunés is een cabaret nummer dat
net iets verder gaat dan glitters, een mooie
glimlach, ik hou van ViaMichelin:
je, dan weer niet
of een
6-6-2019
Routeplanner,
schoon groepsdansje. Het is krachtig cabaret
om mensen te verrassen en een technisch
chef d’oeuvre. De topartiesten maken een
acrobatisch nummer met cadre coréen en
bascule coréenne. Ze experimenteren met
de mogelijkheden van deze Koreaanse
combinatie.

In België lukte het net niet, maar in Nederland
Niet één maar twee wielen des doods: dat is
stonden de drie jongens van Trinxx in de finale
waarmee we dit jaar uitpakken. De Duitse
van Holand’s Got Talent. Je houdt er van of
circusfamilie The Gerlings brengt een internaniet maar hun act is een grappige en toch tot
tionaal topgezelschap bij elkaar en vliegt hun
de verbeelding
sprekende
act op hoge hakken
beste acrobaten Hotels
in voor wat
niet anders
kan
Routes,
Kaarten,
Verkeersinformatie,
Weersverwachtingen,
reserveren
in België
en d
die we niet veel mannen zien nadoen.
omschreven worden dan acht minuten van
Een beetje de vreemde eend in de bijt
pure waaghalzerij. Het kippenvelmoment van
misschien, met een boodschap
over
2850 Boom,
Belgium 2019, wedden?
gendergelijkheid ook. En geef toe: we zijn
ZATERDAG: Kaai thv. Trattoria Kaai
er altijd als de kippen bij om het talent uit
Duurtijd: 8 min.
Belgium’s Got Talent een kans te geven.
Speeltijden: 17u / 21u

ZATERDAG: Amfitheater
Duurtijd: 12 min.
Speeltijd: 16u / 19u.

ZONDAG: Heldenplaats
Duurtijd: 5 min.
Speeltijden: 17u30 en 17u50

4

WHEEL OF DEATH

ZONDAG: Kaai thv. Trattoria Kaai
Duurtijd: 8 min.
Speeltijden: 14u / 19.30u
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Uurwerken en juwelen
Eigen atelier

HAARMODE DAMES EN HEREN
COLONEL SILVERTOPSTRAAT 2
2850 BOOM
ALLE DAGEN OPEN BEHALVE MAANDAG

Blauwstraat 69 - 2850 Boom
03 888 06 80
www.deboeck-juweliers.be

03 888 90 52
WWW.FACEBOOK.COM/ODASSEBOOM
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“Uw woning = onze zorg”
Contacteer ons voor een realistische en
vrijblijvende schatting van uw eigendom. Zoekt u
een geschikte kandidaat-huurder voor uw
onroerend goed? Wenst u een offerte voor het beheer van uw gebouw? Laat het ons weten.

Sint-Laureysplein 18
2540 HOVE
T: 03/454.02.22

450MM

600MM

249€

269€

229€

HEGGENSCHAAR BENZINE HS45
450MM OF 600MM
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VOORJAAR!
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450MM

179€
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500MM

BOSMAAIER BENZINE
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RE109
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239€

KANTEN
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FSE 52

49€
KANTENMAAIER
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FSE 31
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600MM
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Zaterdag












 


   



    




 



 







 



  



 





    



  



      







      
  



  











 



 



 



 



   







 



  








 



 





    





 



   

 

 



 



 



 



      

   



   

   






  





      






 





  








 

 







   



   





 



      
  



    



  



   

 

 

 









 

 





  

 



 



  





  





  









 



 

 





 



 

 





  



 

 





  

  
  


    
   



 

   






    

 







 

    



VUURWERK
Zaterdagavond brengt Enki en Loki Fireworks een kort afsluitend vuurwerk volgens
de nieuwe normen van de Vlaamse overheid, t.t.z. zogeheten geluidsarm of diervriendelijk vuurwerk. Deze normen gaan in vanaf 2020 maar we wilden deze graag
al toepassen omdat we ook aan jullie huisdieren denken.













 



  



 




 

 





  
  







  



 





 





 



 














 



  


 



 












 








 

 







 











 


 

 

 








   


 







   









 














 







 

 



 

 

 





 

 











 

 















Zondag













MUZIEK MAESTRO
Zaterdag Juke-O-Cycle, Klein Corps, Los Del Sol, en Mr. Marcaille. Zondag Papa Mojito, Pigeon on Piano en de Sint-Jansvrinde, voor de nootjes.

MOBIELE ACTS
Zaterdag zijn dit Granny Turismo, Kinetic Teatre, Femmes Fatales en Ron Jaluai. Zondag Granny Turismo en Homs Fums.

KINDERDORP
Met circusinitiatie, originele fotobooths, workshops, trampoline,
Space-Bikes, onze duurzame schildpadden, de Grand Piano,
grime en make-up, een Stille Disco

KLEIN-WILLEBROEK
Dankzij de medewerking en steun van het gemeentebestuur
van Willebroek bieden we jullie tussen 14u en 19u ook een
mooi programma in Klein-Willebroek aan.

Zaterdag: de Verloren Majoretten (mobiele act), Den Draad,
Tine Van Lent (grime en tattoos), een springkasteel en Fiets je
schilderij.
Zondag: Ontspanning door Inspanning, Waterpret, grime ’t Flamingootje, Laat ze weer vliegen (installatie).

BUSKER CONTEST
Van 14u tot 20u ongeveer loopt onze Busker Contest met Abraham Arzate, Daniël Gonçalves, Guy Collins, Roberto Sblattero
en Steve Stergiadis. Zij spelen voor de hoed en vragen dus
een centje.
Vergeet niet te stemmen via de app.

(*) de rustplaats van Chamôh bevindt zich na de doortocht op
de parking Bassinstraat, bij het DCA+ kantoor. Ideaal dus voor
een spannende ontmoeting en fotomomenten dichtbij.

Warehousing
ngg, Distributie en
Value
e Added
d Services
in
Willebroek
ekk, Rumst
st en Mechelen
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? www.odth.be info@odth.be
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RMULE
KIES EEN OMNIUMFO
OP UW MAAT

Wonen & genieten in PLAZACITY
Centrum Willebroek - tegenover Seniorplaza

Zelfstandig wonen en
CHT
genieten Vin
ERKOPlazacity
Centrum Willebroek
70% - tegenover Seniorplaza Kom op
EEDS
R

1 december

NIEUWBOUW
UNIEKE LIGGING
Pal in levendig handelscentrum.

TIJDENS DE SENIORPLAZA Bakker, slager, openbaar vervoer,
KERST- EN CREAMARKT
post- en bankkantoor in de

vrijblijvend
ons modelappartement
ontdekken!
Of op afspraak
wanneer het u past

TE KOOP
HUUR
TETEKOOP

onmiddellĳke omgeving.
Tegenover de bruisende
woonzorgcampus Seniorplaza
Tal van faciliteiten en animaties.
De lekkere keuken van Plaza Bistro.
(Latere) zorg- en dienstverleningen
wanneer gewenst.
Met kleinhandel, zwembad en
wellness, brasserie en kapsalon.

Unieke nieuwbouw met
ondergrondse parking
Appartementen met 2 slaapkamers,
ERKENDE
volledig ingerichte keuken en
EXCLUSIEVE LUXE ASSISTENTIEWONINGEN badkamer. Oppervlakte 95 - 123 m2.
ASSISTENTIEWONINGEN

REEDS 70% VERKOCHT!

Om zelf te wonen of als investering
Verlaagd btw-tarief van 12%.
Jaarlĳkse vrĳstelling onroerende
voorheffing.
Om zelf te wonen of (ideaal) als
investering. Netto rendement 3,25%
tot 4%.

Comfortabel wonen • Een nieuwe thuis, voor nu of later.

NIEUWBOUW MET STANDING - UNIEKE LIGGING
Pal in levendig handelscentrum
Met kleinhandel, zwembad en
wellness, brasserie en kapsalon

Tegenover de bruisende
woonzorgcampus Seniorplaza
Tal van faciliteiten en animaties De lekkere keuken van Plaza Bistro (Latere) zorg- en dienstverleningen
wanneer gewenst

Luxe nieuwbouw met
ondergrondse parking
Erkende assistentiewoningen Opp. 95 tot 123 m2

Om zelf te wonen of als
investering
Later alle gemoedsrust Verlaagd btw-tarief van 12 %

Maak vrijblijvend een afspraak.
ondergrondse parking
Meer info:
03 860 70 00
info@plazacity.be
www.plazacity.be

MAAK EEN
AFSPRAAK
& ONTDEK
ONZE MODELAPPARTEMENTEN

SPECIALE
VOORWAARDEN
IN
JULI & AUGUSTUS
03 860 70 00
0475 41 41 93

info@plazacity.be
www.plazacity.be













0465 76 50 27
Hoogstraat 30 - 2850 Boom
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Tuyaertsstraat 17
2850 Boom



















OLIVA SANDWICH
HET BETERE BROODJE
VELODROOMSTRAAT 251 2850 BOOM
TEL. 03 / 888 16 55 - FAX. 03 / 888 57 55
WWW.OLIVASANDWICH.BE













SUPERPOST
www.superpost.be

BOOM

NIEL

•

info@superpost.be

RUMST

BAASRODE

Antwerpsestraat 27

Boomsestraat 152

Tuinwijk 66

Theodoor Vermylenstraat 1

Open ma-vr 8u tot 18u30
za 8u tot 18u

Open ma 12u30 tot 19u
di-vr 8u tot 19u / za 8u tot 18u
zondag van 8u tot 12u30

Open ma-vr 8u tot 19u
za 8u tot 18u

Open ma-vr 8u tot 19u
za 8u tot 18u
zondag gesloten

T. 03/888 84 37

T. 03/844 11 17

T. 03/888 78 12

T. 052 / 34 27 54



voetbal

festival

niemendal

Haal alles uit je zondag.
Ken je dat gevoel: kijk je de hele week uit naar je zondag
en als ie daar eindelijk is, weet je amper wat gedaan.
Precies dààrom staat de vernieuwde De Zondag niet alleen
boordevol actualiteit en sport... maar ook vol ideeën waarmee je
àlles uit je zondag haalt: van de leukste rommelmarktjes tot de
gezelligste terrasjes en van de mooiste stukjes natuur of cultuur
tot de slimste tips om op zondag te shoppen of te klussen.
Haal je gràtis inspiratie dus van ‘s morgens vroeg...
waar je je brood haalt!

Want ’t is pas morgen maandag!

