Www.gva.be 09/06/2013

Periodicity : Daily

Printrun : 4,647

A WARDT

OTHER

BELGIUM

TOEMOVE

Reistrolley

Lezersservice

gva.be Jobs in Antwerpen partymobiel.be

GAUT VAN INT W ERPEN

z?.?

WOEPSDAG, 12 JUNI 2013

Ontspannhig

Nieuws

Ophde

Dossiers

Tv-gids

aanmelden

14° / 22° Betroklen

Tot uw dienst ( Key uwgemeente

Antwerpen Stad Antwerpen Noord Antwerpen Zuid Mechelen
regio > mechelen > mechelen

41v4vJF
fiJA6

Vakbonden vragen extra controleurs
op bussen

Project moor Cruyff Court voorgesteld

Ili

Uw correspondent:
Sven Van Haezendonck
svh@concentra.be
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09/06 IVR>18-1EN (281X0 Uit 57 inzendingen is de etalage van hoeden- en tassenwinkel Awardt in de
Mechelse binnenstad door Bond Beter Leefmiliau verkozen tot de mooiste. Zaterdag vond de laatste
dag van de campagne 'Met belgerinkel naar de winker pleats.
Wie met de fets of te voet boodschappen deed, kreeg in elke deelnemende winkel een stempel op
een spaarkaart. Met een voile kaart maken de deelnemers kan op een van de tweehonderd te
verbten Belgerinkel-fietsen en andere mooie prpen zoals gevulde streekmanden of een Bkie-bike
abonnement. Meer dan 10.000 handelaars uit 180 gemeenten deden mee.
En er waren ook meer dan vrig winkels die fietsen of fetsonderdelen in hun etalage hebben
verwerkt. De jury van BBL, Unizo en CM koos op basis van pracht en praal, originaliteit en
zichtbaarheid een winnaar uit. De siergke paspop op een bakfets van modezaak Awardt in de
Adegemstraat wist de jury uiteinderjk het meest te bekoren. Zaakvoerders Wies Dehert en ES Van
den Berghen, moeder en dochter, werden bebond met een coachingsessie van Martine Prenen over
gezonde voeding.

79-jarige schiet echtgenote (41) neer uit
jabezie en pleegt zelfmoord
Dame met bbem is fan van Vande Lanotte
Luchthaven Deurne in Franse handen
Jongeman in levensgevaar na steekpartq
Doderjk ongeval met motorrNier
Dewinter ontvangen door Syrisch parlement
'Irish Travellers opgepakt b grootscheepse
controleactie
Babtelh vraagt Belgische Fanny ten huwerjk
Bewezen: stad vqf graden warmer
Wie is 'dame met bbem' op sp.a en Open Vldcongres?
Het weer hi Mechelen
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