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RUPELZICHT.BE

Iedereen zwicht voor Rupelzicht!
De verkoop van project Rupelzicht loopt als een trein. Logisch: wonen aan het water is erg in trek. Bovendien
kiezen steeds meer mensen in Vlaanderen voor een appartement in plaats van een woning. Dat heeft enerzijds
te maken met het ruimtelijk beleid dat aanzet tot verdichting in en nabij dorp- en stadskernen. En anderzijds
met de trend van urban waterfront development: rust, ruimte, een uitzicht met permanent vakantiegevoel en
toch dicht bij alle voorzieningen van de stad.

Residentie Aries is al een tijdje volledig uitverkocht, en de eerste bewoners nemen inmiddels hun intrek in
hun nieuwe stek. In Residentie Aquarius, het magnifieke gebouw aan het water, is nog één appartement te
koop. De werken van Residentie Libra kenden een vliegende start en dito verkoop: liefst 60 procent van de
appartementen ging als zoete broodjes over de toonbank. Aan dit tempo zullen we zeer spoedig de allerlaatste
residentie in verkoop brengen.

Boom aan de stroom
Aan de oevers van de Rupel in Boom is het goed wonen. De aanwezigheid van water is een onmiskenbare
troef. Het zicht verveelt nooit, want het verandert voortdurend als een levend schilderij. Bovendien zorgt de
aansluiting op talloze wandel- en fietsnetwerken nog voor een verhoging van de waterbeleving.
Het nabijgelegen recreatiegebied De Schorre – een oude kleiput vol pit – ligt als een groene oase in het
hartje van de Rupelstreek. In de natuurzone floreert een rijke biodiversiteit. Terwijl de recreatiezones volop
mogelijkheden bieden voor divers vertier voor jong en oud.

Zin in cultuur? Ook dan kom je in Boom aan je trekken! Cultuurcentrum De Steiger is een cultuur(t)huis met
een brede waaier aan culturele activiteiten. Zowel in de eigen locaties zoals de Schouwburg, het Feestpaleis, zaal
Robert Lombaerts, als in de Boomse wijken. De programmatie is kwalitatief, laagdrempelig en gediversifieerd:
van kunstateliers en toneelvoorstellingen tot activiteiten in het kader van de Week van de Smaak.

Geniet een jaar gratis van Proximus
Wist je dat je als bewoner een jaar gratis Proximus kan genieten? Dankzij DCB geniet je het eerste jaar van een
gratis Pack Familus M van Proximus met internet, digitale televisie en vaste lijn. Ook de installatie en activering
zijn volledig gratis. Het aanbod houdt geen enkele verplichting voor jou in. Een tof cadeau, nietwaar? Heb
je interesse in dit aanbod? Laat het dan weten aan je klantenbegeleider Bieke Mouws en zij zal je gegevens
doorgeven aan Proximus. Je mag daarna een telefoontje van Proximus verwachten.
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