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• LIGGING: KLOOSTERSTRAAT 33-35 TE EKEREN

Het warme en gezellige Ekeren is de ideale plaats om rustig en zorgeloos te wonen, dichtbij Antwerpen, Brasschaat, Merksem en 
Kapellen. Ekeren heeft een groot cultuurbeleid en een aantrekkelijk aanbod parken en natuurgebied, zoals de Bospolder en De Oude 
Landen. Sporten kan naar hartelust in de sportcluster Veltwijckpark. 

Het ontspanningsgebied De Ekerse putten (nu herdoopt in Muisbroek) is u waarschijnlijk ook niet onbekend. Met de meeste winkels 
op wandelafstand en een wekelijkse markt woont u in de Kloosterstraat op een centrale doch rustige ligging. De straat is ook  
heraangelegd met bredere voetpaden, bomen en parkeerstroken.

• RESIDENTIE BOGAARD

Op een mooie locatie, in het hart van het groene en rustige Ekeren wordt een nieuw appartementen complex ontwikkeld. Residentie 
Bogaard bestaat uit 9 duurzame en comfortabele appartementen gelegen aan de Kloosterstraat 33-35 in Ekeren.
Het is de ideale plaats om rustig en zorgeloos te wonen met alle voorzieningen van het gezellige en warme Ekeren, dichtbij 
Antwerpen, Brasschaat, Merksem en Kapellen.

Residentie Bogaard biedt 9 warme en comfortabele appartementen op een schitterende locatie in Ekeren op wandelafstand van het 
dorpscentrum. Het is een eigentijds gebouw ontworpen met veel aandacht voor mooie leefruimtes, praktische indelingen en veel 
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ResidentieBogaard
• ALGEMEEN

Op een mooie locatie, in het hart van het groene en rustige Ekeren 
wordt een nieuw appartementen-complex ontwikkeld. Residentie 
Bogaard bestaat uit 9 duurzame en comfortabele appartementen 
Van ca. 57m² tot ca. 115m² met terrassen.

Het is de ideale plaats om rustig en zorgeloos te wonen met 
alle voorzieningen van het gezellige en warme Ekeren, dichtbij 
Antwerpen, Brasschaat, Merksem en Kapellen. 

Residentie Bogaard biedt 9 comfortabele appartementen op 
een schitterende locatie in Ekeren op wandelafstand van het 
dorpscentrum. Het is een eigentijds gebouw ontworpen met veel 
aandacht voor mooie leefruimtes, praktische indelingen en veel 
licht in de appartementen.

Mogelijkheid tot aankoop van staanplaatsen en bergingen. 
Fietsenberging voorzien. 

Plannen en lastenboek te bekomen via ons kantoor. 

Adres Sidimex? 


