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Lijd niet nodeloos onder de Noorderlijn!
 

Beste klant,

De voorbije weken was de “knip van de Leien” meermaals HET onderwerp van het nieuws:
“Vanaf 5 juni 2017 tot en met december 2018 worden de Leien onderbroken voor doorgaand ver-
keer tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. Deze ‘knip van de Leien’ is nodig om het nieuwe 
Operaplein te realiseren, samen met de parking en de autotunnels waardoor het verkeer na de werken 
niet meer bovengronds zal rijden. Ook de Franklin Rooseveltplaats en de Italiëlei worden heraange-
legd. Tijdens deze werken wordt de binnenstad opgedeeld in drie zones: Centrum Noord, Centrum 
Oost, Centrum Zuid. U checkt best in welk stadsdeel u moet zijn voor u naar Antwerpen komt.”  

Laat deze werkzaamheden geen roet in uw eten gooien! 
Wij leveren bij u aan huis of op kantoor:

zo hoeft u geen onnodige verplaatsingen te maken en 
verliest u ook geen tijd.

Al onze pakjes worden binnen Antwerpen door de fietskoeriers van Parcify gekoeld geleverd. Niet 
enkel een slimme, maar ook een milieuvriendelijke oplossing. Met de fiets rijden zij snel en zonder 
oponthoud doorheen de stad en zijn alle files te slim af.

In 3 eenvoudige stappen wordt uw bestelling aan huis of op kantoor geleverd

j
Bestel telefonisch of online 

tussen 8u00 en 16u00
Een broodje, een vers bereide 
dagschotel, een BBQ-pakket of 
uw dagelijkse Michielsen bood-

schappenlijstje: het kan allemaal, 
ongeacht het bedrag.

k
Binnen de 2 uur vertrekt uw

bestelling verzegeld met
gekoeld transport.

Uw garantie op kwaliteit!
Laatste levering om 20u00

l
Wij leveren op elk adres

binnen de zones Antwerpen
(2000, 2018, 2020, 2060),

Borgerhout (2140),
Berchem (2600)

en dit voor slechts
5 euro per levering.


