
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

actueelparkbodeactueel
62e Jaargang     nr. 2     11 januari 2017

met

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

COUPONS 3 HALEN = 2 BETALEN

-30%

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Ook wij hebben

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

  

Communie-
& lentefeest 

2017

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

03/651 85 14
ma: 10-17u di-za: 10-18u

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90
di-za: 10-18u

SOLDEN
-20% -30%

-50%

NEW PLANET
FITNESS

Sporten en ontspannen
aan onklopbare

prijs/kwaliteitsverhouding
voor jong en oud

1250 m² moderne oefenruimte Bredabaan  835
2170  Merksem
03  646  87  40

Vanaf  
€19,50/maand

met begeleiding

Nu ook
personal training

INFORMEER !

GRATIS 
PROEFWEEK

Tijd tot kunst verheven

Tafel- of wandmodel
beschikbaar in vele kleuren, 

verschillende formaten,
mooie materialen en diverse talen.

QLOCKTWO

Start
to Dance
vanaf 16 januari

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK



OPENINGSUREN:
Alle werkdagen van 9u30 tot 18u30 - zaterdag en zondag van 10u – 18u

SOLDEN BIJ MEUBLETA
ALLE DAGEN OPEN

Ook open op donderdag en zondag van 10u tot 18u

5000m² meubelplezier www.meubleta.be

Afrit nr 3 BRECHT

Volg industriezone
‘De Ring’

BREDA ANTWERPEN

BRASSCHAAT

ST. JOB IN ‘T GOOR

BRECHT

Ambachtslaan 2
2960 Brecht-België

Afrit nr. 3
industriezone De Ring
naast Blokker en Aldi

Tel. 0032(0)3 313 83 52,
Fax 0032(0)3 313 60 44,

E-mail: info@meubleta.be

Eetkamerset volledig, zoals op foto

1139€

3-zit + 2 elektrische relaxfauteuils

1385€

Bed 160x200 + 2 nachtkasten

399€
6 066

Zweefdeurkast of draaideurkast,
per 20cm en hoogte 223 of 235cm.
Vb. 300x235 met fronten in decor + spiegel

999€
26622

Boxspringset 160x200, compleet mét comforttopper.

Uit voorraad:

979€

Relaxzetel anti-stress in leder,
op draaivoet

669€

-10%

-10%

-20%

-60%

-50%

-30%

-40%

-40%

Gebit
gebroken?

Met garantie

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

Bredabaan 180 | BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be

SOLDEN
tot -50%

Start cursus ‘Bloemschikken’. Data: 17/1, 21/2, 28/3 paas, 25/4, 16/5, 
20/6. Deze cursus gaat door in “Ons Middelheem” om 19h30. Prijs: leden € 
42; niet leden € 60. Inl./inschr José Stessels, Pr. Kavellei 104, 03/651.47.28.

Zondagsvieringen
PE Heiligen Jacobus & Antonius
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Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460 -  03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342 -  03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321 -  03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348 -   03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965 -  03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495 -  03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Ontdek in een goed gesprek hoe u kiest voor 
een gezonde mix van sparen en beleggen. 
Net zoals Ingrid, Laurian en Thomas.

Wat is uw 
gezonde mix?

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Tijdens de Beker van Brabant te Dworp pakten onze karetaka’s 3 
gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles. “Wij zijn heel tevreden 
met deze resultaten”, zegt Freddy Cappellen Gryson, voorziter van 
kenpo-club Dragondojo Brasschaat. De volgende competities zijn 
op 3 maart de Irisch Open en op 8 april de Dutch Open. Ook daar 
zullen we onze best doen! 

GROTE SUCCES VOOR
DRAGONDOJO BRASSCHAAT 

KENPO KARATE

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

SENSEO

Senseo Original
HD780470
• inhoud 0,7 l.
• Vermogen 1450 W
• Automatische uitschakeling

AEG

Inbouwwasmachine
F56322IMO
• energieklasse A++
• 6 programma’s
• 45 dB
• Inverter motor (10 y WB)

MIELE

Wasmachine
WKG 130 WPS
• energieklassa A+++ -10%
• ladingscapaciteit 8 kg
• 1600 t/m
• automatische wasmiddeldosering
 via TwinDos

€ 7499

€ 4999

€ 69999

€ 49890

€ 134999

€ 119990

GRATIS 1 jaar Miele UtraPhase
wasmiddel t.w.v. € 170
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 11 januari
Dagsoep

Gebraad Dubarry

Donderd. 12 januari
Dagsoep

Steak Béarnaise saus 
en frietjes

Vrijdag 13 januari
Dagsoep

Gehaktballetjes met 
warme krieken

Maandag 16 januari 
Dagsoep

“Coq au vin” 
met kroketten

We hebben voldoende 
voorraad, maar soms 
zijn we snel uitverkocht,

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1100
vanaf 12 tot ca 14 u.
VOLZET = VOLZET

Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

info@gdfashion.be
josephRibkoff.com
open: di. t/m zat.

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

“ Ik doe het 2 x 
 per week. En jij?”

Gezond afslanken met Bodystyling®

nieuw
in Schoten

VANAF 
16 JANUARI

Bodystyling Schoten 
Bredabaan 1201 (parking Q8-Lidl)
03.6661666  I  schoten@bodystyling.be
bodystyling.be

(*) Niet te cumuleren met andere acties of kortingen. Bij aankoop van een advieskuur ( = 20 x in thermo+-cabine + SKINREVITA + voedingsadvies).  
Actie geldig t.e.m. 31 januari 2017. Informeer naar de actievoorwaarden in je Bodystyling-studio.

OPENINGS 
WEKEN

KORTING
100€

GELDIG TOT 31/01/2017

*
GRATIS
en vrijblijvende

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

GEVRAAGD: 2 PLAATSERS ZONWERING/RAMEN 
met ervaring (loondienst of zelfstandig)

NIEUWE TOONZAAL 300M²

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
‘Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade; fabels en feiten over voeding’ door Eric 
De Maerteleire op dinsdag 17 januari 2017 om 20 uur
Over voeding doen de vreemdste verhalen de ronde. Op basis van zijn jarenlange ervaring schreef 
Eric De Maerteleire daarom een boek, waarin de meest gestelde vragen over de relatie tussen voeding 
en gezondheid zijn opgenomen. Eric De Maerteleire verzoent wetenschappelijke kennis met grote be-
grijpelijkheid. In de presentatie komt een brede waaier aan heel interessante onderwerpen aan bod.
Eric De Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur aan de Universiteit Gent in 1973 en behaalde een 
doctoraatsdiploma in 1980. In datzelfde jaar werd hij hoofd van het Gentse stadslaboratorium, een 
functie die hij tot december 2009 uitoefende. Beroepshalve analyseerde hij dagelijks voedingsmiddelen. 
Daaruit ontstond zijn passie voor de relatie tussen voeding en gezondheid.  
Prijs: VVK € 6 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 10 niet-leden. Kassa € 8 Davidsfonds cultuurkaart-
houders; € 12 niet-leden
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60 – activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Zoek werk als privé chauf-
feur, dag, avond, week-
end. 0475/574 014

Gezocht spelers voor 
Excelsior Kaart

In de reeks van U13 willen 
wij een bijkomend ploegje 
inschrijven. Daarom zijn wij 
DRINGEND op zoek naar nog 
enkele spelers geboren in het 
jaar 2004 of 2005. Heb je in-
teresse neem dan gerust kon-
takt op met Jurgen De Buyser, 
0476/051 779

Snoeien en vellen van 
alle soorten bomen, ha-
gen, verwijderen groen-
afval, klimwerk of hoogte-
werker, verwijderen stron-
ken. 0494/642 965 Chris.

Vrouw zoekt werk, ba-
bysit, schoonm., naaien, 
huish. werk 0465/333 004
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Bella Bolsa
Dameskleding en 
accessoires

Liu-jo
Scee by Twin-set
Ottod'ame
Hampton bays
Ramona C
Soaked in luxury
e. a.

Accessoires : biba, Pom, 
codello ...

Bredabaan 437, Brasschaat

-50%
op de volledige wintercollectie 2016

ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

Myriam Van Honste
myriam.vanhonste@skynet.be
03 653 28 33

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

Toerisme Brasschaat
Een speciale uitgave ( geschenk voor de eindejaarsperiode) van 
het bier Oude Caert is bij ons te verkrijgen.  Het is een beperkte uit-
gave … dus haast je. Wij zijn nog steeds gevestigd Bredabaan 407 
(zelfde ingang als de Bib.) Het kantoor is geopend  van maandag 
t/m zaterdag tussen 9u tot 12u.
Het gratis boek : Vlaanderen vakantieland is nog te verkrijgen.  
Kom even langs en het is van U.  De brochure “wandelen in Bras-
schaat” is vervangen door 1) wandelen tussen de militairen en 2) 
de Laarse Beekwandelingen.  Kom even kennis maken met deze 
twee nieuwelingen.
Ook nog steeds te koop : het boekje Oorlogsgeweld in de Noor-
dertuin.  De unieke set sleutelhangers Brasschaat is ook bij ons te 
koop. Zijn ook afzonderlijk te verkrijgen.  Kom ze even bekijken !  
Wij hebben ook nog de Brasschaatse HONING. (potjes van 250gr 

en van 500 gr.) 
Het heerlijk bier d’Oude Caert is ook bij ons te verkrijgen ! ! ! Nieuw 
: Dame Jeanne … een fris Champagnebier.  Ons assortiment Wit-
kapbier is nog altijd een niet te versmaden geschenk.   Eveneens 
aan te raden :  het Sprookjespad, voor kinderen van 4 tot 7 jaar.  
Onder begeleiding van ervaren vertelsters. Inschrijvingen graag 3 
weken op voorhand. Twee uur kinderplezier met als slot een be-
zoek aan de torenpoort en de wenskamer.  Ideaal voor een verjaar-
dagsfeestje !!! Per vertelster maximum 20 kinderen. 
Meer informatie via onze website www.brasschaat.be/sprookjes-
pad of een mailtje naar de coördinator : toerisme.marita@gmail.
com, tel naar het kantoor voor verdere inlichtingen is ook mogelijk.  
Dat kan tijdens onze openingsuren op het nummer  03.650.03.01. 
Wij hopen je toch eens te mogen begroeten.  

Te koop:

Te huur:

Te huur:

Te koop:

Lieve, betrouwbare 
man zkt

Te huur:
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Parochiecentrum de Ark
Achter D’Hoven 63
2990 Wuustwezel
Maandag om 19h

Ga naar weightwatchers.com/be voor meer acties en voorwaarden. 

Blijven genieten

Slim voedingsplan

1ste 
sessie 
gratis

Ontdek onze 
                          cursus!

Waarom Wachten?

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN 40/300 CM
ALLE LEIBOMEN

Beukenhagen, coniferen, taxus, buxus, e.a. Glaasje op ?
Rijverbod ?
Wij brengen je met 

je eigen wagen veilig 
thuis!

Neem geen enkel 
risico!

Bel snel
0484/091 191 of via
www.belpeterop.be
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Dienstencentra Brasschaat
Wij wensen iedereen een warm jaar vol mooie ontmoetingen, 
veel geluk en een goede gezondheid!

Je kan nog inschrijven op de sportdienst voor de lessen die star-
ten in januari

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 09/01 om 14 uur: start cursus “mediteren”
Ma 09/01 om 14.30 uur: verloren maandag, bestel tijdig worsten-
brood en appelbollen
Di 10/01 om 9 uur: Wandelen omgeving Schoten
Do 12/01 om 13 uur: cursus “wat is overvloed”, inschrijven
Vr 13/01 om 14 uur: “kleine arcana, tarot”
Ma 16/01 om 14 uur: start cursus “tarot, Grote Arcana”
Di 17/01 om 13.30 uur: workshop “RecyKleren”, maak wat moois 
met je oude kleren, beperkte plaatsen!
Do 19/01 om 14.30 uur: nieuwjaarsdrink! Allen welkom om te 
klinken op het nieuwe jaar!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Mogelijkheid tot voetmassage op maandagnamiddag, afspraak 
maken aub
Maandag  om 14u: creawerking: dames die samen komen om 
samen te handwerkenWp woensdagnamiddag: mogelijkheid tot 
hotstone-massage afspraak maken aub
Maandag- of vrijdagnamiddag: Mogelijkheid tot stoelmassage/
andullatie, afspraak maken aub
Zangkoor de Zonnezingers op vrijdag om 9u45, kom eens gezel-
lig mee zingen
Ma 09/01 om 14u: verloren maandag: worstenbrood of appelbol
Do 12/01 om 14 uur: bingo
Di 17/01 om 13 uur: naai- en breiatelier Moeders voor Moeders
Vr 20/01 om 14 uur: nieuwjaarsdrink gebruikers

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 9/1 verloren maandag: bestel tijdig uw worstenbrood of ap-
pelbol

Do 12/1 om 10 uur: computerclub
Vr 13/1 om 9.30 uur: mandala tekenen
Ma 16/1 om 9.30 uur: start cursus yogalates
Ma 16/1 om 13 uur:  start cursus numerologie
Ma 16/1 om 14 uur: bingo (een week later als normaal)
Di 17/1 vanaf 10 uur: nieuwe cursus patchwork
Wo 18/1 v.a. 11 uur: stoelmassage/andullatiematras op afspraak

Ma 23/1 om 14 uur: naald en draad   
Di 24/1 om 14 u.: Nieuwjaarsdrink. Wensen voor het nieuwe jaar.
Er zijn nieuwe cursussen in het vooruitzicht: Patchwork, Nume-
rologie, kantklossen: schrijf tijdig in!

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

Nieuw jaar, nieuwe start.?
Geef u over aan 90min. deugddoende massage.

Voel uw bloed terug stromen, voel u actief en goed.
Dit is voor iedereen een geschenk.
Goede voornemens, nieuwe kracht.

Ik draag mijn steentje bij

In de maand januari bied ik een massage aan voor € 50,- ipv € 60,-
Niet te lang wachten, januari telt 31 dagen.

MIJN BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR.

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Mariaburg-Ekeren Maria-Theresialei 26

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Goot,  wc, douche of 
een verstopping. Tom. 
0492/822 180

Zoek gratis gerief voor 
iem. die regelm. op rom-
melm. st. 0477/499 446

Man zoekt werk m. erv., 
tuin, binnen en buitenw., 
€ 12/u. 0492/148 886

Man zoekt werk, huish., 
schoonm., tuin, en alle 
ander werk. 0465/141 087

GELNAGELS - So Po-
lish, 3 tot 4 weken mooie 
nagels. 0489/216 274

Schilder- en klusjesw., 
a fb r. ,  beze t t ,  me ts , 
vloer, park., enz. € 10/u. 
0489/326 333

HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 | 2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 | brasschaat@horta.org | www.horta.org

VACATURE 
VERKOPER AFDELING TUIN

• FUNCTIE:

    Samen met de verantwoordelijke verzorg je de afdeling.
    Je houdt deze afdeling piekfijn in orde.
    Je vult de rekken aan.
    Je kan de klanten technisch en commercieel adviseren.

• VEREISTEN:

    Je genoot minimum een opleiding secundair onderwijs.
    Je bent technisch onderlegd.
    Je bent bereid tot zaterdagwerk (vrije dag in de week).
    Je kan goed met computer overweg

• KARAKTERISTIEKEN:

    Flexibel.
    Dienstverlenend.
    Communicatief en sociaal.
    Geduldig.
    Wil graag de producten van Horta kennen en ervaren.
    Kunnen werken in teamverband.

• AANBOD:

    Wij bieden een afwisselende job in een aangename omgeving.
    38uren/week met zaterdagwerk en vrije dag in de week.
    Flexibel uurrooster.
    Open communicatie.
    Correcte verloning aangevuld met maaltijdcheques.

Geïnteresseerd in deze boeiende uitdaging?

Stuur je CV naar luc@hortadewinter.be of naar Horta Brasschaat,    
t.a.v. Luc De Winter, Miksebaan 195, 2930 Brasschaat.
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milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be   
 3,4-6,0 L/100 KM   91-139 G/KM

ONTDEK DE OPEL SALON EDITIONS
OP OPEL.BE.

€5.755
Corsa Salon Edition

Totaalvoordeel*

VEEL 
OPTIES.
WEINIG
PRAATJES.

*Voorwaardelijke Recyclagepremie van € 2.294 inbegrepen.
Totaalvoordeel Corsa Salon Edition uit stock: € 2.100 korting + € 1.361 Salonbonus + € 2.294 recyclagepremie = € 5.755
Model louter ter illustratie afgebeeld. Alle vermelde voordelen en premies gelden enkel bij aankoop van een nieuwe Opel uit de selectie van stockwagens bij een offi ciële Opel Verdeler in januari 
2017 en is niet omzetbaar in contanten. Geldig zolang de voorraad strekt. De Recyclagepremie geldt bij inlevering van een voertuig dat buiten gebruik is en is voorbehouden aan particuliere klanten. 
De naam en het adres van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam en het adres van de laatste eigenaar van het te recycleren voertuig. General Motors Belgium N.V. - Prins 
Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich. Ondernemingsnummer: 0404.957.875 RPR Antwerpen.
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LBC Volwassenenonderwijs
dag- en avondopleidingen

Logistiek Assistent, Verzorgende 
& Zorgkundige te Brasschaat

inlichtingen: 03 605 15 24 
www.lbconderwijs.be

infomoment 

maandag 23 januari 2017 - 19 u.
 

CVO LBC ‘Brasschaat - Campus Coppens’ 
Ruiterijschool 5 (2de verd.) te Brasschaat
a.u.b. vooraf aanmelden via 0476 362 649 of  

personenzorg.brasschaat@lbconderwijs.be

Van de Wiellei 96 • Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.beLEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Fietshersteller
vaste job

Functieomschrijving

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 moutainbikes

Vereisten:

Contact:

Over mijn vele honderden vrienden van Aleppo.

WEER EEN JAAR VOORBIJ…

Het wereldberoemd schilderij van Edvard Munch 
is een perfecte expressie van gevoelens... De te-
kening van het Syrisch meisje Ghadeer is een 
perfecte expressie van de gevoelens van de 
Syrische bevolking... "pijn" en nog eens "pijn"...
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www.openvldbrasschaat.be
Open VLD Brasschaat @Open_Vld_Brasschaat

MAGAZIJN 
TE HUUR

Kloosterstraat 17, 
2180 Ekeren

50 m² met een mez-
zanine van 40 m²

€ 265/maand

GSM 0475/42 13 26
(tijdens kantooruren)

INBOEDEL
OPRUIMING
Van zolder tot kelder.
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.
Bij verkoop - verhuur
overlijden
echtscheiding,
bij faillissement bedrijf.

0487/636 835

0495/403 249
Te jong on-geneeslijk 

ziek.

Zin in een babbel.
Altijd welkom.

Het leven stopt nooit!

Vraag u persoonlijke 
boodschap.

Alle renovatiewerken, 
schilderw., behang., lamin, 
park., teg., gypr., loodg. 

€ 8,50/u. 0489/941 527

Dank aan de H. Clara. Uit 
dank. Bedankt.

Dank aan het H; Hart 
van Jezus voor bekomen 
gunst.

Dank aan de H. Antonius 
voor bekomen gunst.

Dank aan O. L. Vrouw v. 
a. l. voor bekomen gunst.

Te koop: antieke wieg 
in pr ima staat .  GSM  
0472/712 768

Te koop: Wuustwezel, te 
renoveren huis op 1.030 
m². GSM 0472/712 768

Alle schilderwerken, 
binnen en buiten. GSM 
0475/363 421

56-jarige man zoekt lieve 
vrouw; “er is niets mooi-
er dan lief te zijn en sa-
men van alles te doen”. 
0472/641 207

Te huur: gezellige duplex 
Bredabaan 344, liv., gr. 
ing. keuken, terr., 2 slpk., 
bdk, zold., gar., ing. vest., 
kelder. Tel. 03/651 78 59; 
€ 750. Beschikb. 1-1-2017
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VERZEKERD INVESTEREN
GOUD & ZILVER - BAREN & MUNTEN

Investeringen in fysiek goud of zilver vanaf € 25.000.
Hoge jaarlijkse meerwaarde van 5%, notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak:
Marc Praats, tel. 03 636 20 88, gsm 0494 618 612, marcpraats@gmail.com, www.verzekerdinvesteren.be

Op 16 december sprak de liberale Staatssecretaris Philippe De Backer een 50-tal ondernemers van 
BNI-Noord toe.  BNI-Noord (chapter van Business Network International®) is een netwerkgroep van 
lokale ondernemers uit de Antwerpse gemeenten Brasschaat, Kalmthout, Kapellen en omgeving.  We-
kelijks wisselen zij om 6u30 ’s ochtends al tips en ervaring uit in het Keienhof te Kalmthout.   ‘Geven 
loont’ is er het motto.  Ondanks het vroege uur kon  gastspreker De Backer hen boeien met uitleg over 
zijn loopbaan en huidig werk in de federale regering rond de bestrijding van Sociale Fraude, Privacy 
en de Noordzee.  Meer info over BNI Noord bij voorzitter Hans Van de Wal, h.vandewal@elegis.com.

STAATSSECRETARIS PHILIPPE DE BACKER TE 
GAST BIJ ONDERNEMERSGROEP BNI NOORD

BAKKERIJ

Voor inlichtingen

Tel. 0475 311 804

NACHT-
BAKKER

zoekt:

A l l e  h e r s t e l l i n g e n 
aan dak, goot, schouw. 
0494/642 965 

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxi-singles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prijs. 
Tel. 0475/768 188

Medische pedicure, voet-
verzorging aan huis. Tel. 
0499/414 508

Vrouw met erv. zoekt 
poetswerk. 0483/157 273
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jouw 
gewicht

= 
jouw 

korting

YES

90
kg = euro

50
kg = euro

www.infraligne.be

JEZELF WEGEN
WAS NOG NOOIT 

ZO LEUK!

INFRALIGNE FORMULE
oefenprogramma in infraroodcabine  

 
  

= MEER ENERGIE

-

-

BRASSCHAAT, Bredabaan 824, 03 689 20 29

BORSBEEK, Herentalsebaan 191, 03 440 70 90

Van de Wiellei 96 • Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN
Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

Eikenlei 102-110 - 2960 St.-Job-in-’t-Goor
www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 35 jaar ervaring.
Staat particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht.

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

FEMMA KAART
BLOEMSCHIKKEN - 2 nieuwe reeksen 5 delige cursus bloem-
schikken onder leiding van lesgeefster.
1ste reeks: 18/1 - 22/2 - 29 maart(Paaschikking)-26 april-17 mei.
2de reeks: 26/6 - 20/9 - 18/10 - 22/11 - 13/12 (Kerstschikking).
Plaats: Den Eekhoorn, Hoge Kaart 80 om 19 uur. Deelname 
prijs: leden 60 euro - niet leden: 75 euro. Inschrijven en info: 
Viviane Free tel .0488 57 07 07.
Betaling via Femmarekening: Femma Kaart BE7895 3915 8552 
met vermelding naam n bloemschikken.
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Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com

Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 17 u, elke zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u

Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!
Eden

De tuin van

Solden op 
binnenstoelen

-30%-60%

-40%

Spetterende SOLDEN
-10% -20% -30% -40% -50% tot -60%
Solden op binnen- en tuinmeubelen, loungesalons, verlichting, decoratie, tapijten en veel veel meer !!!!!! KOOP NU AAN DE LAAGSTE PRIJS VAN HET JAAR !!!

-10%

-20% -30%

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.be

BRO NOG ÉÉN KEER LIVE
NA 30 JAAR

27 november 1986 was D-day voor BRO de Brasschaatse radio 
omroep. Toen werd er overgeschakeld van 102.4 mhz. naar 105.2 
mhz. De originele uitzendvergunning werd zeer toevallig tijdens op-
ruimingswerken gevonden in het gebouw Veldstraat 9. Met speciale 
dank aan Godevaart Eykerman om dit te overhandigen, een uniek 
document!
Zaterdag 17 december was DE dag om alles terug te laten herleven. 
Radio Park-FM stelde de frequentie gedurende deze uren ter be-
schikking. Originele jingles, vinyl-platen, niets digitaals. Radio ma-
ken zoals in de goede oude tijd: een plaat die hapert en/of krast, mi-
crofoons die open staan wanneer het niet moet, zo hoort het! Radio 
maken zoals toen. Drijvende kracht achter dit initiatief Eric De Meijer 
maakte er samen met vele oud-presentatoren een heuse marathon-
uitzending van. Live vanuit het Brasschaats Winterdorp tussen 13u 
en 22u vol oldies uit de jaren 60, 70 & 80. Ook ere-burgemeester 
Lode Bertels maakte graag tijd om dit uniek moment live mee te 
beleven. Een top-prestatie in een uniek kader.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

De Syrische oorlog door Jens Franssen op dins-
dag 10 januari 2017 om 20 uur
Na de Arabische Lente was er hoop dat de regio de weg zou 
vinden naar democratische regimes en stabiliteit...   We moeten 

komt dagelijks in het nieuws door de vele dramatische gevolgen.
Jens Franssen, VRT-journalist, volgt deze oorlog en de ganse 
regio al vele jaren en is reeds bekroond voor zijn documentaires.   

komt ons deze avond vertellen over wat de stand van zaken is 
en hoe het zo ver is kunnen komen.   Hij zal ook de situatie in 
de regio kaderen omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de 

Voor deze lezing is reservatie verplicht omdat gezien de onsta-
biele situatie het steeds mogelijk is dat deze lezing op het laatste 
moment moet verplaatst worden naar een latere datum als de 
spreker onverwacht naar de regio moet gaan. We wensen dan 
ook vooraf te weten wie er aanwezig zal zijn zodat snel kan ver-
wittigd worden indien nodig.  
Prijs: VVK € 6 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 10 niet-leden. 
Kassa € 8 Davidsfonds cultuurkaarthouders; € 12 niet-leden
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruy-
sweegs – tel. 03 651 51 60 – activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be

Medische pedicure

(helend / ontspannend)
SPA pedicure

(reinigend, ontspannend, 
massage)

Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. Tel. 03/663 65 70

SKILES in Rucphen (Nl.) 
Informeer vrijblijvend:
skimetlynn@hotmail.com

Zoek gratis gerief voor 
iemand die regelm. op 
rommelm. staat. 0477/499 
446

Berkel snijmachine ge-
zocht. 0496/533 827
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15%
voordeel

op het gehele Auping
assortiment

Auping WinterSale

De wintermaanden zijn hét moment om je slaapkamer comfortabel en gezellig te maken. Wat je ook zoekt, Auping heeft 
altijd een warm winterdekbed, comfortabel kussen, stijlvol dekbedovertrek of compleet bed of boxspring dat perfect bij 

15% voordeel op het hele assortiment en slaap nog lekkerder deze winter! 

De Original boxspring is er al van € 2.575,- voor € 2.189,-
incl. hoofdbord, 2 vlakke boxsprings en 2 Inizio matrassen.

Actie geldig van 2 januari 2017 t/m 12 februari 2017. Meer info op www.auping.be/wintersale.

www.auping.be

Brasschaat
Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • www.aupingplaza-brasschaat.be
Openingsuren: ma-za 10u-18u • dinsdag gesloten • Open op zondag van 13u-17u

  De exclusieve Auping speciaalzaak in Brasschaat  
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• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

www.candlelightbar.be
Open van maandag tot zaterdag 

vanaf 19u tot ???

Meisjes gevraagd
Dagen o.v.t.k. Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0485/065 411

Wij zoeken voor snelle indiensttreding:

AUTOTECHNIEKER 
Gemotiveerde M/V met ervaring

Garage Sven Van Dongen nv

Wij vragen:
-opleidingsniveau A2/A3 of gelijkwaardig door ervaring
-zin voor organisatie en orde
-flexibiliteit
-samenwerking met collega’s

Wij bieden:
-een aangename werksfeer
-een aangepast loon met maaltijdcheques
-werk voor een modern merk met toekomst

Stuur uw c.v. met foto:
Garage S. Van Dongen nv
Bredabaan 745 • 2930 Brasschaat
Vandongen.brasschaat@peugeot.be

OPENDEURWEEKEND
VICTORIA JUWELEN

14  &  15  JANUARI  2017     15H00 - 18H00
DE CATERSLEI 14, 2930 BRASSCHAAT (VRIJE TOEGANG)

fiona.verstappen@gmail.com   -   0474 549 442

De familie meldt met droefheid
het overlijden van 

Rie Leeuw
weduwe van Jean Nijs

Geboren te Maastricht op 10 augustus 1930

en zachtjes ingeslapen in ‘De Bijster’ te Essen 

op 24 december 2016.

Het afscheid gevolgd door de asverspreiding 

op de begraafplaats Rustoord te Brasschaat 

heeft plaatsgevonden in familiekring.

Rouwadres: Parijseweg 2 - 2950 Kapellen.

Begrafenissen Christophe Bruyneel - christophebruyneel.be

Inkoop - Verkoop
2de Hands 

foto cameras
van antiek 
tot nieuw.

Moeten een waarde
hebben en

goedwerkend.
Vragen naar Mr Weynen
03/645 94 28

Nieuw te
Brasschaat:
medische pedicure, 
manicure, gellak en 

gelnagels.
Deze maand GRA-
TIS gelakte nagels 

behandeling bij
pedicure of manicure.
Alleen op afspraak.
0475/278 172

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 14 januari 2017
14.30 u.: Mariaburg - Prov. Res.
14.30 u.: Essen - Gew. Res.
11.00 u.: Schilde - U13
10.00 u.: Hoogstraten - U11
10.00 u.: Ekeren - U10
10.30 u.: U9 - Wildert
09.30 u.: Maria-ter-Heide - U8
13.30 u.: City Pirates - U7
Zondag 15 januari 2017
14.30 u.: Herenthout - 1e ploeg
09.30 u.: Kalmthout - U17A
11.15 u.: Kalmthout - U17B 

Nieuwe jeugdspelers
Onze club is nog steeds op 
zoek naar jeugdspelers voor 
onze verschillende jeugdteams.
Heeft uw zoon of dochter inte-
resse om aan te sluiten bij KFC 
Exc. Kaart of wenst hij of zij 
eerst een keer mee te trainen?
Neem dan zo snel mogelijk con-
tact op met Jurgen De Buyser, 
0476/051 779

Wij zoeken zelfstandige, 
vriendelijke dame van 
± 40-50 jaar die in leuk 
boerderij-appartement wil 
wonen in Loenhout. Inl. 
03/669 80 31 Huur € 475/
maand, gelijkvloers

VAKANTIE! SPANJE - 
Peniscola (Costa Aza-
har) - Te huur: mooi 
huis, compleet ingericht, 
met groot zwembad voor 
rust en privacy en een 
droomuitzicht over zee 
en natuurbergen. 5 min. 
vanaf boulevard en strand 
(ambiance-restaurantjes). 
03/669 80 31

Te huur: Pauwelslei, 3 
paardenstallen met ge-
bruik van wei. € 155/
maand/stal. 0476/644 036

Schilderw., gypr., lamin., 
all soort bez., schilderkl. 

Comp. probl. Ik kom a.
huis herst. Sneld. 0496/
383 015 Verk comp. op mt.

Ik zoek gratis gerief vr 
iemand die regelm. op 
rommelmarkt st. 0485/300 
437

TEKENCLUB -
BEGINNERS

Initiatie tekenen.
Familiale/huiselijke sfeer

Info: 0472/692 256 - 
0498/340 990

Poetsvr. geeft hulp bij 
bejaarden, zieken en kind. 
0493/422 636 Tatiana

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonm., babysit, enz. 
0465/407 569 Owi Violette 
Ottia

Prof. schil. zkt werk, 
gypr schild, beh., lam. € 
12,50/u. 0465/921 434
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caten:

* via korting op de instapbijdrage I ** niet van toepassing op de zwem en -dansschool beurtenkaarten I www.sportoase.be /actievoorwaarden

+2 op een beurtenkaart naar keuze** 

€ 1

ACTIE 

+ 2
Beurten

Kom ook naar de opendeur-
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De dagelijkse drijfveer 
van het Volkswagen Clissen Team
én het Audi Clissen Team

Kwaliteit. Service. Vertrouwen.

UITZONDERLIJKE OPENINGSTIJDEN TIJDENS HET AUTOSALON 2017

Zaterdag 14, 21 en 28 januari 2017 én Zondag 15, 22 en 29 januari 2017 open van 10u tot 17u
Alle weekdagen open van 9u tot 18u30

Uw droom-Audi virtueel ervaren? 

Dé tussenstap die u zeker apprecieert.

Wuustwezelseweg 135 
Loenhout
T: 03/669.96.20

Verkoper Frank navigeert 
uw aankooptraject 
van A tot Z. 

Nathalie, de transmissie van 
uw vragen mbt naverkoop of 

herstelling naar het atelier.

Operationele turbo Guy 
zorgt voor een team 

met dé beste veerkracht.

Master-technieker Jan, 
de motor van onze
Audi werkplaats.

Wanneer u bij ons uitrijdt, 
kent u door Wendy 

de auto tot in de puntjes!

Mekanieker Erwin schakelt 
uw auto met gemak 

naar de hoogste versnelling.



Bijna een halve eeuw vinden meer en meer 
particulieren en bedrijven de weg naar Garage 
Clissen. Dit is te danken aan de gevestigde 
waarden die de merken Volkswagen en Audi 
vertegenwoordigen. 

Als (h)erkend verdeler van Volkswagen en 
Audi, plaatst Garage Clissen sinds 1963, u, de 
klant, centraal. Een bedrijfsvisie die ook in de 
toekomst zal blijven primeren.

Onze modellen zien, voelen en ervaren, 
kan bij een bezoek aan onze salons. Onze 
adviseurs staan u met woord en daad bij 
voor de keuze van uw droomauto. 

Ook ontdekt u tal van acties en promoties 
tijdens de periode van het Autosalon.

Onze teams kijken er alvast naar uit u te 
ontmoeten.

GENIET NU VAN WAANZINNIGE SALONCONDITIES

THUISKOMEN BIJ GARAGE CLISSEN

Dorpsstraat 48 
Kalmthout

T: 03/666.93.06

Een Volkswagen in het echt ervaren? 
Kom bij ons langs voor een proefrit.
Uw droomauto staat voor u klaar.

Koen, de aandrijvende 
kracht achter de 

Volkswagen naverkoop.
Receptioniste Caroline geeft op 
elke vraag over service of herstelling 
een glashelder antwoord.

Master-technieker Danny 
is reeds voorbereid op 
het tijdperk van E-Cars.

Guido kent elk model in detail en zorgt 
voor het magazijn waar onderdelen 
op tijd besteld en geleverd zijn.  

Diagnose-technieker Kevin, 
dé comfort-electronica 

en dé airco specialist.

Stuurvaardig en luisterend 
adviseert verkoper Hans 

u een auto op maat.

 19



actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

De gemeente wil vermijden dat ouders - 
voor het inschrijven van hun kinderen in 
een gemeentelijke basisschool -  dagenlang 
vóór de school moeten kamperen. Daarom 
kan je je voor het schooljaar 2017-2018 
vooraf aanmelden bij de school voor de 
kleuterschool en het eerste leerjaar. 

hoe aanmelden en inschrijven
Aanmelden doe je door de aanmeldings-

tijdens de openingsuren van de school 
tussen 6 februari 2017 (vanaf 12 uur) en 17 
februari 2017 (tot 12 uur). 

voorrang. Aanmelden is dan niet nodig.
Je maakt een afspraak met de directeur 
tussen 16 januari en 30 januari 2017 om je 
kind(eren) onmiddellijk in te schrijven.
Doe je dit niet vóór  30 januari 2017, vervalt 
je voorrang en moet je de procedure van
aanmelden alsnog volgen. 

Na de aanmeldingsperiode wordt de
rangorde bepaald op basis van de afstand 

Tussen 21 en 24 februari 2017 word je van 

Bij een gunstige rangschikking kan je
vervolgens een afspraak maken met de 

schrijven. Dit gebeurt tussen 6 maart en
24 maart 2017 (tot 16 uur).
Schrijf je je kind(eren) niet in vóór 24 maart 
om 16 uur dan vervalt je gunstige

rangschikking in het aanmeldingsregister.
Vanaf 18 april 2017 kan er alsnog vrij 
ingeschreven worden voor de nog
beschikbare plaatsen.   

indicator en niet-indicator leerlingen
Omdat de overheid wil dat elke school 

ligt, werd de procedure om in te schrijven 

voorrang geven aan  indicatorleerlingen en 
niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleer-
ling is een leerling waarvan de moeder geen 
diploma secundair onderwijs heeft of een 

schooltoelage ontvangen heeft. 

De bedoeling hiervan is om in een school 
een goede sociale mix te krijgen. In elke 

aantal plaatsen voorbehouden, het juiste 

website van elke school.

Na de voorrangsperiode wordt een

plaatsen op de website van de gemeente en 
de scholen geplaatst.

Let op! Voor het 2e tot en met het
6e leerjaar wordt er voor het schooljaar 
2017-2018 pas ingeschreven vanaf 1 maart 
2017. Hiervoor maak je een afspraak met 

Meld je zeker ook aan of schrijf je zeker 
in voor de leerjaren die in eerste
instantie volzet worden verklaard. Het 
is altijd mogelijk dat er een plaatsje vrij 
komt!

gemeentelijke basisscholen: inschrijvingen schooljaar 2017-2018

kleuters lagere school
geboortejaar leerjaar 

Gibo Mariaburg
www.gibomariaburg.be

2015 48 plaatsen 1e leerjaar 0 plaatsen

2014 0 plaatsen 2e leerjaar 1 plaats

2013 0 plaatsen 3e leerjaar 9 plaatsen

2012 1 plaats 4e leerjaar 2 plaatsen

5e leerjaar 1 plaatsen

6e leerjaar 6 plaatsen

Giko Kaart
www.velthoppertje.be

kleuters 68 plaatsen

Gilo de Kaart
www.gilodekaart.be

1e leerjaar 2 plaatsen

2e leerjaar 7 plaatsen

3e leerjaar 12 plaatsen

4e leerjaar 19 plaatsen

5e leerjaar 10 plaatsen

6e leerjaar 19 plaatsen

Gibo Driehoek
www.gibodriehoek.be

kleuters 98 plaatsen 1e leerjaar 5 plaatsen

2e leerjaar 5 plaatsen

3e leerjaar 2 plaatsen

4e leerjaar 0 plaatsen

5e leerjaar 6 plaatsen

6e leerjaar 5 plaatsen

Gibo Heide
www.giboheide.be

2015 36 plaatsen 1e leerjaar 4 plaatsen

2014 20 plaatsen 2e leerjaar 3 plaatsen

2013 0 plaatsen 3e leerjaar 4 plaatsen

2012 9 plaatsen 4e leerjaar 9 plaatsen

5e leerjaar 10 plaatsen

6e leerjaar 0 plaatsen

Gratis opfriscursus 
verkeer en
mobiliteit voor 
55-plussers

Twijfel je soms aan de verkeersregels? 
Wil je een aanrijdingformulier leren invul-
len? Ken je niet alle nieuwe verkeersre-
gels? Wil je meer weten over de plaat-
selijke  rijsituaties? Heb je veel vragen 
over verkeer en mobiliteit, maar weinig 
antwoorden?

met Mobiplus en Rijschool VAB  een 
vorming rond verkeersveiligheid.

4 opeenvolgende donderdagmiddagen 
van 14.00u tot 16.00u.

Start 26 januari tot en met 16 februari

meer info en inschrijvingen

T 03 651 24 87

KALENDER
Voortaan werkt de gemeente 
samen met Uit in Vlaanderen. Alle 
activiteiten van Brasschaat vind je 
terug via www.brasschaat.be. 

inleefhuis zoekt 
vrijwilligers
De dienst schuldbemiddeling helpt,
begeleidt en ondersteunt mensen met

heeft de dienst ook een preventieve 
opdracht. Door jongvolwassenen alert te 
maken op de kostprijs van het
alleen-wonen, kunnen we vermijden dat 

terechtkomen. 

Daarvoor werd het inleefhuis opgericht. 

OCMW een huis nagebouwd waarin
jongeren onder de begeleiding van een 
gids op een interactieve manier ontdek-
ken wat alleen-wonen in werkelijkheid 
kost.

Vrijwilligers die dit project mee willen 
dragen en de jongeren doorheen het 
huis willen gidsen.

Als vrijwilliger kan je:
• goed omgaan met jongeren
• vlot communiceren en duidelijk een 

boodschap overbrengen
• je vrijmaken tijdens de schooluren 

gedurende een aantal halve dagen 
per week in de periode januari 2017 
tot mei 2017 (juiste dagen en perio-
de wordt later in onderling akkoord 
afgesproken) 

• iemand met een open houding bij de 
vragen die de jongeren stellen

• een boeiend project in een
 ongedwongen sfeer
• 
• coaching en ondersteuning vanuit 

tot een goed einde te brengen
• 
 (lichamelijke ongevallen,
 rechtsbijstand en burgerrechtelijke   
 aansprakelijkheid).

meer info
Annelies Joosens | T 03 650 25 16
annelies.joosens@ocmwbrasschaat.be  
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Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe website. Naast onze papieren uitgave, leest u vanaf nu op 
onze website berichten, mededelingen en “kleine nieuwtjes” uit de regio. Foto’s, filmpjes, verslagen, 
het kan allemaal een plaatsje krijgen. Zaken waarvoor geen ruimte vrij gemaakt kan worden in onze 
papieren uitgave, kunnen we hier wel een plekje geven, ook als deze betrekking hebben op zaken die 
wel in de regio, maar buiten ons verspreidingsgebied plaats vinden. De complete krant blijft uiteraard 
beschikbaar op deze website, maar we breiden de service wat uit. Vanaf nu vervangen we niet langer 
elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zodat er op termijn een  volledig jaar (46 uitgaves) 

permanent beschikbaar is. Veel plezier en graag snel tot ziens!

GLOEDNIEUWE 
BLOGWEBSITE

DAGELIJKS UPDATES

www.brasschaatsefilm.com

Geschikt voor 
desktops, laptops, 

smartphones & tablets.

Het nieuws- en reclameblad
voor Brasschaat en omstreken
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zaterdag 14 januari zondag 15 januari
 12u - 18 u 14u - 18 u

Scoutslokalen Jobertus
Sportendreef, 2930 Brasschaat 

Oud Scouts - Oud Gidsen & Oud Leiding�- er kunnen ook wafels afgehaald worden - 

DANKBETUIGING

OVERLIJDENSBERICHT

Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be

DANKBETUIGING

Vele vrienden, buren en kennissen leefden mee
met ons en onze familie n.a.v. het plotse heengaan

aan de vooravond van Kerstmis van onze lieve
moeder en bomma

Augusta Havermans
weduwe van Maurice Minnebo

Hun talrijke aanwezigheid op de uitvaartdienst en de
vele steunbetuigingen hebben ons écht deugd gedaan.
Graag willen wij hen allen hiervoor nog eens van harte

bedanken.

Vanwege al haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De Meyer Uitvaart  •  Brasschaat

Luc geeft reeds
 25 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van appartementen
 en woningen. 

Contante betaling! Voor 
meer info en/of afspraak, bel

0487/286 430

WoW - Winter op Wielen Brasschaat
Na de nieuwjaarsevents, recepties, Verloren Maandag... nodi-
gen we je graag uit voor onze volgende WoW: op 15 januari 
2017 tussen 11u en 14u
Perron Noord - Vliegveld - Brasschaat
https://www.facebook.com/WoWBrasschaat
http://tieketan.wixsite.com/winteropwielen
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‘T FRITKOTJE
Maria-ter-Heide

Op 30 december 2016 sloten wij onze deuren 
en gingen met pensioen. Wij danken onze 
klanten voor de mooie bloemen, de vele 

kaartjes en leuke attenties

Dank u, Frank & Arlette

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.

 niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.100 ex. 

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

Bredabaan 180 | BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be

SOLDEN
tot -50%

vzw IN-Z opent strijkpunt 
in Brasschaat voor per-
soneel OLO en De Mick

Vanaf 9 januari 2017 voorziet 
vzw IN-Z (spreek uit: inzet) 
een strijkpunt in de gebouwen 
van zorginstelling De Mick 
in de Papestraat 30 in Bras-
schaat. Het strijkpunt richt zich 
in eerste instantie op het per-
soneel van De Mick en van de 
nabijgelegen zorgvoorziening 
vzw OLO (Miksebaan 264). 
Vzw IN-Z slaat wel vaker de 
brug naar de zorgsector. Zo is 
er sinds september 2015 een 
samenwerking met vzw OLO 
waarbij er poets- en huishoud-
hulp aan huis bij cliënten van 
OLO geleverd wordt.  Het per-
soneel van vzw OLO blijft hier-
bij instaan voor de handicap-

Verspreid over vijf regionale 
kantoren in Limburg, Vlaams-
Brabant en Antwerpen kiest 
IN-Z er al sinds 1996 voor om 
een maatschappelijk, econo-
misch en sociaal verantwoord 
beleid te voeren.  Als sociale 
onderneming met dienstver-
lenende activiteiten zoals 
seniorenoppas, poets- en 
huishoudhulp, persoonlijke as-
sistentie voor personen met 
een handicap, preventieve 
gezinsondersteuning en bre-
de-schoolactiviteiten, neemt 
IN-Z vanaf 2017 de uitdaging 
aan om ook in het Antwerpse 
gezinnen te ondersteunen, 
personeel te ontlasten in het 
huishouden en bijgevolg nieu-
we tewerkstelling te creëren.  
Inspelen op vragen en noden 
die in onze samenleving bo-
vendrijven, vertaalt IN-Z naar 
duurzame tewerkstelling met 
positieve aandacht voor kan-
sengroepen.  

Garage te huur:

poort. 0495/212 583

Lieve man

TE HUUR: ruim
app. Maria-t.-Heide

HP: € 750/. + synd. 
kosten 40/m.

Inl. 0486/943 841

Leegmaken
van 

huizen

zolder, garage,

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

COMPUTER-
PROBLEMEN?
Leer ze oplossen 

vlaamsestudentaanhuis.be

1 slaapkamer dakappar-
tement met terras op 
4de verdieping. Centraal 

Dame zoekt werk, poets. 

ser. aanb. 0488/563 044

Te huur:

0478/264 871

Goedkoop verwijderen 

hagen. 0487/715 534

Goedkoop afbreken 

0487/715 534

bomenpatrickgeerts@gmail.com

van stronk. 0495/223 863

Strips gezocht.

Te huur: beneden app. 

Te huur:

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

OP STAP  MET  ANNELIES     
22 JANUARI 2017
OP 22/1 komen we bijeen aan 
de Fortsebaan / parking van 
de Inslag om 9.30 uur.
De kans bij uitstek om te be-
wegen, andere leden te leren 
kennen , al wandelend maak 
je je hoofd leeg, en vul je je 
hoofd weer met allerlei nieuwe 
ideeën Zelfs als het regent, 

is hier heel belangrijk.
Ook niet- leden zijn hartelijk 
welkom. Niet leden zijn niet 
verzekerd. Meer info bij Anne-
lies 03/ 297 85 50

Schilder/behangwerken 

ben ik 
op zoek naar iemand die 
me kan verplaatsen van 
Brasschaat naar Antwer-
pen of regio Kempen. 
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Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben.
Contacteer ons voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.
*Of 50.000km bij aankoop van een nieuwe Ford wagen tot en met 31 januari 2017. Actie onder voorwaarden, niet van toepassing voor Ford personeel en fl eet op personenvoertuigen, meer info in de showroom.

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT
03 641 98 00
www.dekort.net

Van de Ven
Starrenhofl aan 1   
2950 KAPELLEN
03 664 04 90
www.vandevenkapellen.be

 4,4-7,4 L/100KM.   115-171 G/KM.

BOVENOP DE 
SALONCONDITIES: JAAR

WAARBORG*

OP ALLE FORD MODELLEN5
SALONCONDITIES

OP ALLE FORD PERSONENWAGENS

OPEN OP ZONDAG 15, 22 EN 29 JANUARI
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A s p a v a m  b v b a ,  B e r -
thoutstraat 54, Berchem, 
handelsbemiddeling in goe-
deren, algemeen assortiment
Automatic Novelty bvba, 
Marie-Josélaan 31, 2600 Ber-
chem, groothandel in andere 
machines en werktuigen
Bakker Industrial Access 
Services Comm. V., Wilgen-
dreef 17, 2910 Essen, overige 
zakelijke dienstverlening
Bouw Vijf Sterren cvoa, Gil-
lisplaats 5, 2000 Antwerpen, 
bouwinstallatie
DBT Services bvba, Dam-
bruggestraat 168/2, 2060 Ant-
werpen, handelsbemiddeling 
in goederen, alg. assortiment
De Bakkerij Merksem vof, 
Maantjessteenweg 190, 2170 
Merksem, detailhandel in 
brood en banketbakkerswerk 
in gespecialiseerde winkels
Den Abattoir bvba, Lange 
Lobroekstraat 65, 2060 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met volledige bediening
Dimas International nv, Kla-
terstraat 35, 2830 Willebroek, 
reclame en publiciteit
Dis Ditis Comm. V., Italiëlei 
92/94, 2000 Antwerpen, be-
roepsorganisaties
Douche Outlet bvba, Ant-
werpsesteenweg 62c, 2630 
Aartselaar, bouwmarkten en 
andere doe-het-zelfzaken in 
bouwmaterialen, algemeen 
assortiment
Eco Coco bvba, De Key-
serlei 5/58, 2018 Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
Gabriel & Angelo vof, Abdij-
straat 10, 2020 Antwerpen, 
cafés en bars
Globalweb4all Comm. V., 
Kievitplein 20c bus 12, gege-
vensverwerking, webhosting 
en aanverwante activiteiten
Golan vof, Turnhoutsebaan 
271, 2140 Borgerhout, draad-
gebonden telecommunicatie
Groep DSC nv, Diksmuide-
laan 163, 2600 Berchem, 
bemiddeling bij de aankoop, 
verkoop en verhuur van on-
roerend goed voor een vast 
bedrag of op contractbasis

GSMCent re  bvba ,  De 
Keyserlei 5 bus 58, 2018 
Antwerpen, groothandel in 
elektrische huishoudelijke 
apparaten en audio- en vi-
deoapparatuur
Heaven Jewels & Art Ob-
jects bvba, Britselei 27/1, 
2000 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Homebase bvba, Sint-Pau-
lusplaats 3, 2000 Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
I.S.L. bvba, Schaliënstraat 
10, 2000 Antwerpen, groot-
handel in hout
Joritrans.eu bvba, De Key-
serlei 5 bus 58, Antwerpen, 
vervaardiging van vlakglas
Korsin Comm. V., Rijkma-
kerlaan 7A, 2910 Essen, 
wassen en poetsen van mo-
torvoertuigen
La Palmerie bvba, Rolwa-
genstraat 10, 2018 Antwer-
pen, eetgelegenheden met 
volledige bediening
Lemacon bvba, Mishagen 
116, 2930 Brasschaat, com-
puterconsultancyactiviteiten
Leopold Comm. V.,  De 
Bruynlaan 144-146, 2610 
Wilrijk, cafés en bars
Libo bvba, Quellinstraat 49, 
2018 Antwerpen, bouwrijp 
maken van terreinen
Metalsan68 Comm. V. (voor-
heen IZZI Comm. V.), Dam-
bruggestraat 250, 2060 Ant-
werpen,  eetgelegenheden 
met volledige bediening
Millaer bvba, Compaens-
straat 14 (gelijkvloers-v), 
2100 Deurne, groothandel in 
auto’s en lichte bestelwagens 
Natare Comm. V., Krekel-
straat 41, 2660 Hoboken, 
handelsbemiddeling gespe-
cialiseerd in andere goederen
Paulain bvba, Muntstraat 8, 
2000 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Picass bvba, Frankrijklei 60-
62, Antwerpen, detailhandel 
in damesbovenkleding in 
gespecialiseerde winkels
Red Roses Comm. V., Git-
schotellei 375, Borgerhout, 
tussenpersoon in de handel

Romval Internat. Comm. 
V., IJzerlaan 18, Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
Ronina bvba, Wapper 12, 
Antwerpen, adviesbureaus 
op het gebied van public 
relations en communicatie
Sky Move bvba, Dambrug-
gestraat 235 (1e verdieping, 
unit 1), 2060 Antwerpen, 
verhuisbedrijven
Stoop Peter, Confortalei 254, 
2100 Deurne, eetgelegenhe-
den met beperkte bediening
Trebel bvba, De Keyserlei 
5/52, 2018 Antwerpen, tus-
senpersoon in de handel
Twice bvba, Durletstraat 36, 
2018 Antwerpen, verhuur 
en exploitatie van eigen of 
geleased residentieel onroe-
rend goed, exclusief sociale 
woningen
Vadibo bvba, Quellinstraat 
49, 2018 Antwerpen, alge-
mene bouw van residentiële 
gebouwen
Van Ballaer nv, Eikelstraat 
66-68, 2600 Berchem, groot-
handel in suiker, chocolade 
en suikerwerk
Van Cleemput Johan, Poe-
deldreef 14, 2960 Brecht, 
elektrotechnische installatie-
werken aan gebouwen
VDK Engeneering vof, Fa-
briekstraat 8, 2930 Bras-
schaat, ingenieurs en aanver-
wante technische adviseurs, 
exclusief landmeters
Way2be Comm. V., Quellin-
straat 49, 2018 Antwerpen, 
zakelijke dienstverlening
All Plastics Technologies 
bvba, Conservenweg 4c, 
2940 Stabroek, groothandel 
in andere machines en werk-
tuigen, niet eerder genoemd
Asec bvba, Voetbalstraat 
12, 2610 Wilrijk, schrijnwerk
Bis Tomic bvba, Antwerp-
sesteenweg 319, Kapellen, 
restaureren van bouwwer-
ken, stukadoorswerk
Charles Vogele (Belgium) 
nv, Bredabaan 891-893, 
Merksem, handelsbemidde-
ling in textiel, kleding, bont, 
schoeisel en lederwaren

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0487/636 835

Alle bestratingen, 30 jaar 
ervaring! Oprit, terras, par-
king, 0487/715 534

Herstellen van oprit, er-
ras, parking, goedkoop! 

Tuinonderhoud € 12/u., 
excl. btw. 30 jaar ervaring. 
0487/715 534

Gevraagd: gratis strips 
Jommeke of Nero of Piet 
Pinter, zo ja, bel op GSM 
0493/598 540

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, keld., zold., 
gar., magazijn, inboe-
dels. Eindelijk leeg. GSM 
0495/504 635

TAALCURSUSSEN 
VOOR OP REIS

In het Dakhuus is het meren-
deel van de taalcursussen on-
dertussen gestart, maar nu in 
het begin van het nieuwe jaar, 
kan je in het vormingscentrum 
nog een taalcursus ‘voor op 
reis’ volgen. Het aanbod gaat 
van Spaans en Italiaans op 
reis, tot Zweeds op reis. In on-
geveer tien lessen maak je op 
een actieve manier kennis met 
de taal van je vakantieland. De 
klemtoon ligt op verschillende 
situaties die je op (zaken)reis 
kan tegenkomen: openbaar 
vervoer, contacten leggen, 
hotel en restaurant, winkelen 
enz. Graag meer info? Neem 
een kijkje op www.dakhuus.
org, bel naar 03/633 1 696 (ma 
en do, 13 tot 17u, woe 17u – 
18.30u) of mail naar info@
dakhuus.org.  Spring gerust 
ook eens binnen op de Breda-
baan 696 in Brasschaat (ma 
en do, 13 tot 17u).

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

Als je voor kanker wordt behandeld 
of als je het afgelopen jaar een be-
handeling hebt gevolgd, dan weet je 
vast dat deze beproeving vaak ge-
paard gaat met een grote vermoeid-
heid en futloosheid. Maar wist je dat 
aangepaste lichaamsbeweging je 

zodat je kleine dagelijkse inspannin-
gen beter aankunt? De Stichting te-
gen Kanker werkte dan ook een pro-
gramma uit op jouw maat: Rekanto! 
Rekanto is een gratis bewegingspro-
gramma van Stichting tegen Kanker 
voor kankerpatiënten. In gemeente 
Brasschaat kan je sinds kort deel-
nemen aan Rekanto - Fitness. In Fit-
Class Brasschaat (Martouginlei 74) 
staan de professionele coaches klaar 
om samen met jullie de vermoeidheid 
en futloosheid tegen te gaan. Geniet 
dankzij Rekanto van één jaar gratis 
Fitness! Inschrijven kan tijdens je 
behandelingen of tot één jaar na je 
laatste be handeling. 
Voor meer informatie, kan u terecht 
bij Evelyn De Mey, regiocoördinator 
Antwerpen bij Stichting tegen Kanker, 
edemey@stichtingtegenkanker.be
of 0498 12 17 64

Voor een afspraak/intake kan je 
terecht bij: Maarten Gyssens

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.

HUIS
LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 48 54

STOCK-
VERKOOP

Wegens reorganisatie

Fietsen • Schoeisel

Scooter- en motohelmen

Vesten • Broeken
Tot einde voorraad

Programma  januari - juni 2017 Volwassenatelier ‘t Kratje
Gasthuisstraat 7 - 2990 Wuustwezel – Gooreind 

Thema van ons werkjaar “ 10 vieren” naar aanleiding van ons 40 jarig bestaan. Werken binnen te 
brengen voor onze eindejaarstentoonstelling op 17-18 juni 2017. 
Ons Klei-atelier is open: Alle weken behalve tijdens de schoolvakanties. Dinsdagavond van 19.30-
22 u. - woensdagvoormiddag van 9-11.30 u. - donderdag voor- van 10-12.30 u. en namiddag van 
13.30-16 u. Bijdrage in onkosten € 5/sessie. Voor deze ateliers is er altijd begeleiding aanwezig.

sussen naast elkaar lopen, een groep aquarel en een groep olieverf/acril . Voor deze cursussen 
wordt een maximum van 10 cursisten per reeks gehandhaafd. Betaling geldt als volgorde van 
inschrijving.
Periode Januari -Juni 2017
Aquarel dinsdagavond van 19.30-22 u. • 17, 24 en 31 januari 2017 en 07, 14 en 21 februari 2017  
-  6 lessen • Lesgever: Guido Torfs • 48,00 €
Olieverf en acryl dinsdagavond van 19.30-22 u. • 17, 24 en 31 januari 2017 en 07, 14 en 21 febru-
ari 2017  -  6 lessen • Lesgever: Mella Anthonissen • Bijdrage 48,00 €
Olieverf en acryl dinsdagavond van 19.30-22 u. • 07, 14, 21 en 28 maart 2017 en 18 en 25 april 
2017  -  6 lessen • Lesgever: Mella Anthonissen • Bijdrage 48,00 €
Workshop Bloemschikken voor . . . . niet enkel mannen dinsdagavonden van 19.30-22 u. • 21 
maart 2017 en 18 april 2017  -  2 lessen • Lesgever: Stanny Jacobs • Bijdrage 25,00 € • 1ste les 
: maken vaas in klei. Onder begeleiding . Wordt gebakken en geglazuurd in de paasvakantie • 2e 
les : Afwerken van de vaas met een eigengemaakt bloemstuk.
Tentoonstellingen: Eindejaarstentoonstelling van ons Volwassenenatelier • Weekend van 17 en 
18 juni 2017 • Plaats: Vormingscentrum Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind- Wuustwezel
• Er zal ook een Open-Art shop georganiseerd worden. 
Inschrijven bij voorkeur via onze website : www.kratje.be - Via e-mail:  atelier@kratje.be
- Via telefoon: Secretaris  03-663.37.14 Voor de kleiateliers is geen inschrijving nodig en de 5,- € 
wordt ter plaatse betaald.
Voor de cursussen vragen we de deelnemers om vooraf in te schrijven en te betalen op rekening 
IBAN: BE11 7331 6109 9448, BIC-code: KREDBEBB  van: Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw, 
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel.
Bij overschrijving noteert u uw naam, de dag en de naam van de cursus of workshop bijvoorbeeld 
: Peeters Kris, 7-03-2017, Olieverf/acryl
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Wanneer:
13 januari om 19.30u
-
Waar:
Boutique Barrique
Bethaniëlei 16, 
2930 Brasschaat
-
Schrijf u gratis in
Via een e-mail naar:
info@openbrasschaat.be

Vriendjespolitiek, verspilling van belastinggeld, erfgoed dat 
wordt verhuurd en verkocht om de begroting in orde te krijgen,...
De politiek in onze mooie gemeente heeft nood aan een langeter-
mijnvisie die gebaseerd is op vernieuwing, inspraak en een sterke 
lokale democratie. Daarom vormt Open Brasschaat een nieuwe 
dorpsbeweging, als alternatief voor de traditionele partijen.

Samen staan we sterk
Onze beweging bestaat uit ongebonden burgers die zich bekom-
meren om de behoeften van hun dorpsgenoten: inspraak van 
de burgers is bij Open Brasschaat vanzelfsprekend. Bent u als in-
woner van Brasschaat ook de particratie zat? Samen kunnen we 
onze beweging uitbouwen en verandering brengen in ons dorp.

De beste wensen 
voor het nieuwe jaar 
en hopen ook om u 
te mogen verwelkomen.

Het bestuur Open Brasschaat

Open Brasschaat
nodigt u uit voor

Nieuwjaarsconference
met Jean-Marie Dedecker

WINNAARS KERSTACTIE WIB!

De winnaars worden door ons 
persoonlijk op de hoogte gebracht!

Geschonken door Billions - Bredabaan 235 
 Victor Vaneyck

Geschonken door Lola & Liza - Bredabaan 337 
  Lortrie Anke 

Geschonken door Hallmark Cardshop - Bredabaan 367 
  Vermeeren Martine
  Kerkmoes Kathleen 
 Hugo Janssens 

Geschonken door Scapa - Bredabaan 195
  Simons 

Geschonken door Lingerie Caress - Dr. Roosensplein 43
 
 Wendy Demaerel
 Sophie Breij 
Geschonken door Terre Bleue - Bredabaan 169
 
 Beyers Erna
 Bogaerts Ingrid 

Geschonken door Bobo Fashion - Bredabaan 832   

 Van Looveren Maria 
 Van den Bleeken Marita

Geschonken door Baccara - Bredabaan 424
 
 Vanbelle Claude 

Geschonken door Juwelier P. V. d. Auwera - Augustijslei 10

 Buchelen Sabine
 Robeyns H.
 Eyckerman Lidwina
 Verstraelen-Kennis

Geschonken door de Goede Bloemen BVBA - Bredabaan 288
 
 Rita Calander

WIB PRIJZEN:
SHOPPINGBUDGETTEN IN DE VORM VAN DE BRASSCHAATSE CADEAUBON:

HOOFDPRIJS SHOPPINGBUDGET € 1000
Shanna Peeters

SHOPPINGBUDGET € 250 
Mares Nicole, Verhulst Debby

SHOPPINGBUDGET € 50
Els Ilhan, Tamara de Meulder, Bart Debruyn, Verplancke Tanja, Domi-
nique Kalkman, Loisin Vera, Vera Wallyn, De Meyere Karin, Bleeckx 
Nancy, Thys Natascha



Brasschaatse Film,     Nr. 2,     11-1-2017  28

KORTE CURSUS:

Assertiviteit anders
Bestaan in relatie tot de ander
Hoe leer je evenwichtig bestaan tegenover een partner, 
je kind, een baas of een buur die je overdondert? Hoe leer 
je je zo uitdrukken dat mensen je duidelijk verstaan? 
In deze cursus worden zeven bouwstenen aangeboden om 
te leren assertief en zelfverzekerd naar voor te komen.
Datum: Woensdag 18 en 25 jan. en 1 feb. - van 19u tot 22u15
Begeleider en info: Miek Van Caeckenberghe, 03 542 69 88
Plaats: PRH-Vormingscentrum, Otto Veniusstr. 15, Antwerpen   

www.prh.be

Nieuwjaarswandeling in de Bospolder
Zaterdag 14 januari 2017
Pasar Wuustwezel zet het nieuwe jaar in met een wan-
deling in het natuurdomein de Bospolder te Ekeren.  
Dit domein bevindt zich naast de Ekerse Putten, wat 
misschien wel wat bekender in de oren klinkt. Voor de 
uitbreiding van de haven werd dit domein opgespoten 
eind jaren 60.  Na jaren verwaarlozing en het besef dat 
er in het havengebied wel natuurgebieden noodzake-
lijk waren, hebben het Agentschap voor Natuur en 
Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt de 
handen in elkaar geslagen.  In 2001 ging hier het eer-
ste natuurinrichtingsproject van  Vlaanderen van start.  
Er werd een deel terug afgegraven en de wielen, een 
overblijfsel van een dijkbreuk, werden hersteld.  Voor 
de observatie van vogels werden er twee kijkhutten 
gebouwd.  De waterpartijen, de rietkragen, de strui-
ken, bomen en grassen zijn een waar toevluchtsoord 
voor vele vogelsoorten.  Ook de trekvogels stellen het 
gebied op prijs.  Tijdens de wandeling ontmoeten we 
wellicht de gallowayrunderen die helpen het gebied te 
beheren door begrazing.  Na de wandeling voorzien 
we nog een babbel en een drankje.  
Praktisch: zaterdag 14 januari 2017. Samenkomst aan 
de bibliotheek aan de Dorpsstraat te Wuustwezel om 
13.00 u.
Met carpool naar de parking aan de Ekerse Dijk via de 
Noorderlaan.  Vertrek van de wandeling voorzien om 
13.30 u aldaar.
Laarzen of stevig schoeisel zullen geen overbodige 
luxe zijn.
Kosten: leden 1 €, niet-leden 2 €
Info bij Inge Collet tf 03/633 26 52

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Gevraagd: -

-

0475/467 060

Te koop: -

Te huur:

Man zoekt werk.

Ik zoek werk, -

Gevraagd:

jobstudente

Slagerij Joosen

Pedicure komt aan huis. 

Man zoekt werk, alle 

K. Soc. Maria-ter-Heide
Vrijdag 13/1/2017
20.00 u Res a-Putte SK
Zaterdag 14/1/2017
20.00 u 1e ploeg-Brecht
14.30 u R. Wezemaal-Dam Nt.
14.30 u Antwerp Girls-Dam B
14.30 u Rauw Sp.-Dames C
13.30 u Boechoutse-Dames D
15.00 u Lentezon Beerse-Vets
14.00 u U13B-Wildert
09.30 u U11-Wildert
11.15 u U10-’s Grav.Schilde
11.15 u U9A-Schoten
11.15 u U9B-Berendrecht
09.30 u U8-Exc.Kaart
09.30 u U7-Donk
Zondag 15/1/2017
10.00 u Exc.Essen-U17
11.30 u U15-Zandvliet
09.30 u Beersch. Wilrijk-U13A

HULP AAN HUIS NODIG 
VOOR BEJAARDEN? Ei-

-

PC- en netwerkproble-
men

Te huur:

Te huur: -

Te koop gevraagd:

-

Te koop:

Te huur gevraagd: -
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Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

T. +32 (0)3 653 53 61 • Gsm. +32 (0)495 11 72 78
www.brasscar.be  •  info@brasscar.be

Luchthaven- en Privévervoer

JEAN WILLEMS TEKENT BIJ, 
BIJ DRAGONS

Jean Willems, die KHC Dragons 
naar 2 opeenvolgende kampioen-
stitels coachte, tekent bij voor 2 
jaar. Willems is inmiddels aan zijn 
4de seizoen als hoofdcoach bezig, 
eerder was hij ook 2 jaar T2.
De succescoach kan mooie adel-
brieven voorleggen: 1x verliezend 

zen EHL medaille.
Voorzitter Hans Borstlap: "wij zijn 
enorm blij dat Jean bij ons blijft! Hij 
heeft de voorbije jaren  fantastisch 
werk geleverd en we zijn ervan 
overtuigd dat we met hem het hui-
dige succes kunnen bestendigen."
Jean Willems: "Mijn werk bij Dra-
gons is nog niet af, ik wil de ko-
mende jaren een gooi doen naar 
winst in de EHL. We hebben een 

hele talentvolle groep en met een paar gerichte versterkingen kun-
nen wij de komende jaren uitgroeien tot de referentie in het Euro-
pese clubhockey. Ik vind het ook fantastisch om met een jonge, ta-
lentvolle groep te werken. Wat dat betreft is Dragons een voorbeeld 
: allemaal Belgische spelers en het grootste gedeelte afkomstig uit 
de eigen jeugdopleiding. 

Bitcoin@Money.be

Maurits Rijkeboer

Brasschaat

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA
Zilverenhoeksteenweg 107 - 2920 Kalmthout - Tel.:03/667.59.41

Groot gelijk! Toch ook eens bij ons langskomen 
Vanden Bergh & Ansoms.

Gans de maand open. (zondag open van 10 tot 16 uur)

De koffie staat klaar

VOOR EEN NIEUWE WAGEN AAN HET SHOPPEN?

Natuurlijk  Saloncondities op heel het gamma.
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RUIM NIEUWBOUWAPPARTEMENT 
MET GARAGE TE HUUR!

Adres: Brasschaat, Augustijnslei 137-139

Gelegen nabij centrum Brasschaat, openbaar vervoer, winkels, scholen, 
... Dit appartement gelegen op de eerste verdieping rechts omvat; ruime 
inkomhal met apart toilet, berging voor was- en droogmachine, badkamer 
met bad, douche en dubbele lavabomeubel, twee ruime slaapkamers met 
toegang tot terras, riante woonkamer en geïnstalleerde keuken. Lift aan-
wezig in het gebouw. Het appartement is volledig voorzien van doorlopen-
de parket vloeren. Beschikbaar vanaf 15/01/2017. Voor meer informatie of 
vrijblijvend plaatsbezoek 0488/60.05.07 of 03/289.50.50.

Huurprijs: €1.125/mnd

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

ANTWERPEN (Ekeren), Willy Staeslei 39:
Halfopen bebouwing met grote tuin en 3 garages. Gelijkvloers: inkomhal, living, eetka-
mer met open keuken en veranda. Achter de keuken, de badkamer met 2 lavabo’s, lig-
bad, douche, toilet en een aparte ruimte voor wasmachine/droogkast. 1ste verdieping: 2 
slaapkamers. Zolder met vaste trap: 1 slaapkamer. EPC 515 kWh, elektrische keuring: 
niet conform, Opp.: 580m², K.I.: € 1.058,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 6681364)

Voor het kerkhof:
grafzerken,
allerlei kerkhofartikelen,
bloemen, vazen,
lantaarns, lampen;
ook voor
collumbarium
en urneveld.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

WIJ WERVEN AAN: ERVAREN FIJNSCHILDERS 
Lyssens P. BVBA 0478/264 871

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Bouwwerken Deleersnijder
Algemene Bouwonderneming

Woning- en Villabouw
en verbouwingen

2930 Brasschaat

0477/389 649 - 0476/228 198
bwdeleersnijder@telenet.be

Te huur: Pauwelslei 8, 
Brasschaat, woonhuis, 2 
slpk., tuintje, garage, € 
850, onm. beschikbaar. 
Tel. 0470/313 126

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

info@zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba



HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112 - 2DE 
‘Polderzicht’ stijlvolle en moderne architectuur, 
met veel aandacht voor licht en lucht. Het omvat 
11 appartementen, allen voorzien van een groot 
Zuidwest terras of tuin met mooi panoramisch 
zicht op de achtergelegen polders. Parkeer-
plaatsen en bergingen voorzien in de kelder. 
Tel 0471 41 11 34
€ 239.500

EKEREN
DE BEUKELAERLAAN 13
Ruime gezinswoning met zij-ingang gelegen 
vlakbij het centrum van Ekeren. Dit charmant 
eigendom beschikt oa over 3 grote slaapkamers, 
mogelijkheid tot extra slaapkamer(s) op zolder, 
parkeergelegenheid voor de woning en een 
verzorgd aangelegde tuin van 170 m². Recente 
condensatiebrander! EPC: 598
€ 299.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT TE HUUR BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

DE TOMERMAAT 88 - 1 STE
AANRADER!! Ideaal gelegen, instapklaar en 
goed onderhouden hoek-appartement van ca 
88 m² met terras, ruime garagebox inbegrepen 
in de huurprijs, private kelder, wasplaats, 2 
slaapkamers, lage EPC, overal rolluiken en lage 
onkosten. EPC: 184

€ 795 + € 50 kosten

EMMALEI 1 - 1STE
Recent volledig gerenoveerd appartement met 1 
slaapkamer in art-decogebouw in centrum van 
wijk ‘Brasschaat-Kaart’. Alle modern comfort. 
Geen lift aanwezig. EPC: 152

€ 650 + € 75 kosten

MIKSEBEEKSTRAAT 131 - 2DE 
Verzorgd en instapklaar appartement met 2 
slaapkamers in aangenaam en goed onder-
houden ‘klein’ gebouw nabij centrum. Winkels 
en scholen in de directe omgeving. Parkeerge-
legenheid voor de deur. EPC: 292

€ 795 + € 40 kosten

HOOGBOOMSTEENWEG 76
Gunstig gelegen bouwgrond lot 1 van 589 m² 
voor gesloten bebouwing, perceelbreedte ca 
8 meter, diepte grond ca 65 meter, maxima-
le bouwdiepte gelijkvloers 15 meter. Centrale 
ligging, openbaar vervoer, winkels, scholen op 
wandelafstand.

€ 139.000

MAX HERMANLEI 36
Zeer gunstig gelegen open bebouwing ‘type 
hoeve’ met 2 slaapkamers en inpandige 
garage op mooi perceel grond van ca. 1200 
m². Aangename landelijke woonomgeving 
wijk ‘Kaart’. EPC: 792

€ 325.000

HOGE KAART 142
Gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaapka-
mers, garage en tuin. Aangename woonomge-
ving Brasschaat-Kaart nabij winkels en scholen. 
Beschikbaar 01/04/2017. EPC: 621

€ 760

LEEUWERIKLAAN 3 - 2DE
Gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers 
in klein gebouw nabij centrum. Garage achter 
gebouw gelegen. Aangename woonomgeving 
met winkels, scholen en openbaar vervoer in 
directe omgeving. EPC: 267

€ 680

DE PHILIPPEN AARD 12
Zeer gunstig gelegen buitenverblijf type ‘open 
bebouwing’ op prachtig perceel van ca. 6365 
m² in weekendzone nabij Miksebaan en E-10 
plas. Oase van rust. Gebied voor dagrecreatie. 
EPC: 1421

€ 148.500

DE AARD 1 - 2DE
Rustig gelegen, zeer goed onderhouden en 
ruim hoekappartement (105m²) met als indeling 
een inkomhal met vestiaire, living, keuken, 
badkamer, 3 slaapkamers en 2x terras. Overal 
dubbele beglazing en achteraan rolluiken. CV 
ketel van 2010. Bij het appartement hoort ook 
een garagebox. EPC: 240
€ 229.000

PLOEGSEBAAN 195
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 
grote garage of magazijn op een mooi perceel 
van ca. 868  m².Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Bethanie’ bij openbaar vervoer 
en scholen.Ruime woning met veel mogelijk-
heden. EPC: 891

€ 275.000

HENRILEI 24
Zéér landelijk gelegen ruime open bebouwing/
landhuis met 3 mogelijk 4 slaapkamers en  in-
pandige garage, dit op een mooi perceel eigen 
grond van ca. 1000 m2.Bouwjaar 1974. Uitbrei-
dingsmogelijkheden op ruime zolder. EPC: 478

€ 449.000

MAGDALENALEI 141
Moderne OBB-nieuwbouwwoning met 3 slk, 
garage en tuin.Traditionele woningbouw 
voorzien van nwe wetgeving wat isolatie be-
treft (e-peil 57),zonneboiler, waterrecuperatie 
en ventilatie.De woning bevindt zich reeds in 
afwerkingsfase. Verkoop onder BTW-stelsel.
Info op kantoor. EPC: 57
€ 382.500

BREDABAAN 909
Gunstig gelegen magazijnruimte met achter-
uitgang voor laden en lossen. Mogelijkheid om 
de oppervlakte op te splitsen.Totale oppervlakte 
magazijn ca. 400 m².Goede verbinding naar 
autosnelweg. Vele mogelijkheden.

€ 345.000

HINDEDREEF 12
Rustig gelegen en mooie villa met een ruime living, inge-
richte keuken, badk., 3 slpks, een bergpl., waspl., ruime
tuin, dubbele garage met carport+oprit voor 5 wagens.
1ste verd.is er een vide, nu ingericht als bureel. Grondop-
pervlakte 1 369 m². ALLES GELIJKVLOERS! EPC: 675

€ 489.000

VELDSTRAAT 290
Bedrijfsgebouw omgeving ‘Brasschaat-Kaart’.
Bruikbare vloeroppervlakte van 1.172 m².Be-
staande uit 1.000 m² magazijn (poorthoogte 
3,07m)met vrije werkhoogte 3,70 m en kantoren 
170 m².Geen KMO-zone! Enkel milieuklasse 
3.Terreinoppervlakte 1.310 m², straatbreedte 
26,5 m.Betonconstructie met metselwerk.
€ 575.000

BRASSCHAAT

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

KONINGIN ELISABETHLEI 83
Prachtig gelegen nieuwbouw halfopen bebou-
wing op een perceel van 313 m². De afwerking 
is casco waardoor u de woning volledig zelf 
kan inrichten naar eigen smaak. Volledige af-
werking mogelijk mits meerprijs. Gevelbreedte 
bedraagt 7 meter. Tuin met zuidwest oriëntatie.

€ 279.900

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke omgeving 
waar permanent wonen is toegestaan. Prachtig open 
zicht op weilanden, momenteel staat er een chalet 
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 169.000

MAGDALENALEI 152
Netjes onderhouden woning met 2/3 slaapka-
mers,inpandige garage en tuin.De woning heeft 
recent nog een aantal renovaties ondergaan,-
volledig nieuw en geïsoleerd dak,wand-con-
densatieketel ‘Remeha’.Aangename en mooie 
straat nabij woonomgeving ‘Kaart’ op enkele 
minuutjes van het centrum. EPC: 234
€ 310.000

SCHOTEN
OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van Brasschaat, midden in het natuur-
gebied “Peerdsbos/De Zeurt” gelegen villagrond 
van 6988 m². Mogelijkheid tot het bouwen van riante 
vrijstaande villa gezien de bouwoppervlakte op het glvl 
400m² bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan 
de Reigersdreef (bijgebouw mogelijk) en is daar de al-
lerlaatste in woonparkgebied, verder enkel bosgebied!
€ 465.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

BRASSCHAAT
DE AARD 39/41
6 app. van ca 95 m² en 6 gar. op toploc. te Bras-
schaat, alle app. hebben een Zuidwest gericht 
terras of tuin en zijn voorzien van hal, living, 
ingerichte kkn, apart toilet, bdk en 2 ruime slks. 
Alle app. hebben aparte meters voor gas, wa-
ter en elektriciteit. EPC: 39: glv: 399 - 1ste: 234 
- 2de: 309 - 41: glv: 267 - 1ste: 143 - 2de: 654
€ 1.100.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Brasschaatse Film,     Nr. 02,     11-01-2017 31



Brasschaatse Film,     Nr. 2,     11-1-2017 32

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
bvba

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ (binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ (binnen straal van 15km)

Kleine hoeveelheden ook af te halen

Tel.: 0474 87 05 09

Het Wintervoetbaltornooi “Frans Van Bergen” voor U6 tot en met 
U15, wat doorging op 16, 17 en 18 december 2016, is goed en 
sportief verlopen. Wij danken alle deelnemende clubs, medewer-
kers van K.F.C., leden, trainers, scheidsrechters en vrijwilligers. 
Ook dank aan onze middenstanders en sponsors die ons de brood-
nodige steun verlenen om dit evenement te kunnen organiseren. 
Frans Van Bergen

K.F.C. BRASSCHAAT
WINTERVOETBALTORNOOI

Sint-Antoniusfeest Brasschaat-Centrum
Zaterdag 21 & zondag 22 januari 2017

Van oudsher zijn de gemeente en de parochie van Brasschaat-
Centrum toegewijd aan Sint-Antonius. Jaarlijks vieren wij zijn 
naamfeest.
Op zaterdagavond wordt van 16.30 tot 20.00u. in de parochie-
zaal “Ons Middelheem” (Bredabaan 423) een lekker en demo-
cratisch avondmaal bereid. U kan kiezen uit: boterhammen met 
spek en eieren, beulingen met appelmoes of warme gehaktbal-

-
ren één gratis frisdrank!  
Er is natuurlijk ook rijstpap met echte hoevemelk. 
In de Sint-Antoniuskerk wordt op zondag de plechtige hoogmis 
om 11.15 u. opgeluisterd door het Sint-Antoniuskoor. 
Nadien (omstreeks 12.15u.) volgt de traditionele verkoop van 
varkenskoppen en vleeswaren ten voordele van minderbedeel-
den. Om de koude te kunnen trotseren zorgen we voor warme 
soep en hartverwarmende drankjes. 
Reservatie voor maaltijd in “Ons Middelheem” ten laatste op 13 
januari 2017!  Naam + aantal personen. Om organisatorische 
redenen vragen we u in te schrijven met aankomst tussen 16.30 
u -17.00 u OF 18.30 u-19.00 u.
e-mail:onsmiddelheem@hotmail.com - tel.03.651.93.72

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Start 6-delige cursus ‘Breicafé’ Data: 19/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11/5 
en 15/6. Zowel beginnende als meer ervaren breisters kunnen des-
kundig advies krijgen bij hun breiwerk naar eigen keuze.  Haaksters 
ook welkom. Prijs: leden € 24; niet leden  € 42. De lessen gaan 
door in “Ons Middelheem”. van19h30  tot 22 uur. Inl. en inschr.
bij Christel Claes , Bredestraat 40, 03/651.65.72, 0496 69 38 39.

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Huur camionette 50€/dag
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

EPC / Plaatsbeschrijving /
Veiligheidscoördinatie
info@VeiligBouwenbvba.be

0476 452 043

Te huur: appartement 
1e verdieping. Meeslaan 
13, Brasschaat. 2 slaap-
kamers, terras, garage, 
€ 650. Vrij. 0470/313 126

www.karweiwerk.be
Alle karweiwerken in en 
rond uw huis. Timmer- en 
schrijnwerk. Elektriciteit. 
Sanitair & renovaties. 
0475/609 902

Moto te koop gevraagd. 
0485/874 687 Dirk

Ophalen van oude elektr. 
toest., TV, wasm. en oude 
metalen. 0495/789 031

Problemen met compu-
ter? Internet, GSM, smart 
TV? Technopat lost het op. 
Info: 0498/340 990

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxi-singles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prijs. 
Tel. 0475/768 188
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De Perelaar WUUSTWEZEL - conceptwoningen 

2-3 slaapkamers
energiezuinig
aantrekkelijke prijs

Dorpsstraat WUUSTWEZEL - appartementen

7 appartementen
2-3 slaapkamers
terras of tuin

MEER INFO WWW.COGGHE.BE

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem - T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website: 
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem: verlengde van Zwaantjeslei, zandweg naast 
begraafplaats en hondenschool - 2 percelen bouwland 
met poort - 720 m² en 600 m².
Merksem: Klaverbloemstraat 15, verzorgd appartement 
- 2de verdiep - rechts : hal met vestiaire, 2 slpks waarvan 
1 met terras, badkamer, toilet, living : eetkamer, salon en 
sierhaard, keuken, garagebox, aluminium ramen dubbel 
glas met vliegenraam en elektrische rolluiken.
Merksem:

keuken, 1 slpk met dressing, toilet, badkamer met toilet, 
-

– dubbel glas. 
Merksem: Bordink 11, instapklaar glvl appartement : hal, 
living met parket, 3 slpks, ingerichte keuken, badkamer, 
toilet, terras met veranda, tuin met tuinhuis en zithoek, 
kelder en garage - inboedel.

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

VIA 03/233 13 43 OFWEL INFO@VOLDERS.BE

90
jaar

INBOUWHAARDEN - KACHELS OP ALLE BRANDSTOFFEN

TOONZAAL 7 DAGEN OP 7 OPEN MITS AFSPRAAK

OPMETING TER PLEKKE EN GRATIS OFFERTE

V
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b
e
t r o uwba

a
r

SINDS 1926BRASSCHAAT

LRijbewijs met L ???
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Start 5-delige cursus ‘Borduurkring’ 
Data zijn: 31/1, 14/2, 28/2, 14/3 en 28/3. Prijs: leden € 20, niet 
leden € 35. 
De lessen gaan door in het VTL lokaal van 08h30 tot 12  u. Inl./
inschr.Frieda Bresseleers Hofstraat 48.Tel. 03/651.58.82

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 

.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Te huur:  kapsalon - 
winkelruimte of bureel. 

-
schaat. Tel. 03/651 72 23 

Te huur: gelijkvloers ap-
partement. De Aard 117, 
Brasschaat, 2 slpk, groot 

0470/313 126

Kleine renovaties: water, 
elektr., plafond, wanden, 
zolder, parket, keukens, 

-
naar. 0499/730 613

Te koop: Triumph Tree 
kunstkerstboom h. 1.85 m. 
€ 70. 0476/594 820
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
*Vlakbij golf: Nieuwbouw appartement: vlakbij Golf, 1e verdieping links. Ruime 
woonk., open keuken, 3 slpkrs, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, 
aparte wc, 2 terrassen en garagebox in kelder.

* Kaarttuin 5: HOB: te renoveren. Indeling glvl: inkomhal met trap, ruime woonk., 
niet-geïnst.keuken, badkamer, apart toilet, berging. Grote zonnige zuidtuin. 
1eV: 2 grote & 2 kleine slaapkamers. Grote bergzolder. In centrum Brasschaat
Bj: 1967, Ki: 1060, elektrische verwarming, EPC: 988

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

Automatiseren en herstellen van alle poorten, hekken en
rolluiken, alle merken. Zowel bestaande als nieuwe installaties.
BVBA Jan Gonnissen
Kapelsesteenweg 169, 2180 Ekeren
Tel.: 0496/335 713
E-mail: info@poortenhersteller.be

Fax.: 03/646 50 47
BTW: 0508 496 071

 

www.poortenhersteller.be

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Elektriciteitswerken. 
ELEKPRO. Lage prijs. 
Hoge kwal. 0484/993 359

Vresse: 10 p., alle comfort 
.GSM: 0475/918 588 www.
chaletvresse.be

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
30/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be

Dakwerken,  pannen, 

0486/611 098

Gratis paardenmest, af 
te halen. Pauwelslei 126, 
2930 Brasschaat. GSM 
0476/644 036

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN + 

BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT

Zelfstandig werkende patroon - gratis offerte
0496 34 36 41 - verheyden.robert@hotmail.com Alle grote en kleine

graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be
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HOE HEEFT U 2016 ERVAREN?

De Boer & Partners heeft een geweldig jaar achter de rug met heel 
mooie cijfers! De economie trekt aan, de rentevoeten staan laag en 
we hebben aanzienlijk meer transacties gedaan dan de voorbije jaren 
(het aantal transacties staat voor 2016 bijna op 1.500), dit zowel voor 
de bestaande bouw als de nieuwbouw en zowel in de lagere als de 
hogere prijsklassen. 

Hoewel wij thuis zijn in elk marktsegment, zijn wij nog steeds heel 
goed vertegenwoordigd in de hogere prijsklassen. Ook in dat hoger 
segment is in 2016 dus meer vraag gekomen en hebben we in te-
genstelling tot vele andere kantoren, meerdere grote eigendommen 
succesvol verkocht. Het groot aantal verkopen en verhuringen gaat 
bovendien gecombineerd met een stijgende vraag. Ons databestand 
zoekenden nam ook dit jaar enorm toe. Kandidaat-kopers waarderen 
onze manier van werken en schrijven zich sneller in om op de hoogte 
te blijven van ons aanbod.   

DE BOER & PARTNERS IMMOBILIËN GROEP BESTAAT OP DIT 
MOMENT UIT EEN NETWERK VAN 10 KANTOREN. KENT HET 
KANTORENNETWERK DE LAATSTE JAREN EEN SNELLERE GROEI? 

Absoluut! In 2016 openden we maar liefst twee nieuwe kantoren: 
Keerbergen en Mol. Deze groei zet zich ongetwijfeld ook door in 2017. 
Zo openen we binnenkort ons 11e kantoor in Mechelen! Onze manier 
van aanpak, ons harde werk en onze teamgeest zijn kenmerkend voor 
al de kantoren. Dit stralen we uit naar buiten toe en dat maakt dat 
steeds meer mensen zich willen aansluiten bij onze groep. We mer-
ken bovendien dat eigenaars en kandidaat-kopers/huurders enorm 
veel behoefte hebben aan vakbekwaamheid, eerlijkheid, transparan-
te communicatie, goede service en nazorg. Dankzij onze reikwijdte 
en een fantastisch team van een vijftigtal collega’s kunnen we aan 
deze vraag beantwoorden. 

IS HET MOEILIJK OM DE SFEER ER IN TE HOUDEN BIJ ZO EEN 
GROTE GROEP?  

Helemaal niet! Zoals gezegd is onze teamgeest één van de belangrijk-
ste eigenschappen van De Boer & Partners. We zitten verspreid over 
10 (heel binnenkort 11) kantoren, maar we vormen een heel hechte 
groep. Een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de 
kantoren en al de collega’s is niet alleen leuk maar ook noodzakelijk. 
Er moet immers een lijn zitten in alles wat we doen. We werken en 
komen naar buiten als één groep. We doen er dan ook veel aan om 
die teamgeest levendig te houden. Zo worden er jaarlijks teambuil-
ding weekends, incentiven en allerlei andere evenementen georgani-
seerd om de eenheid en collegialiteit van de groep sterk te houden. 
Ook op het einde van elk jaar, tijdens het kerstfeest, komen al de 
kantoren samen om het jaar familiaal af te sluiten. 

DE VASTGOEDMARKT WORDT LANGS ALLE KANTEN BESTOOKT 
MET NIEUWE TOOLS. IS DIT OOK VOELBAAR BIJ DE BOER & 
PARTNERS EN HOE DENKT U HIEROVER?

De Boer & Partners Immobiliën Groep vierde vorig jaar haar 35ste 
verjaardag. We hebben dus veel veranderingen meegemaakt op vlak 
van technologie. We moeten én willen mee met die digitale trein. Zo 
hebben we in 2016 enorm ingezet op allerlei nieuwe tools waaron-
der drone fotografie, interactieve plannen, virtual tours, enzovoort. 
We doen er alles aan om ons uitgebreid aanbod op een zo goed mo-
gelijke manier voor te stellen aan onze kandidaat-kopers en kandi-
daat-huurders. Des te vollediger wij het eigendom voorstellen, des te 
gerichter de klant komt kijken. Dus ja, laat die nieuwe technologieën 
maar komen! 

WAT ZIJN UW GOEDE VOORNEMENS VOOR 2017? 

De groei die we in 2016 hebben meegemaakt doorzetten naar 2017!! 

In 2017 staan wij opnieuw graag voor u klaar!  U bent op elk moment 
welkom op ons kantoor aan het Dokter Roosensplein te Brasschaat of u 
kan ons bereiken via: brasschaat@deboerenpartners.be of +32 3 653 01 01

Kantoor Mol, het 10e kantoor van De Boer & Partners Immobiliëngroep, 
opende in 2016 haar deuren

NIEK DE BOER, CEO VAN DE BOER & 
PARTNERS IMMOBILIËN GROEP, BLIKT 
TERUG OP EEN FANTASTISCH JAAR:

Kantoor van het jaar Keerbergen, makelaar van het jaar Glenn en duizendpoot 
van het jaar Margaux met Niek De Boer tijdens het kerstfeest

Kantoor Brasschaat tijdens het kerstfeestje: Frederik, Ellen, Stephanie, 
Chris, Tanisha en Didier
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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
www.zetelgarnierderij-kem-

penaers.be

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte
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D Notaris Peter Geeraerts te Brasschaat 
zal defnitief toewijzen na hoger bod:

WOONHUIS
Henri Engelslei 17

KENMERK: GEMEENTE 
SCHOTEN -EERSTE AFDE-
LING. Een woonhuis op en met
grond en alle verdere aanhorig-
heden te 2900 Schoten, Henri 
Engelslei 17, volgens titel en 
thans gekadastreerd, sectie D, 
nummer 160/03A 4, met een 
oppervlakte van vierduizend 
vierhonderdzevenenzeventig 
vierkante meter (4.477 m2). 
Perceelidentificatienummer: 
D160/03A 4P0000. K.I.: drie-
duizend driehonderdvierenveertig euro (€ 3.344,00). EPC 20141213-0001715023-1 met 
berekende energiescore van 177 kWh/m2jaar - Eka niet conform.

 Beschikbaar overeenkomstig de veilvoorwaarden.

BEZICHTIGING: Woensdagen en zaterdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur vanaf 11 
januari 2017.

STEDENBOUW: Vg - Pg&Wp - Gvkr- Gdv - Gvv - blanco bodemattest.

 Niet gelegen in een risicozone voor overstroming, gele-
gen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
regering; - niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende over-
stromingsgebied.

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: € 457.200,00
TOEWIJS NA HOGER BOD:

DONDERDAG 26 JANUARI 2017 om 15.30u
in Café Breughel, Markt 18, 2900 Schoten.

Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijks-
contract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn, in bezit van statuten en 
publicatie machten. Verdere inlichtingen op het Notariskantoor.

Notaris Peter Geeraerts
Kapelsesteenweg 340 bus 1001, 2930 Brasschaat

Tel. 03 605 00 00 - fax 03 237 22 30
email: kantoor@notarisgeeraerts.be

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker op ATV 
(weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

 tuin, ko-
ken, afw., strijk, poetsen, 
schild. 0466/275 936

nen of leien, kleine en 
grote herstellingen, ook 
ontmossingen en totale 
hercoating, schouwreno-
vatie’s. 0492/822 180 Tom

 oude 
Chinese vazen. Tel. na 18 
uur: 0488/081 451

 
snoeien & vellen van bo-
men. Lion 0497/284 395

 poetshulp voor 
in slagerij. Avondwerk. Tel. 
03/653 05 38

 inrichting 
elek., garagedeur, rolluik. 
0499/216 561
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(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 264 kWh/m²

BRASSCHAAT
Topvilla met álle comfort op ca. 
1.405m². Ruime lichte living + 

OH, bureel, riante luxe 
leefkeuken, 5 slaapkamers, 
3 badkamers, hobbyzolder, 
binnenzwembad, poolbar, 

wijnkelder, pracht tuin, LIFT, enz. 

TOPKLASSE OP TOPLIGGING!

€ 1.150.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Kantoor van Notaris Hans DE DECKER, Donksesteenweg 33, 
Brasschaat (achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
APPARTEMENT TE BRASSCHAAT

BRASSCHAAT, Oude Baan 75. Zeer mooi en centraal gelegen appar-
tement op de eerste verdieping van een klein gebouw, autostaanplaats in 
ondergrondse garage, kelder. 2 slaapkamers en woonkamer, alle op parket, 
met terras. Keuken, WC, badkamer, ruimte voor CV-ketel (individueel). Veilig-
heidsdeur. Achteraan elektrische rolluiken en vliegenramen, lift (van kelder tot 
verdiepingen). Wg, Vg, Gdv, Gvv, Gvkr. EPC: 173 kWh/m².

VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

 ManuNietvelt

+32 (0) 496/27 38 69 | manu.nietvelt@telenet.be
Wipstraat 79 | 2930 Brasschaat | T/F: 03/633 16 80

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: vloer., teg., bez., schild., 
beh., gypr., elektr., san., dakw., 
metselw., schrijnw., ontstopp., 
afbr., opruim., opritt., klink., 
tuinonderh. -aanleg, vochtbe-
str., rioler., ram. & deur., ... Kort-
om alles van keld. tot zold. Ook 
dringende herstellingen!! 
Wij vragen geen voorschot 
(wij werken in vertrouwen). 

Vand. geb., 
morgen herst.!! Voordelige 
voorwaarden voor 50-plus!! 
De Karweiman bvba, 0486/393 
468 - ALTIJD bereikb. ook na 
17 u. en zon- & feestdagen.

€ 399.000 vanaf € 175.000€ 695.000

BRASSCHAAT MTH Char-
mante villa op 2700m² met 
4slpks, 2 badk, ruime zol-
der, mooie tuin met pergola. 
EPC 411. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

B R A S S C H A AT  P e n -
thouse in centrum Bras-
schaat met oa 2 terrassen, 
2 slpks, 2 badkamers. EPC 
245.  vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MTH Bouw-
grond voor open bebouwing 
op 3000m² met straatbreed-
te 25m en zuid-oost  or i -
entatie. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MTH Nieuw-
bouwproject “Cassia” 3 app met 
wnk met open kkn, één slpk, 
badk, dressing en terras. E-waar-
de +/- 50. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

wij hebben in deze regio’s ook verschillende appartementen en woningen te huur – neem zeker een kijkje op onze website

€ 570.000
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Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

T +32 3 651 22 83
F +32 3 651 22 85

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

Echtscheidingen | Invorderen facturen | Juridische adviezen 
Houder certificaat bijz. opl. jeugdrecht

WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

14 - 15/01 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

14 - 15/01 Michel Petra 0476/484 43

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat - AA-Jeugdgroep (0475 461 479)
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

14 - 15/01 De Ark 03/667 11 04

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Papier

Ophaling huisvuil januari

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG 18
DONDERDAG 19
VRIJDAG     20
ZATERDAG   21

MAANDAG   09
DINSDAG   10
WOENSDAG 11
DONDERDAG 12
VRIJDAG     13
ZATERDAG   14

Ophaling huisvuil januari

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Chemokar 
komt in je 

buurt

BURGELIJKE 
STAND

Hadouch Esma, 07-12, Brasschaat
Simons Esmée, 06-12, Brasschaat
Mattheeussen Oskar, 08-12, Wuustwezel
Annys Tyr, 07-12-2016, Brasschaat
Lambrechts Janou, 11-12, Brasschaat
Bembele Malueke, 10-12, Brasschaat
Gommers Lisa, 15-12, Wuustwezel
De Kort-Goossens Matthieu, 15-12, Brasschaat
Stevens Rozanne, 14-12, Wuustwezel
Ceuppens Sepp, 17-12, Brasschaat
De Pooter Maxine, 16-12, Brasschaat
Hajrizi Isa, 19-12, Wuustwezel
Van Dyck Leonie, 16-12, Brasschaat

Bogaerts Léonie, 20-12, Brasschaat
Stynen Miro, 21-12, Wuustwezel
Van Look Georges, 18-12 Brasschaat
Gabriels Axel, 23-12, Brasschaat
Verrostte Robin , 22-12, Brasschaat
Thomassetti Sarah, 26-12, Brasschaat
Laroui Soundous, 23-12, Brasschaat
Laroui Khaled, 23-12, Brasschaat
Immens Chirino, 26-12, Brasschaat
Creupelandt Dieuwke, 29-12, Wuustwezel
Van der Schoot Leon, 30-12, Wuustwezel
Genyn Florian, 02-01, Brasschaat
Bonnet Arianna, 20-12, Brasschaat

Smets Thomas te Brasschaat met Peeters Charlotte, te Brasschaat

Brenders Theresia Emilienne, 77 jaar, weduwe van Verhulst Frans, Brasschaat
Coene Simone, 88 jaar, echtgenote van Goesaert Julien, Brasschaat
Elst Louisa, 60 jaar, echtgenote van Vanhulle Marc, Brasschaat
Pacquée Franciscus, 94 jaar, weduwnaar van Adriaenssens Margaretha, Brasschaat
Peeters Martha, 86 jaar, weduwe van Deleeck Herman, Brasschaat
Gillard Pierre, 81 jaar, echtgenoot van Vens Josseline, Brasschaat
Decleer Godelieve, 88 jaar, echtgenote van Wuyts Gaston, Brasschaat
De Baere Antoine, 71 jaar, echtgenoot van Bosschaerts Martina, Brasschaat
Havermans Augusta, 91 jaar, weduwe van Minnebo Mauricius, Brasschaat
Van Bouwel Joseph, 85 jaar, echtgenoot van Van de putte Paula, Brasschaat
Verhesen Christiane, 69 jaar, echtgenote van Roosemeyers Henri, Brasschaat
Verack Denise, 84 jaar, weduwe van Verbrugghe Etienne, Kalmthout
Vissenberg Marcel, 72 jaar, echtgenoot van Hemeleers Lydie, Brasschaat
Verhelst Julienne, 87 jaar, weduwe van De Ridder Prosper, Brasschaat
Van Dael Maria, 85 jaar, weduwe van Jansegers Oscar, Kapellen
Jakob Rolf, 78 jaar, echtgenoot van Verhaegen Christiane, Brasschaat
Cleners Leopold, 92 jaar, weduwnaar van Vandenbergh Maria, Brasschaat
Bernaert Lisley, 91 jaar, weduwnaar van Cnops Rosina, Brasschaat
Donckers Wilfried, 85 jaar, weduwnaar van Van Look Denise, Brasschaat
Ingenleuf Juliana, 81 jaar, weduwe van Van Laerhoven Alphonse, Brasschaat
Van Roosbroek Christina, 77 jaar, weduwe van Flamant Emiel, Brecht
Rennen Anna, 75 jaar, echtgenote van Roggeman Joris, Brasschaat
Wouters Joanna, 90 jaar, echtgenote van Janssens Alois, Brasschaat
De Noyette Elisabeth, 91 jaar, weduwe van Huysmans Bernard, Brasschaat
Rotthier Clemencia, 94 jaar, weduwe van Voorhelst Karel, Brasschaat
De Pauw Bertha, 78 jaar, weduwe van Lefèbvre Leo, Brasschaat
Ponet Joanna, 84 jaar, weduwe van Laurijssen Gerardus, Brasschaat
Koyen Marcellus, 86 jaar, weduwnaar van Temmerman Olga, Brasschaat
Stevens Willy, 91 jaar, weduwnaar van De Leye Renée, Brasschaat

Vertellen met plezier
Vijf vrolijke lessen om te leren hoe je verhalen vertelt. Hoe je ze voor een publiek brengt en wat er 
allemaal bij komt kijken. 
Vijf donderdagavonden vanaf 26/1, van 20 tot 22u in Kasteel Bouckenborgh Merksem met Madeleine 
Nieuwlaat. Meer info op de website www.echtgebeurd.be of via 0486/895054
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Van de Wiellei 96 • Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER T-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De T-serie - 

“Ik begon op 
niveau 1, nu weeg
ik 15 kilo lichter, 

zit ik op niveau 7 en 
liep de 10 miles!”

Lucia Frans

“Na borstkanker
heb ik FitClass
ontdekt, ik voel
me weer fit en 

energiek”

Els Couchez

“Na borstkanker
heb ik FitClass
ontdekt, ik voel

energiek”

Els Couchez

5

MARTOUGINLEI

PRINS KAVELLEI

A
Z KLIN

A

MARTOUGINLEI

BR
ED

ABA
AN

AU
G

U
STIJN

SLEI 

OPEN
DEUR

DAGEN
14 & 15 januari

van 10 tot 16 uur

DE FITCLASS COACH
Sinds 2012 heb ik het grote plezier gehad om vele 
mensen in Brasschaat en omstreken te coachen, bege-
leiden, motiveren en stimuleren. Mijn passie om men-
sen in beweging te zetten heeft mij al veel mooie mo-
menten gegeven. Het blijft boeiend hoe iedereen hier 
zijn eigen doelstelling haalt, maar ook vaak overtreft!

FitClass Brasschaat

FitClassen

NU € 55
KORTING

Actie geldig op een FitClass 6 mnd cursus
tijdens de opendeurdagen
op 14 & 15 januari 2017

Maar evengoed soms net niet haalt, en dan gaan we samen op zoek 
naar dat kleine beetje extra motivatie of inzet dat hij/zij nodig had om 
het vol te houden. Dat wil ik als coach blijven doen samen met jullie! 
Ik kijk er alvast naar uit om ook jullie te coachen, begeleiden, samen 
te bewegen en plezier te beleven in de FitClass maar ook in het leven.

Sportieve groeten, Maarten Gyssens
FitClass-coach Brasschaat

“Ik begon op
niveau 1, nu weeg 

ik 15 kilo lichter en 
zit ik op niveau 7 en 

liep de 10 miles!”

Lucia Frans

PASFOTO’S
Nationaal & internationaal

set van 6 €8.90

FOTO SPECTRUM

ALLEEN?
Niet meer lang!

0474/263 751 
www.b-loved.be

Op zaterdag 17 december organiseerde de gemeente een vorming 
brandbestrijding voor alle jeugdbewegingen. Hoe gebruik ik een 
brandblusser? Hoe moet ik mijn lokaal evacueren?  Het zijn allemaal 
vragen die werden beantwoord op de vorming. Er werden twee ses-
sies georganiseerd telkens met een deel theorie en een deel praktijk. 
“Er was veel interesse vanuit de jeugdverenigingen. Chiro’s, scouts, 
speelpleinen en het jeugdhuis waren allemaal vertegenwoordigd. 
Met deze vorming willen we de inzetten op brandpreventie. Na de 
vorming hadden alle deelnemers een goed zicht op een snelle eva-
luatie van het jeugdlokaal. Ze kunnen nu ook de verschillende snel-
blussers hanteren” zegt schepen van jeugd Niels de Kort.

VORMING BRANDBESTRIJDING 
JEUGDVERENIGINGEN
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Ik kom uw strijk thuis 

GSM 0488/863 673

Ik koop collecties LP’s, 
45T, jazz, rock, pop, cd, 
dvd, boek, strips, bes-
te prijs, aan huis. GSM 
0475/376 496

Erv. dame z. werk als 
poetsvr, ook strijk, ma-vrij, 
ook w.e. 0483/380 621

Verpleegst. - gezelsch.
dame biedt hulp bij be-
jaard. bij u thuis. Alles is 
bespreekb. 03/454 14 62 
of 0479/554 267. W.E., 
nacht, dagoppas, gde ref.

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat
tel. 03 651 68 43 | www.frigotechniek.be

Warmtepomp en gascondensatieketel in één,
het beste van twee technologieën verenigd!

De Daikin Altherma Hybride warmtepomp is de ideale oplossing 
voor de vervanging van een gasketel. Afhankelijk van de buiten-
temperatuur, de energieprijzen en de energiebehoefte van de 
woning, selecteert het systeem zelf om te werken met de warm-
tepomp ofwel met de gasketel ofwel met beiden simultaan. De 
unit selecteert daarbij altijd de zuinigste oplossing.

ENERGIE-ZUINIGE


