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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

BOBO Fashion damesmode • maat 36-46
Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63

open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak • www.bobofashion.be

F A S H I O N
Voel je goed !

Nieuwe

lentecollectie

2017

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

LAATSTE DAGEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

-30%

Bredabaan 1027 - 1073 - 1075   -   Maria-ter-Heide   -   Tel. 03/663 37 33

www.teletechnics.be

Wij bouwen een
volledig nieuwe showroom

Duur van de werken: 1 maand

De winkel blijft open!

    

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

LAATSTE KANS

ALLE HEMDEN 
& BLAZERS -50%!!

Laatste week! 30/01 t.e.m. 4/01

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera
(rechtover de Post) - Tel. 03/652 17 77

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat
T. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be

www.o-j-h.be

Aangepaste 
Ski-Zonneglazen

Vanaf 
50.00 euro/paar
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www.di.be

Schilder- en decoratiewerken

AUGUSTYNS
Familiebedrijf sinds 1967

Zelfwerkend patroon

Vossendreef 18 • 2990 Wuustwezel
Tel. 03/633 17 97 • Fax. 03/633 18 01

GSM 0495/253 606 • info@augustyns.be • www.augustyns.be

B
V

B
A

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

M1 
Kleur: Adagio en Blue Lake
Ook verkrijgbaar in herenvariant.
Kleur: Mouse en Blach Graphite

De tweede editie van de eindejaarsactie van de handelaars uit Wuustwezel was een groot succes. 
Niet minder dan 80 handelszaken, verspreid over de ganse gemeente, hebben deelgenomen aan 
de actie. Een prijzenpot van 10.000 euro, in waardebonnen van 25 euro van project2990, werd 
verdeeld over 143 winnaars. De hoofdwinnaar was Jan Beyers-Van Dyck met een bedrag van 
2.500 euro. De tweede prijs was voor Georgette Segers (1.000 euro) en derde prijs voor Arletta 
Pauwels (500 euro). De overige prijzen waren 100 euro (20 winnaars), 50 euro (40 winnaars) en 25 
euro (80 winnaars). Een volledige lijst met de namen van de winnaars kan je terugvinden op www.
project2990.be. De handelaars willen bij deze de klanten bedanken voor hun vertrouwen!

GESLAAGDE EINDEJAARSACTIE
VAN PROJECT2990

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak in de 

buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Zondagsvieringen
PE Heiligen Jacobus & Antonius
ZATERDAG
Zondagskerk Sint-Antonius Abt
Brasschaat Centrum:     17.00 uur 
O.-L.-Vrouw van Fatima
Essenhout 18.30 uur
ZONDAG
Zondagskerk Sint-Antonius Abt
Brasschaat Centrum:     11.15 uur 
Kapel Sint-Michielscollege
Donk  9.00 uur
Sint-Dionysius Putte          9.30 uur
Sint-Jozef Driehoek            9.30 uur
Heilige Familie
Kaart-Rustoord  9.45 uur
O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Maria-ter-Heide                  9.45 uur
Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Zilverenhoek                      10.00 uur
Sint-Jozef Hoogboom      10.00 uur
Woonzorgcentrum Vesalius
Brasschaat Centrum 10.15 uur
O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand
Sint-Mariaburg                   10.30 uur
Heilig Hart Donk               11.00 uur
Sint-Jacobus de Meerdere
Kapellen Centrum            11.00 uur
Goddelijk Kind Jezus
Bethanie   11.30 uur

In iedere parochiekern is er elk 
weekend een viering!

Gezocht: voor deftige 
alleenstaande dame, be-
taalbaar app. of huis of 
deel grotere woning. Tel. 
0499/507 332

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis, 
0474/976 466

Ik kom uw strijk thuis 
halen en terugbrengen! 
GSM 0488/863 673

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

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

Zoek gratis gerief voor 
iemand die regelm. op rom-
melm. staat. 0477/499 446

Te koop:  huis, HOB, 
2 slpk, tuin, magazijn. 
Tel. 03/663 10 58, GSM 
0496/854 039

PC- en netwerkproble-
men aan huis hersteld. 
Vervang PC mogelijk, 
weekdagen en weekend. 
0475/350 753, 20 j. erv.
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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

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

IEDEREEN UITGENODIGD!
Pannenkoekennamiddag ten voordele van Samana (vroeger ziekenzorg) Op zondag 5 februari 
nodigt Samana Brasschaat Centrum IEDEREEN - bomma’s en bompa’s, kinderen en kleinkinderen 
- uit om een lekkere pannenkoek te komen eten in de parochiezaal “Ons Middelheem”, Bredabaan 
425. Er is ook een stevige pint te krijgen. Een aangename manier om de zondagnamiddag door 
te brengen in een mooi kader en tegelijkertijd onze werking te steunen. Wij verwachten u vanaf 
13.30u tot 17u.

Van harte welkom.

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

Miele. Voor alles waar je echt om geeft.

Perfect doseren. Perfect wassen. 
Perfect resultaat.

* Pakketten kunnen aangevraagd worden
 tot 28 februari 2017.

Voor meer info surf naar www.miele.be of ga langs bij:

1 jaar
GRATIS

wasmiddelenBij aankoop van een
TwinDos wasmachine*

KIDS-FOTOSHOOT
CREATIEVE  COMMUNIE  of  LENTEFEEST  FOTO

in   rasschaatb
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Bredabaan 445   •   2930 Brasschaat   •   Tel. 03/337 15 44

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

Oud-leerlingenavond
Koninklijk Technisch Atheneum
Wanneer? op VRIJDAG 10 februari 2017 van 19 tot 22 uur.
Waar? Prins Kavellei 98, 2930 BRASSCHAAT

We hopen jou en je partner te kunnen verwelkomen. 
Is je adres veranderd, stuur dan je gegevens naar kta.brasschaat@sgr3.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 1 februari
Dagsoep

Chinese kip met rijst

Donderd. 2 februari
Dagsoep

Vissers gratin schotel

Vrijdag 3 februari
Dagsoep

Steak met sla mixte 
en frietjes

Maandag 6 februari 
Dagsoep

Vidée met frietjes

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

1100
vanaf 12 tot ca 14 u.
VOLZET = VOLZET

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

Stiltemoment 8 februari 2017
Maandelijks is er een stiltemoment in de kapel van onze paro-
chiekerk (St. Jozef ). De maandelijkse stiltemomenten hebben als 
doel: dat we als gelovige gemeenschap tijd (vrij) maken voor het 
meest kwetsbare in onze samenleving. Daar waar de mens op 
zijn zwakst en zijn breekbaarst is, daar kan gebed en stilte heil 
brengen. Wat verwaarloosd en wie vergeten wordt in onze samen-
leving, krijgt van ons meer dan één minuut stilte.
Misschien zijn de momenten ook stil door de grote afwezigheid 
van mensen: God, voor vele mensen de grote afwezige, krijgt hier 
de volle ruimte. Waar wij met lege handen staan, machteloos en 

liefdevol, mag Hij ten volle tot zijn recht komen. Hij lost niets op, 
tenzij door het helemaal met de mens, zijn evenbeeld, te breken 
en te delen
Het eerstvolgende stiltemoment vindt plaats op woensdag 8 fe-
bruari om 19.30 uur met als thema: Geloof, de weg naar vrijheid. 
Er zijn zoveel mensen en dingen die ons leven beperken en onze 
vrijheid beknotten.
“Ik zal er zijn voor jou”, zegt God… en hopelijk ook jouw mede-
mens. Hinderpalen worden zo lichtbakens die ons bevrijden.
Iedereen die dit leest is van harte welkom.
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Z e t e l b e d r i j f

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

Word jij (m/v) 
HET NIEUWE GEZICHT 
bij Garage Clissen?

Administratieve ondersteuning verkoopteam

Jij, klantgerichte communicatieve teamplayer, 
kijkt in de spiegel en ziet onze nieuwe collega met een:

sterke commerciële feeling 
gestroomlijnde planningscapaciteit  
op én top administratie 
vlotte tong in Nederlands, Frans en Engels 
smile op elk moment van de dag 
ervaring in de autosector als pluspunt 

diploma A2 handel/economie/verkoop  

Op jouw optielijst staan met stip aangeduid:

tijd voor interne opleiding 

Klopt deze checklist?
 

vóór 12 februari 2017 naar 

| 2990 Loenhout                    

Oudere dame, met ‘n 
lichte handicap, van goed 
niveau, zoekt goede vrien-
din of vriend met vele inte-
lectuele interesse, alleen 
goed niveau. Bel tussen 
15-17 u. Tel. 0495/693 644

Gezocht: leerkracht se-
cundair onderwijs voor 
fysica en chemie. 0497/ 
504 709

Te koop: strips, jeugd 
en volwassenen. GSM 
0486/503 194,  GSM 
0487/680 327

Te huur: appartement 
Heislagsebaan 164; 2de 
verdiep, 2930 Brasschaat. 
Hal, living, 2 slpk., keuk., 
terras, garage. Vrij. € 655/
mnd. GSM 0496/125 256

Seniorenfeest 2017
De Brasschaatse Seniorenraad en VZW+3 organiseren op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart 
optreden van Luc Caals en Sam Verhoeven. 14 u - Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat. 
Kaarten (€7) enkel in voorverkoop bij Remise, DC’s en Bonden. Voor info: Remise – tel 03.651.24.87
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Ruggeri Brasschaat
Bredabaan 415
2930 Brasschaat
03/383.37.01

Ruggeri Schilde
Turnhoutsebaan179

2970 Schilde
03/383.37.00

www.ruggeri.be

SCHENK UW GELIEFDE MET VALENTIJN 
EEN EXCLUSIEF ETENTJE BIJ RISTORANTE RUGGERI. 

Wij verwelkomen u en uw partner graag in ons restaurant te Brasschaat waar u kunt genieten 
van een overheerlijk 4-gangen menu met prachtige muziek gebracht door Harry & Kris, 

beter gekend als het klassiek duo uit ‘The Voice van Vlaanderen’.

Menu San Valentino

Aperitivo
- Glaasje Italiaanse bubbels met heerlijke tongstrelende hapjes -

Degustazione di Delizie di Mare
Een ondeugend trio van lekkers uit het water

- Sint-Jacobsvrucht omringd met dungesneden varkenswang 
met crème van aardappelen en prei -
- Torentje van Dorade met spinazie - 

- Carpaccio van wilde zeebaars met verse munt & granaatappel - 

Een romantische ontmoeting, hoofdgerecht naar keuze
Ravioli all’Aragosta

- Ravioli gevuld met kreeft in een verse kreeftensaus – 
of 

Ravioli ai Porcini e Tartufo Fresco
- Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood 

in een truffelroomsaus afgewerkt met verse truffel - 
of

Scaloppina alla Parmigiana (+ € 8 extra)
- Gebakken kalfslapjes met aubergine in een delicate tomatensaus, 

verse basilicum en schilfers van parmigiano. 
Opgediend met seizoen groentjes en aardappelen - 

of 
Gamberoni alla Vernaccia ( + € 11 extra)
- Ovengebakken gamba’s met kerstomaatjes, 

pijpajuin en een verse Vernaccia wijnsaus. 
Opgediend met seizoen groentjes en aardappelen -

Dolce Cupido Innamorato
Nagerecht

- Een mooi samenspel van tartaar 
van aardbeien geparfumeerd met verse munt,  

chocolade moelleux en panna cotta met verse bosvruchtensaus -

- Koffie of thee -

prijs menu vanaf € 55 p.p.
 

Reservatie enkel telefonisch: 03/383.37.01 
Reserveer tijdig, beperkt aantal plaatsen!

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Gratis Fuifcongres in GC Blommaert
Zat. 4 febr. organiseren de jeugddiensten van 
Essen, Kalmthout en Wuustwezel opnieuw 
een gratis Fuifcongres voor alle organisato-
ren, i.s.m. Politiezone Grens, Brandweer Zone 
Rand, JH Govio en het JACpunt. Het Fuifcon-
gres gaat door in GC Blommaert, Gemeente-
park 22 van 12-17 uur. V.a. 12 uur is iedereen 
welkom voor een gratis lunch, nadien is er 
keuze uit twee maal vier workshops en wordt 
er afgesloten met een speeddate met relevante 
fuifactoren. 
“Wij zijn blij dat er zoveel fuiven worden ge-
organiseerd door onze verenigingen.”, staaft 
schepen van jeugd, Kris Van Looveren. “Om 
onze verenigingen extra te ondersteunen or-
ganiseren we samen met Kalmthout en Essen 
om de drie jaar een fuifcongres. Een namiddag 
boordevol interessante tips en tricks, en dit jaar 
zelfs een event screening met Peter Decuypere 
van I love techno. Zo willen we extra ondersteu-
ning bieden aan onze verenigingen.”, laat de 
schepen weten.
De vier workshops zijn de volgende:
Fuiven van A tot Z: alles wat je moet weten als 
je een fuif organiseert, basisinfo voor beginnen-
de organisatoren, maar kan ook interessant zijn 
voor anciens om alles nog eens op te frissen.
Promo – social media: promo gaat verder dan 

bruik van sociale media om jouw evenement in 
the picture te zetten?
Event safety: politie en brandweer slaan de 
handen in elkaar voor een interactieve work-
shop over veiligheid op jouw evenement. On-
misbaar voor elk feestje!
Event screening: Peter Decuypere (I love Tech-
no) komt drie evenementen (eentje uit elke ge-
meente) van top tot teen screenen. Hij bekijkt 
het totaalconcept en heeft daar zonder twijfel 
veel goeie tips bij om jouw evenement in de kij-
ker te zetten en nog origineler te maken.
Iedereen kan deze workshop volgen, ook als 
jouw evenement niet geselecteerd is. De tips 
zijn algemeen nuttig. Om hiervoor geselecteerd 
te worden, moet je op voorhand je evenement 
even voorstellen. 
Het Fuifcongres is een aanrader voor alle or-
ganisatoren, bijvoorbeeld ook de oudste leden 
van een jeugdvereniging of jongeren uit het 5de 
en 6de middelbaar die hun schoolfuif organise-
ren.
Het is noodzakelijk in te schrijven. Volg het 
Facebook-evenement ‘Fuifcongres 2017’ voor 
alle info hierover.

VZW +3 centrum
BASIS-cursus WIJNEN 2017- inhoud
Een professionele Wijncursus wordt aange-
boden aan de 55+‘sers van Brasschaat (en 
omgeving, indien er vrije plaatsen zijn), via de 
VZW +3 Centrum, in de Remise (aan het Kas-
teel), Gemeentepark 3,2930 te Brasschaat .
De kostprijs bedraagt 145 € en omvat: zes 
degustatieglazen per persoon  + water tus-
sendoor; een cursus (Powerpoint-slides-hand 
-outs)  van ±250 blz; geen enkele commerciële 
aanzet tot kopen!;  ±100  wijnen die we gaan 
proeven en beoordelen !; 12 sessies van ± 3 
uur telkens op een woensdagnamiddag van 
13.30 u tot ± 16.30 u gespreid over het ganse 
jaar 2017.
Inschrijvingen in het secretariaat van de VZW 
+3 ( in de Remise)
De cursus start dit jaar op woensdag 8 maart 
De lesgever is Dhr. Clem Van Royen, bijge-
staan door zijn echtgenote,  Liliane Belder-
bosch.
De cursus wordt gegeven aan groepen van 11 
of 21 deelnemers met gebruik van de modern-
ste presentatie-middelen (Smartboard)
INHOUD VAN DE WIJNCURSUS 
Dag 1: Kennismaking met wijn - wijnstoksoor-
ten
Dag 2: Champagnes en schuimwijnen Frank-
rijk en andere landen 
Dag 3: Bordeaux – wijnen deel 1 (Algemeen 
+Witte wijnen)
Dag 4: Bordeaux – wijnen deel 2 (Rode wijnen)
Dag 5: «La Bourgogne Viticole» en Beaujolais
Dag 6: Côtes du Rhône-Languedoc + Roussil-
lion + Sud-Ouest + Provence
Dag 7: Loire - Centre - Jura - Savoie - Alsace
Dag 8: België - Duitsland + Luxemburg - Oos-
tenrijk - Hongarije - Zwitserland - Bulgarije - 
Roemenie + ….
Dag 9: Spanje (+Sherry) en Portugal (+Porto) 
Dag 10: Italië
Dag 11:Nieuwe continenten (Australië - N-Z, 
California - Z.-AM. - Afr. - China)
Dag 12: Harmonie tussen wijn en gerechten

Te huur: glvl. app. Bras-
schaat, 2 slpk, garage, € 
700. GSM 0479/448 479

Te huur: garage, Leo-
poldslei naast ingang Del-
haize, € 75/maand. GSM 
0476/940 567

K. Soc. Maria-ter-Heide
Zaterdag 4/2/2017
19.30 u Nieuwmoer-1e ploeg
15.00 u Anderlecht-Dam nat.
10.00 u Dames B-Loenhout
12.00 u Dames C-Loenhout
14.00 u Wildert-Res A
15.00 u Vets-Oostmalle
10.30 u Exc.Kaart-U13B
13.00 u Exc.Essen-U11
10.30 u Exc.Kaart-U10 
09.30 u Vebr.Zwijndrecht-U9A
09.30 u Gooreind-U9B
09.30 u Gooreind-U8
10.30 u Exc.Kaart-U7
Zondag 5/2/2017
11.30 u U17-Merksem
11.00 u Gooreind-U15
11.15 u Berendrecht-U13A

Te koop: Kapellen, 3 slp-
ks, app. met nwe badk., 
liv. + eetk. op parket, ruim 
terras, inclusief garage. 
Res. Vijverhof. Mercedes 
E200 CDi, 2010, break. 
0468/200 364

Te huur: Hemelakk. 21, 
zonn. app., luxe keuk., bk, 
lift, 2 slpk, ruime liv., park. 
Berg., gar. mog. 03/651 55 
50 - 0474/880 712

Recordopbrengst voor 
11.11.11 Brasschaat

De actie van het 11.11.11-comité in 
nov. 2016 bracht in totaal € 16.500 
op, en dat is een record. Hiervan is 
€ 10.270 gestort door inwoners van 
Brasschaat, en ook dat is een re-
cord. Hiermee staat Brasschaat op 
de vijftiende plaats van alle steden 
en gemeenten in België. De ove-
rige opbrengsten worden vergaard 
door een wenskaartenverkoop en 
de organisatie van een vegeta-
rische brunch. ‘We zijn uiteraard 
enorm tevreden met dit resultaat’, 
aldus Anne De Backer, verant-
woordelijke van de 11.-groep in 
Brasschaat. ‘Dit resultaat komt er 
door het duidelijke thema ‘Gezond-
heidszorg voor iedereen’, de vrijge-
vigheid van de Brasschatenaren en  
zo’n 100-tal vrijwilligers, die we nog 
eens enorm willen bedanken voor 
hun inzet.’ Storten kan nog steeds 
op rek.nr BE69 375102994578.

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be
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Beste Brasschatenaar, 

Houdt u ook zoveel van Brasschaat? 
Vindt u onze gemeente ook een 
fantastische, geweldige, zelfs 
buitengewone plek? Toon dit dan en 
win een prijs!

Hoe kan u dit tonen? Werk mee 
aan het project buitengewoon 
brasschaat, een project dat Brasschaat 
op een positieve manier in de kijker wil 
zetten en een stem wil geven aan 
de mening van Brasschatenaren. 

Ten  eerste: deze week vindt u 
een sticker in uw bus. Maak met 
de sticker een mooie, originele foto 
op één van uw favoriete plekken in 
Brasschaat. Zet de foto – eventueel 
met anekdote of verhaal – op de 
facebookpagina van buitengewoon 
brasschaat met vermelding van 
#buitengewoonbrasschaat. De drie 
origineelste foto’s worden eind mei 
bekroond met mooie prijzen, waarvan 

Ten tweede: Email of stuur 
uw ideeën voor Brasschaat naar 
bb@buitengewoonbrasschaat.be. 
Wij zullen uw originele ideeën en 
suggesties – zowel zeer concrete 
als abstracte en 
zowel grote 
als kleine – 
vanaf 
1april 

l a n c e r e n 
op een website, 

waar ook de andere 
Brasschatenaren hun mening 

over uw ideeën zullen kunnen geven. 
Onze jury zal in het najaar de beste 
ideeën bekronen met mooie prijzen!

Ten derde: kleef uw sticker op 
een zichtbare plek (bv. vuilnisbak, 

facebookpagina om ons project te 

Heeft u geen toegang tot internet? Geen 

idee per brief naar Lage Kaart 66, 2930 
Brasschaat en wij zorgen ervoor dat 
ze op onze facebookpagina/website 
terechtkomen.

Uit liefde voor Brasschaat,
Het buitengewoon brasschaat-team

Vincent De Somer, Berre Van Deuren 
en Els Moonen

En mede-initiatiefnemers
Dirk de Kort, Sophie De Roeck, Jef Konings, Niels 
de Kort, Bart Brughmans, Babs De Vocht, Dré Van 
Mechelen, Carina Rotthier, Sven Simons, Lutgart 
Smekens, Herman Coolen, Seger de Kort, Marie-
Anne Coppens, Stijn Van Thielen, Ria Keysers, 
Pieter Naudts

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Lezing ‘Syrische vluchtelingen aan de grens van Fort Europa’ door Pieter Stockmans. 
Dinsdag 14 februari 2017 om 20 uur Theater Hemelhoeve (voorheen auditorium) – 
Gemeentepark 8/10. Organisatie Brasschaatse Wereldmeerdaagse i.s.m. Davidsfonds 
Brasschaat. 6 miljoen Syriërs hebben hun land verlaten, op de vlucht voor bombarde-
menten en milities die dorpen en steden kaapten voor een nietsontziende oorlog. De 
meeste Syriërs zoeken veiligheid in de buurlanden, waar ze op zoek gaan naar werk 
en onderwijs voor hun kinderen. Een kleine minderheid probeert een nieuw leven op te 
bouwen in Europa, meestal noodgedwongen. Wie zijn deze vluchtelingen? Hoe worden 
ze opgevangen? Hoe leven ze in hun gastland? Hoe en waarom komen ze naar Europa? 
Pieter Stockmans reist al 10 jaar in en naar de Arabische wereld. Voor MO* volgt hij 
het mondiale optreden van de Europese Unie en het Europese vluchtelingenbeleid. Hij 

schreef eerder al voor Knack, De Standaard en Al Jazeera English. Hij verbleef een 
tijdlang bij de Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. En maakte de 
reis van Sicilië naar Brussel samen met Syrische vluchtelingen. Hij is co-auteur van De 
Jihadkaravaan (Uitgeverij Lannoo, 2015). Ook in België volgt hij Syrische families op 
de voet, waardoor hij een intieme inkijk kan geven in de obstakels die miljoenen Syriërs 
ondervinden in de heropbouw van hun levens. Hij zal de situatie van de Syriërs in Turkije 
tot leven brengen, net zoals de migratieroutes Turkije-Griekenland. Dat doet hij telkens 
met eigen beeldmateriaal en persoonlijke verhalen. Het boek ‘De Jihadkaravaan zal te 
koop zijn na de lezing. Toegangsprijs: vrije bijdrage.  De opbrengst van deze avond gaat 
integraal naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Reservatie is niet nodig voor deze lezing.   
Info bij Johan Cruysweegs, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of 03 651 51 60
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www.openvldbrasschaat.be
Open VLD Brasschaat @Open_Vld_Brasschaat

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

MAGAZIJN 
TE HUUR

Kloosterstraat 17, 
2180 Ekeren

50 m² m
€ 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

Alle renovatie: snel, sa-
nit., bk., teg., schild., gypr. 
0486/931 540

Tuinman gezocht voor 
onderhoud tuin en klusjes 
om en rond het huis. Ne-
derlandstalig, 4 ochten-
den/week of 2 volle da-
gen. Leeftijd niet relevant, 
wel in goede conditie. Rij-
bewijs noodzakelijk. Inte-
resse? Bel tussen 8 u en 
13 u naar 0486/796 713

Afloop verstopt of je 
kraan kapot! Bel nu Klus 
& Zo, 0499/103 000

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

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

€ 8,50/u. 0489/941 527

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

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

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

Klus & Zo voor elk werk, 
25 jaar ervaring in renova-
tie. Tel. 0499/103 000

Gediplom. manicure-pe-
dicure komt aan huis. 
0484/949 951 (Agnetha)

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Wandel gratis mee met een natuurgids!
5 februari 2017– Winterwandeling in domein Vordenstein te 
Schoten - Thema: “Historisch kader en winterrust”
Vordenstein maakt samen met het Peerdsbos en het Park 
van Brasschaat deel uit van de groene gordel ten noordoos-
ten van de agglomeratie van Antwerpen. Aan de ene kant 
van de E19 ligt het Peerdsbos en het Park van Brasschaat 
(grondgebied van Brasschaat en Schoten), aan de andere 
kant ligt Vordenstein (grondgebied van Schoten), een park-
domein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap.
Vordenstein is een oud kasteelpark met een merkwaardige 
dubbele structuur. Het bosgedeelte is ontworpen volgens de 
strakke Franse barokstijl, dit is duidelijk te zien aan het ster-
vormig patroon, waar de vele rechte beuken en eikendreven 
op uitkomen. Het ontwerp van het Franse gedeelte wordt 
toegeschreven aan een leerling van de beroemde Franse 
landschapsarchitect Le Nôtre (bekend van de tuinen van 
Versailles). Een deel hiervan is later omgevormd tot een En-
gelse landschapstuin en oogt natuurlijker en romantischer, 
met open grasvelden, natuurlijk aandoende vijvers en riante 
boomgroepen die elkaar afwisselen.
Het park is in elk seizoen de moeite waard om te bezoeken, 
het is gericht op wandelaars die op zoek zijn naar een om-
geving die rust uitstraalt, samen met de cultuurhistorische 
elementen in het park, zoals de mooi gerestaureerde oran-
jerie en de mooie smeedijzeren toegangspoorten, de tuinen 
die in elk seizoen wat te bieden hebben, is een wandeling in 
Vordenstein een must. 
We verwachten je voor een mooie winterwandeling om 
14h00 aan de parking van de Kopstraat te Schoten, richting 
uitrit, links thv het bruggetje.
De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden 
zijn echter niet toegelaten op het domein.
Dit is een organisatie van Natuurgidsen afd. Schoten (V.M.P.A.)

ONTMOSSINGEN.BE 
Alle ontmossingen, dak-
werken, roofingwerken, 
herstellen van schouwen. 
0492 822 180 Tom.

Calpe te huur - Prachtig 
appart., 2/4 pers., 1° lijn, 
gr. terr., zeezicht, zonkant, 

alle comfort. 03/326 13 87

Te koop: gereedschap, 
werktuigen voor bouw 
en aanverwanten. GSM 
0486/503 194,  GSM 
0487/680 327

Dame geeft computerles 
aan huis, W10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410
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Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H • Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij verzorgen al u behang- 
en schilderwerken. Ruime keuze uit behang.

Vrijblijvende offertes
Meer dan 85 jaar ervaring

HULP AAN HUIS NODIG 
VOOR BEJAARDEN? Ei-
gen vervoer, Weekends, ‘s 
avonds, nacht, goede re-
ferenties, gepensioneerde 
verpleegster. Tel. 03/454 
14 62, GSM 0479/554 267

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 interesse neem dan ge-
rust kontakt op met Jurgen De 
Buyser, 0476/051 779

UNIEKE

Kapelsesteenweg 459     2180 EKEREN     tel: +32 3 327 94 38     
email: info@healthmateshopekeren.be

woensdag, donderdag en vrijdag van 10-12u & 14-18u, 
dinsdag op afspraak, zaterdag 11-18u doorlopend. 
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

Een Healt Mate infraroodsauna bij u thuis? Wie droomt daar niet van?
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KAREL VAN EETVELT
OP BEZOEK IN BRASSCHAAT

Op het nieuwjaarsontbijt van CD-V-Brasschaat sprak Karel Van 
Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, voor een vol Mid-
deleem over het samenwerkingsverband tussen lokale besturen 
en  ondernemers. Op de foto: voorzitter Herman Coolen, Karel van 
Eetvelt (UNIZO) en Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort.

WORKSHOP
Sociale Contacten Uitbreiden

Nood aan nieuwe vriend(inn)en te leren kennen?
Kom dan gezellig naar één van onze maandelijkse
kennismakingsworkshops in Brasschaat in de 

Augustijnslei 50.
Leer nieuwe mensen kennen, wissel ervaringen uit, 
werk samen leuke opdrachten uit en krijg de juiste 
communicatie tips & tricks onder begeleiding van 

een professionele Coach.
Ook zorgen wij voor een lekker hapje & drankje.

Prijs per persoon: 25 € per workshop  
Woensdag  22/02/2017 om 14 u (1,5 u)
Dinsdag      28/02/2017 om 16 u (1,5 u)
Donderdag 09/03/2017 om 20 u (1,5 u)

Reserveer vóór 15 februari op volgend nummer: 
0498/56 48 70 (Ayke De Mey)

Bij voldoende inschrijvingen en/of aanvragen 
kunnen er nog andere tijdstippen bijkomen, dus 
heeft u wel interesse maar op andere tijdstippen, 

bel dan zeker voor verdere info.
Tot gauw !!!

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

Te huur: Fr.-Saint-Sar-
dos-Lot-et-Garonne: luxe 
vakant iewoning tot  6 
pers. met zwembad. Tel. 
0476/524 933

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

Alg. reparaties. Elektr., 
san., gipspl., wanden, 
plaf., schild 0489/986 657

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw, strijke, baby-
sit. 0484/950 817

Algemene bezettings-
werken, binn. en buit., 
zelfst. patr. 0496/879 461

Klusjesman, inrichting, 
elektr., garagedeur, rolluik. 
0499/216 561

Dit voorjaar brengt “De Nieuwe Kompanie” het aangrijpende “OUD PA-
PIER” van Stany Crets op de planken. Een pakkend, beklijvend verhaal 
gebracht met sobere , harde dialogen. En toch weet Stany Crets als 
geen ander  hier en daar luchtige toetsen aan te brengen die het geheel 
zeer verteerbaar maken. Een ouder koppel. Gevangen tussen een on-
verteerd verleden en een uitzichtloos heden…. Een stuk dat niemand 
onberoerd zal laten . Van kippenvel tot een glimlach van herkenning, 
van koude rillingen tot empathie met de personages. Een stuk waar 
u later nog aan terugdenkt …. We richten de zaal “Antoon Van den 
Weyngaert” in gebouw “Antverpia” weer in als theatercafé met slechts 
40 plaatsen aan onze vertrouwde tafeltjes.  Sint Antoniuslei97 te Bras-
schaat. Speeldagen : 17/18/23/24/25 maart om 20h00 en op zondagen 
19 en 26 maart om 14h30. Reservatie: www.denieuwekompanie.be , 
info@denieuwekompanie of bel met Monique op 0475/900772 alle da-
gen van 10h00 tot 22h00.

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

TERRAS
RENOVATIE
Heraanleg van terrassen
Uitslijpen van voegen en 
terug opvoegen
Vervangen van kapotte en 
loskomende tegels
Verstevigen van randen 
door het plaatsen van 
boordstenen
Vervangen van putdeksels
Enz...

Snelle bediening
(± 14 dagen)

0491/883 597 • Bart

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

KFC Brasschaat
Zaterdag 4-2-2017
09.30 u.: U13 A - Sint-Job
09.30 u.: U13 B - Alb. Schilde
11.00 u.: U7 - City Pirates
09.30 u.: Mariaburg - U8
11.15 u.: FC Merksem - U9 A
10.45 u.: Mariaburg - U9 B
09.30 u.: Schoten - U10
09.30 u.: Mariaburg - U11
15.00 u.: Heibos - Res. B
15.00 u.: ‘s Gravenwl - Pr. Res
Zondag 5-2-2017
10.30 u.: U17 - Wijnegem
10.00 u.: U6 - Heibos
09.30 u.: Ekeren - U15 B
10.00 u.: City Pirates - U15 A
14.30 u.: GR Katelijne - 1e pl.
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2011 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Te koop: nieuw zeer mooi 
appt. 120 m², bij Golf 
Brass., 1e V., 3 slpk, gr. 
liv., bad + douche + dubb. 
lav., pracht. keuk. AEG, 
top kwal. toest. Gar.box, 
gn ag. 0479/506 999

Personal Trainer
gediplomeerd, conditie - 

met voedingsadvies + 
massage! Resultaat op 
6 weken. Bij u thuis. Tel. 
0478/653 338

Te huur: ondergrondse 
garage 25 m², prijs € 100/
maand. Gelegen hoek 
Bredabaan en de Borre-
kenslei. Tel. 03/651 47 28

Te koop: DVD-speler 
in goede staat.  GSM 
0479/194 849

Gevraagd: erv. poetshulp, 
Nedt. Ma. 9-13 u. omg. 
Vriesdonk. 0474/910 346

Te koop: ± 18 m² portuge-
se kassetjes € 17/m². Tel. 
03/663 48 00

Man zoekt werk, inpak-
ken, strijk, afwas in restau-
rant. 0465/465 431

Vrouw zoekt werk, ko-
ken, boodschappen, enz. 
0493/365 483

Te huur: Schoten Cen-
trum gemeub. studio, € 
495. Vrij. 0495/214 041

Te koop: 03/651 52 69, 
salon bruin leder, 5 zetels 
€ 250. 2 vouwbedden € 50/
st. 4 stoel. gelakt berken,
€ 20. CD-rek 2 m h. € 5

SVB Driehoek
3 februari 2017 
20:30 Ekeren Donk - Vaders
4 februari 2017 
09:00 Mini-miniem C - Ossmi
09:00 Oefenmatch:

Pupillen B1 - OLSE
09:30 Olvac - Pupillen A1
10:00 VDP - Miniemen B
10:00 Vlug Vooruit - Microben
10:00 Rapid - Miniemen A
10:15 Olvac - Pupillen A2
10:30 Mini-miniem A - Ossmi
10:30 Mini-miniem B - Belgica
12:00 Cadett B - Vos Reinaert
12:00 Groenenhoek - Pup C1
12:00 Groenenhoek - Pup C2
14:00 VDP - Miniemen C
14:00 Groenenhoek - Cad A
14:15 Oefenmatch

 Scholieren B - Bacwalde
15:30 Vlug Vooruit - Junioren
16:30 Scholier A - Cantincrode
5 februari 2017 
10:00 Res C - Alberta Schilde
11:00 Vremde - Reserven A
11:30 Noorse - Dames
12:30 Reserven B - Sint Jozef
15:00 Racing Kiel - 1te elftal
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KAMPEN
De Mortel 9  BrasschaatBVBA

Keuken en badkamer • Massieve tafels en stoelen • Behang- en schilderwerken

Onze jarenlange ervaring van ontwerpen en uitvoeren resulteren, in samenspraak met u als klant, in een functioneel
en esthetisch geheel. Dit weerspiegelt zich in een breed klantenbestand in heel de provincie Antwerpen.
Bij Kampen bvba vloeien ervaring, materiaalkennis en liefde voor het vak en een warm onthaal in elkaar. 
Maatwerk is onze grootste troef.

Kasten • Maatwerk • Raamdecoraties • Renovatiewerken 

Geregistreerd aannemer interieurwerken en renovatie
Interieurontwerp en uitvoering
Interieurarchitecten

www.woonwinkelkampen.be
Tel. 03 653 27 29 Tel. 03 653 33 11

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag 9.00u tot 12.30u - 13.30u tot 18.00u
 zaterdag 9.00 tot 18.00u
 maandag en zondag gesloten

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

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
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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

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

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
ontbijtdame
2 dagen per week

Bredabaan 950 
2930 Brasschaat  

03 663 09 27 
info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

Gezocht: droge meube-
lopslag. Tel. 0499/507 332

Dakwerken,

ontmossingen en totale 

vatie’s. 0492/822 180 Tom

Te koop: droog brand-

thuisgebr. 0495/914 096

Alle onstoppingswerken 
en kleine dakwerken. 
Tom 0492 822 180

Piano/keyboardles, geen 
voorkennis nodig. Tel. 
0485/634 966

Te huur: pr. instapkl. app. 

nw keuk. met alle toest. 
Ruime inkomh. en 3 slpk. 

tot tegen het plafond bet. 
Instapkl. Met lift. Gn huisd. 
toegel. Huurprijs: € 965. 

bomenpatrickgeerts@gmail.com

van stronk. 0495/223 863

OVERLIJDENSBERICHT

OVERLIJDENSBERICHT

Slechts enkele maanden na haar echtgenoot,
en eveneens veel te vroeg, overleed op 19 januari 2017

in Coda Hospice te Gooreind

Lucienne Vercauteren
Weduwe van Maurice Baetens

Geboren te Brasschaat op 25 december 1954.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
rond de asurne bij te wonen op woensdag 1 februari 2017
om 10.30 u. in de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan
654 te Brasschaat. Samenkomst aldaar vanaf 10 uur.

Aansluitend bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats
van BrasschaatRustoord aan de Max Hermanlei.

Correspondentie : Fam. Marc Baetens  De Beir
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

DANKBETUIGING
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Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27 
info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be

Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur.
Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

Wellicht het meest gezellige restaurant 
van Brasschaat en omgeving

Ontvangst met Cava & Amuses
 

Bereidingen van Zalm
Radijs | Komkommer | Platte Kaas | Granny Smith

 
Ravioli van King Krab 

Kreeftensaus | Crème Fraîche

Verfrissende “ Gin&Tonic ” Sorbet 

Kempens Lam
Lentegroentjes | Rode Port Jus

Dessert d’Amour 

GUN UZELF 
’t KLOKKENHOF!

All-In €79 Per persoon inclusief Glas Cava, 

BOB Formule €69 Per persoon inclusief 

14 Februari 2017

Care 4 Trees

Gerd Goetschalckx
Heislagsebaan 170/1001

2930 Brasschaat
Care4TreesBelgium@gmail.com

Care4Trees.webs.com
0473 848 920

Denkt u erover
uw huis te verkopen?

Neem dan deel aan de ERA Open Huizen Dag
op zaterdag 11 maart 2017.

Stel zo uw huis in één dag aan tientallen kopers voor.

Zonder afspraak of verplichting vinden bezoekers
sneller de weg naar uw woning en dit verhoogt uiteraard

de kans op een snellere verkoop.

Meerdere eventuele kopers zorgen
bovendien voor een positief effect op de prijs.

Redenen genoeg om deel te nemen?
Neem dan snel contact met ons op.

Doet uw woning ook mee?
De vorige editie verkochten
de ERA-makelaars meer dan 20%
van de deelnemende woningen!

Meer info op era.be

Bredabaan 253 • 2930 Brasschaat • 03 653 52 90 - northestates@era.be
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Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, 0465/389 
934 (Shaveline)

Vrouw zoekt werk, ba-
bys i t ,  schoonmaken, 
0466/220 511 (Lucia)

Te huur: Gooreind, ap-
partement (2e verdieping), 
woonkamer, ingerichte 
keuken, berging, 2 slaap-
kamers, badkamer, wc, 
garage, vrij, onmidd. € 
610/mnd. T. 0475/939 802

Te huur: 2 slpk. app. nabij 
Delh. en park, rustig gel. 
GSM 0479/381 137

Zelfstandig gezin, zonder inwonende
kinderen  zoekt voor langere termijn

EEN VRIENDELIJK, DISCREET 
EN DYNAMISCH KOPPEL 55+

Met verantwoordelijkheidszin.
Neutraal/goed voorkomen, perfect Nederlandstalig.

Wekelijks: dinsdag, woensdag en donderdag; 
uren overeen te komen, 

Verlof: 2 of 3 weken in Juli/Augustus 
en 1 week eindejaar.

Opdracht: huishoudelijke taken in een high-end 
woning, poetsen, strijken, boodschappen, voor het 

bereiden van 3 a 4 verse warme maaltijden per week, 
onderhoud algemeen, terrassen, garage, vuilbakken, 

kleine klussen, op orde zetten tuinhuis/kelder.

Eigen vervoer is noodzakelijk, dicht bij treinstation/
bushalte in Kapellen centrum.

Referenties/bewijs GGZ: kunnen voorleggen.

Voor inlichtingen: 0496.20.10.41 of 
op kantoor 03.660.24.24 Mrs Van Remoortel.

Tuinaanleg en -onderhoud
Snoeien en vellen van 

bomen
Aanleg gazons

Aanleg kunstgras
Onderhoud bedrijfstuinen

Werkt ook met 
onderhoudscontracten

Proper maken van opritten

tuinenkrisherremans.be

GSM 0477 261 353

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

COMPUTER-
PROBLEMEN?
Leer ze oplossen 
samen met onze 

slimme studenten.

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

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

Kinderfeestjes op maat

57 jonge man zoekt lie-
ve vrouw om samen een 
mooi leven te beleven. 
GSM 0472/641 207

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

Alg. renovatiewerken, 
nieuwbw, schrijn- en tim-
merwerk, gyproc, parket, 
isolatiew., bez. en schild., 
dakwerk., tegelwerk., enz. 
Poolse man, geregistreerd 
aannemer. 0485/846 609

Te huur: garage Centrum 
Brasschaat. Tel. 03/663 58 
58 - 0475/435 858

Bent u op zoek naar 
poetsvrouw met dien-
stencheques? GEEN 
WACHTLIJST. bel 0465 
611 986 - 03 295 38 35
eentjemeer@mail.com

Opvangouders in de 
bloemen

Op zaterdag 4 maart wil CD&V 
Wuustwezel alle ouders en 
grootouders bedanken die kin-
deren mee opvangen. “Zovele 
gezinnen steunen op hun ou-
ders en schoonouders om de 
kindjes mee op te vangen. Op 
die manier maken ze de com-
binatie werk-gezin mogelijk. 
Ze zijn van onschatbare waar-
de voor onze samenleving. 
Hen willen we écht in de bloe-
men zetten”, aldus voorzitster 
Mai van Thillo. 
Inschrijven voor een gratis 
bloem doe je op de website 
en dat voor 11 februari. www.
100procentsamenvoorwuustw
ezel.be

GARAGEVERKOOP
Zon. 5 febr. 10-18 u. Donk-
sesteenweg 89, Bras-
schaa t .  Sch i lde r i j en 
(aquarellen), collectie an-
tieke boeken, kunstboe-
ken tuss. 1880 en 1980. 
Glaswerk, ceramiek, ver-
der voll. inboedel (eetk., 
salon, slpk,) Tel. 03 652 00 
23 - 0474 748 327

Wie kent
Thaise dame, Nederlands 
sprekend die een date wil 
met mij. 0485/113 452. 
Ook Japense en Chinese 
vrouwen welkom.

IFANG IMKERS Voordracht:
Mijn bedrijfsmethode

Jan De Ridder, onze voor-
drachtgever van deze maand, 
gaat het in deze vergadering 
hebben over zijn bedrijfsme-

en gezond mogelijk bijen teelt 
gedurende het jaar. Vooral 
de laatste jaren, waarin we 
een bijensterfte van 30 tot 40 
percent zagen, is een dyna-
mische benadering van het 
bijenhouden meer dan nood-
zakelijk.
Jan werkt met buckfastbijen. 
Dit is geen ras, zoals de Ita-
liaanse bij of de Carnica bij. 
Het is een soort die ontstaan 
is door veelvuldige kruisin-
gen, in het begin van de 20e 
eeuw, waarbij eigenschappen 
van verschillende bijenras-
sen gecombineerd werden. 
Het duurde dan ook meerdere 
tientallen jaren vooraleer de 

zag. Het is een bij met een erf-
vaste stam. Buckfast gepaard 
met buckfast geeft buckfast 
zonder dat er ongewenste ei-
genschappen ontstaan.
De bij is zeer zachtaardig, zeer 
vruchtbaar en zeer zwerm-
traag. Hierdoor zijn de met 
deze bij behaalde opbreng-
sten eveneens zeer goed. 
Deze eigenschappen zorgen 
ervoor dat deze bij vooral bij 
beroepsimkers de voorkeur 
genieten boven andere ras-
sen. Wat voor beroepsimkers 
goed is, is voor hobbyimkers, 
die meer tijd en middelen kun-
nen besteden aan hun bijen, 
zeker goed.
De voordracht vindt plaats op 
dinsdag, 07/02/16 om 20 u. in 
ons vergaderlokaal ‘De Ploeg’ 
in de Verhoevenlei 50 te Bras-
schaat. Inkom gratis. Iedereen 
is van harte welkom.

Te huur: ondergrondse 
parkeerplaats, omgeving 
Lage Kaart / Kaartplein. 
Tel. 0475/897 634

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

14 februari

Valentijn
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Meer info op www.brasschaat.be 
of in onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

ANNA’S STEEN
STREEP

Woensdag 1/02 om 15u – Theater Hemelhoeve – 4+
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Een fysieke , grappige en verrassende voorstelling 
met weinig woorden en veel muziek 

www.annassteen.be

YVES PEETERS GUMBO
THE BIG EASY REVISITED

Woensdag 08/02 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

Voor dit nieuwe project maken de muzikanten een imaginaire 
reis naar het New Orleans van voor en na Katrina. De muziek 
die ze voor dit project componeren, arrangeren en spelen is 

een smeltkroes van invloeden en stijlen.
www.yvespeeters.com

FILMSTONES
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK

Zondag 15/02 om 15u – Theater Hemelhoeve – 6+
3 euro – kassa +1 euro

komt tijdens een schooluitstap naar de bibliotheek een won
derlijk boek op het spoor. Via dit magische boek belandt ze 
in Het Snoepkasteel. Daar zit een jongetje opgesloten tus
sen de taarten en het snoepgoed. Kan Isra samen met hem 

ontsnappen…?

BOB DE MOOR
KNOCK OUT

Zaterdag 18/02 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Na de stukken ‘De conference’, ‘Iguanodons’, ‘De laatste 
hongerkunstenaar’ en het gelauwerde ‘Guernica’ schrijft Jo 
Van Damme opnieuw een monoloog voor Bob De Moor, die 
keer op keer bewijst dat hij als geen ander zijn publiek solo 

weet te boeien.

MAX LAST
1000 DINGEN ACHTER DEUREN

Zondag 19/02 om 11u, 14u & 16u – Gemeentehuis – 7+
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Treed binnen in het beroemdste gebouw van de gemeente. 
Verdwaal tussen de vele hoektorens, kraagstenen en gehei

schilderijen. Ontdek wie er dag en nacht door de mysterieuze 
zolder doolt…

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)

De Gouden Zalm is een onderscheiding, uitgereikt door CD&V 
Brasschaat, aan een persoon of vereniging die zich inzet voor 
gemeenschap vormend werk. D.w.z. zich belangeloos als 
vrijwilliger(s) inzetten voor onze maatschappij. Er waren drie in-
zendingen en door een vakjury werd beslist de prijs niet te geven 
aan één persoon, maar aan een groep vrijwilligers met name 
“VZW De Hoge Akkersbloei“. Deze vereniging is een wijkvereni-
ging maar stelt haar deuren tevens open voor gans de gemeen-
te. Zij organiseren verschillende activiteiten, waarvan de “Mega 
Salsanacht” de meest in het oog springende is.  De volledige 
opbrengst van dit event gaat telkenmale  naar een goed doel. Op 
de foto krijgt Herman Rondeaeux (voorzitter Hoge Akkersbloei) 
de prijs uit handen van Berre Van Deuren.

GOUDEN ZALM UITGEREIKT 
AAN HOGE AKKERSBLOEI

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur: toonzaal of prak
tijkruimte van 72 m², CV, 
toilet, magazijn van 200 
m², 5 parkeerplaatsen, 
Driehoek Brasschaat. 
0478/264 871

Patineren & schilderen 
van al uw klein meubelen. 
Bel 0496/456 802

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

Te koop: Wuustwezel 
te renoveren huis op 
1030 m², 3 slaapkamers 
+ zolder + kelder. GSM 
0472/712 768

Alle tuinwerk.  GSM 
0474/453 834

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn, geen ge
remde. 0492/263 118

Te huur: beneden appar
tement, gerenoveerd. Bre

€ 725, geen huisdieren. 
GSM 0472/439 151
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Bitcoin@Money.be

Maurits Rijkeboer

Brasschaat

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen, goedkoop ver-
wijderen van coniferen 
en laurier, hoogtewerker 
beschikbaar. Uitfrezen van 
stronken. 0498/714 812

Dame zoekt werk bij be-
jaarden, in bezit van auto. 
0484/128 450

Gemotiveerde vrouw 
zoekt poetswerk, erv., m. 
ref. 0484/706 942

Erv. klusjesman zkt w. 
alle renov., binn. & buit., 
schild. 0487/740 335

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

Vr. z. w., poets., babysit, 
strijk, enz. 0485/338 278 
- 0465/411 785

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen en struiken, frezen 
stronken. 0497/284 395

TOP
SLAGER
Topslager De Clerck

Bredabaan 1091
Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 01 39

Gevraagd: 
tof fe , f lexibele 

WINKELBEDIENDE m/v 
+

AVONDHULP
(ook mogeli jk voor student)

voor Topslager De Clerck. 
woensdag en zondag gesloten.03/663 01 39 of via mail.

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTES
voor zaterdag van 9 tot 17 u.
voor zondag van 8 tot 13 u.

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Medische
pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na 
afspraak

0486/02.66.02

Te koop: winterbanden 
Michelin 205/55/R16, als 
nieuw, 1 winter gebruikt. 
0468/121 831

Te huur: autostaanplaats, 
Bredabaan 358, Bras-
schaat; € 70/maand. GSM 
0468/101 754

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

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude en nieuwe strips. 
Tel. 0471/294 474

Schilder/behangwerken 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf, zowel binnen als 
buiten. 0468/217 374

Man zoekt werk, ook in 
weekend, ik spr. g. Eng. en 
btj Fr 0465/275 088 Ernest

“KEUKENHULP”; man 
met pensioen wil nog en-
kele dagen werken, ook 
weekend, omgeving Ka-
pellen, niet roker en eigen 
vervoer. 0478/548 119

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Jaarlijkse Quiz Ouder-
vereniging Rotonde

De oudervereniging van Rotonde 
in Brasschaat organiseert op vrij-
dag 24 februari 2017 haar jaar-
lijkse quiz. Dit in de polyvalente 
zaal van het Sterrenhuis, dat ge-
legen is aan de Augustijnslei 78 
te Brasschaat. Vanaf 20.00 uur 
kunnen ploegen van maximum 
6 personen hun hersens pijnigen 
over de gestelde vragen. Zoals 
voorgaande jaren zijn er weer 
prachtige prijzen te winnen. Elke 
deelnemer gaat zowiezo met een 
herinnering naar huis. Deelne-
men kost 12,- euro per ploeg , 
inschrijven bij Leo Bruyns, Kleine 
Molenweg 152, 2940 Stabroek, of 
via het nummer 03/568.02.78 of 
via leo_bruyns@hotmail.com ten 
laatste 17 februari 2017. Tijdig 
inschrijven is de boodschap,want 
er kunnen maar maximum 25 
ploegen deelnemen!!

Bestuursverkiezing Ge-
zinsbond Brasschaat:

Verkiezing op 09/02/2017 om 
19:30 in Buurthuis op maat, 
De Mortel 39
Je kan je kandidaat stellen  
door een e-mail te sturen naar 
1 van onze bestuursleden die 
vind je op www.gezinbond.be/
brasschaat - Aansluitend op 
de verkiezing kan je nog mee-
doen aan een workshop rond 
koken met kruiden en zaden.
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 925,-/mnd € 375.000,-

€ 324.500,- € 229.000,- € 177.000,-

€ 640,-/mnd

TE HUUR:
Brasschaat, Miksebaan 244

TE KOOP:
Ranst, Broechemlei 4

TE KOOP:
Kalmthout, Noordeind 10

TE KOOP:
Antwerpen, Vierkerkenstraat 19

TE KOOP:
Brasschaat, Vuurkruisenlei 27

TE HUUR:
Antwerpen, Jeruzalemstraat 5

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 1eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:226 kWh/m²

te renov villa 5 slpk gar tuin 
Gvg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:719 kWh/m²

app 2eV 1 slpk staanpl 
mogelijk

EW 4 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Vv,Gvkr,Wg,EPC:197 kWh/m²

EW 4 slpk tuin 
Vg,Gdv,Vv,Gvkr,Wg,EPC:463 kWh/m²

app 2eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC:254 kWh/m²

OPEN KIJKDAG
zat 04/02 tss 11u-13u

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

            Gemeente Kapellen
* Koningin Astridlaan 20: te renoveren villa. Indeling glvl: inkomhal met 
wc, woonk. met OH, niet-geïnst. keuken, terras, inpandige garage. Rui-
me zuid-tuin met dubbele garage. 1e V.: 4 slpkrs, badk. met lavabo, wc 
en bad. Zolder & ruime kelder. Bj: 1954, KI: 1715, CV mazout, EPC: 409

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

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
akmansch

ap

b
e
t r o uwba

a
r

SINDS 1926BRASSCHAAT

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Zomerkamp op kinderboerderij Mikerf 
Ook deze zomer kan je deelnemen aan de spetterende vakantieweken op de kinderboerderij!
Kom mee genieten van een week werken in de stallen, dieren voederen, brood bakken, choco 
maken, spelen in het bos, papier scheppen, knutselen… op Mikerf.
WANNEER EN VOOR WIE? 3-7 juli 2017; 1’-2’ leerjaar • 10-14 juli 2017; 1’-2’ leerjaar • 31 juli  – 4 
augustus 2017; 1’-2’ leerjaar • 7 – 11 augustus 2017; 3’-4’ leerjaar
Deze kampen zijn zonder overnachting. PRIJS: € 140 voor uw 1e kind en € 120 voor uw 2e kind.
INSCHRIJVINGEN: enkel per mail vanaf dinsdag 14 februari 2017 vanaf 20u00. Mail naar eve-
lien_mikerf@outlook.com • Meer info en ons huisreglement met verdere informatie, kan u inzien op 
onze site: www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf
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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)

Verdere uitbreiding norovirus vermeden door 
goede voorzorgsmaatregelen

Preventiemaatregelen op vlak van hygiëne, isolatie en ont-
smetting helpen uitbreiding voorkomen
Het norovirus is onder controle. Dr. Joost Baert, Hoofdgenees-
heer AZ Klina: “De drie patiënten zijn ondertussen klachtenvrij 
en de toestand is onder controle. Alle voorzorgsmaatregelen 

klachtenvrij zijn. Na het weekend evalueren we of we de maat-

-
pleegafdeling bij enkele patiënten en medewerkers braken en 
buikloop werd vastgesteld. Het ging over een frequent voorko-
mende overdraagbare virale infectie, het norovirus. Een dele-

het team van ziekenhuishygiëne heeft de gebruikelijke proce-
dures en actieplannen continu opgevolgd.
Extra waakzaam - Dr. Baert: “We vragen al onze artsen en 
medewerkers om altijd waakzaam te zijn. Dankzij de inspan-
ningen van iedereen kunnen we snel en adequaat reageren. 
Daarnaast blijven we het belang van goede handhygiëne be-
nadrukken. Handhygiëne is essentieel in het voorkomen en be-
strijden van infecties. En dat is een boodschap voor zowel onze 

Normaal opnamebeleid in het ziekenhuis - Het norovirus in 
combinatie met de grote drukte in het ziekenhuis (en de zie-
kenhuizen in de Antwerpse regio) waren een extra uitdaging 
voor het opnamebeleid. Nu schakelen we terug over op het 
normale opnamebeleid. Zoals altijd informeerden we ook de 
woonzorgcentra en de huisartsen in onze regio.

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. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Deftige dame zorgt voor 
bejaarden, dag en nacht, 
goede referenties. GSM 
0496/038 221

VLOER- & TEGELWERKEN
NATUURSTEEN & RENOVATIEWERKEN

WWW.DECUYPERSTEVE.BE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

info@decuypersteve.be

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

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56
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vanaf € 168.000 € 715.000€ 397.500

BRASSCHAAT Dakapparte-
ment met prachtig terras rondom 
met oa 2slpks, badk met mas-
sagebad, wasplaats en berging. 
EPC 237. vg,wg,gdv,gvv,gvk

BRASSCHAAT Appartement 
met prachtig uitzicht op de golf 
met oa balkon, terras, 2slpks, 
badk, gastentoilet, berging. 
EPC 96. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MTH Nw-
bw-project “Graevenhof” best. 
app met 1, 2 of 3 slpks m. 
tn/terras en mog. tot gar/
carport. vg,wg,gdv,gvv,gvk

KAPELLEN magazijn met 
kantoren en 5 autostaan-
plaatsen in industrieterrein 
“Bosduin”. Vloeroppervlakte 
+- 753m². vg,wg,gdv,gvv,gvk 

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

€ 315.000

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.

De badkamer specialist
Volledige badkamerrenovatie in 10 dagen

0495/106 516 • Mail to: info@lpconstructies.be

L&P
Constructies

Alle Renovaties

Thermostatische kraan van GROHE 
+ Inloop douchebak met Design Scherm 

Voor de AKTIE PRIJS van 995,-
+ + + + + + + + + 

Wij betalen uw vloer & muur, 
tegels tot 40 Euro de m²!! *

*Aktie onder voorwaarden – Vraag ernaar bij uw GRATIS prijsofferte !!!!

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Yannick Holemans
Haringdreef 29 - 2960 Brecht

0473/272 525
info@holemansbvba.be

*Enkel geldig bij uitvoering 
in januari of februari 2017

Exclusief in 
januari & februari:
Plan uw onderhoud van 
uw gasketel en ontvang 

een eenmalige 
KORTING van 10% !

Wij zijn gesp. in bouww. 
ren., bezet., gypr., plaf., 
el., schild. 0489/986 657

Dak ontmossen en coa-
ten, helemaal opfrissen, 
kleine herstellingen of 
compleet roofing dak. 1 
adres voor vrijblijvende 
prijsopgave 0494 642 965

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

Te huur: appart. 1e verd. 
Bergstraat 10, Brasschaat, 
2 slpk., balkon, garage. 
Vrij. € 625. T 0470/313 126

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

Man zoekt werk, alle 
soorten van werk. GSM 
0465/158 911

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

Klus & Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige 

15.00 u.: 1e ploeg - Bevel 
Nieuwe jeugdspelers

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

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 4 februari 2017
10.00 u.: City Pirates - U8
10.30 u.: U10 - Maria-ter-Heide
10.30 u.: U13 - Maria-ter-Heide
10.30 u.: U7 - Maria-ter-Heide
12.00 u.: Donk - U9
12.30 u.: Heisbos - U11
12.30 u.: Gew. Res. - Achterbrk
15.00 u.: Pr. Res. - Bonheiden
Zondag 5 februari 2017
09.30 u.: U17 A - Heibos
11.15 u.: U17 B - Essen
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Notaris Peter Geeraerts te Brasschaat zal openbaar verkopen 
met recht van hoger bod:

VAKANTIEVERBLIJF
Collegelaan 17

KENMERK: GEMEENTE 
ESSEN - TWEEDE AFDELING
Een vakantieverblijf op en met 
grond en alle verdere aanho-
righeden te 2910 Essen , Col-
legelaan 17, volgens titel en 
thans ten kadaster gekend, 
sectie D, nummer 760/B/2, met 
een oppervlakte van duizend 
zevenhonderdeenenzeventig 
vierkante meter (1.771m²) met 
een kadastraal inkomen van 
vierhonderdzesenveertig euro 

VOORZIENING: EPC 0090715-
0000241527-00000004-5 met berekende energiescore van 1051kWh/m2jaar - Eka niet 
conform.
BESCHIKBAAR: Beschikbaar overeenkomstig de veilvoorwaarden.
BEZICHTIGING: Woensdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur en zaterdagen tussen 
10.00 uur en 12.00 uur vanaf 25 januari 2017.
STEDENBOUW:
Gdv - Vv - bosdecreet van toepassing - blanco bodemattest.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet gelegen in een risicozone voor overstroming, niet ge-
legen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse re-
gering; - niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 9 FEBRUARI om 14.00u
in De Kiekenhoeve, Moerkantsebaan 54, 2910 Essen.

Op de zitdag: Gehuwde personen dienen in het bezit te zijn van hun trouwboekje en hun huwelijkscontract. Ge-
huwde personen onder een gemeenschap dienen beiden aanwezig te zijn. Vennootschappen dienen in het bezit 
te zijn van hun statuten en de publicatie van hun vertegenwoordiging.

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.

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Automatiseren, herstellen en plaatsen 
van alle poorten, hekken en rolluiken, alle merken. 
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Tiende Wereldmeerdaagse Brasschaat
Van dinsdag 7 tot en met woensdag 22 februari 2017 bruist het 
in de Ruiterhal van het Cultuurcentrum Brasschaat weer van de 
bedrijvigheid. Meer dan 6.000 leerlingen uit de eerste graad se-
cundair onderwijs van een 35-tal scholen uit Brasschaat en wijde 
omgeving bezoeken dan de Noord-Zuidwereldmarkt. 
Zoals bij de vorige edities willen de GROS van Brasschaat en 
vzw MUNDIO ook tijdens deze jubileumuitgave de jongeren 
laten kennis maken met diverse aspecten van de Noord-Zuid-
problematiek. De inhoudelijke voorbereiding gebeurt in de klas 
aan de hand van een webquest, lesmappen en ander educatief 
materiaal. Daarna komen de scholen elk gedurende een halve 

voorstelling volgen en een interactief bezoek brengen aan de 
wereldmarkt. 
In een veertigtal visueel aantrekkelijke doe-stands kunnen de 
13-14 jarigen zich inleven in de leefwereld van jongeren in het 
Zuiden, voeren ze opdrachten uit in groepjes van drie of vier en 
zoeken samen oplossingen, om zo -beklijvend- te ondervinden 
wat solidariteit en samenwerken betekent. 
De tientallen deelnemende organisaties hebben één uitgangs-
punt gemeen: het geloof in de toekomst en de wil om samen te 
werken aan een leefbare wereld. 
Info: Patrick Naulaerts, pastor-diaken, lid dagelijks bestuur 
GROS en bestuurder vzw Mundio – 0486 76 55 88 – patrick_
naulaerts@hotmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=rXGVUFXZ_zg
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TE HUUR

SINT-JOB
LOCHTENBERG

 2 luxe nieuwbouw appartementen

 instapklare afwerking 

  rustig gelegen

 idyllisch zicht op het water

Beschikbaar vanaf 15/02/2017
Huurprijs vanaf € 1.000/maand

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

V&G
Bestratingen BVBA

Heraanleggen en aanleggen van opritten, parkings, tuinpaden en terrassen 
in betonstraatstenen, blauwe steen, dolomiet, kleiklinkers, plantines, enz.

Vaartstraat 6 • 2340 Beerse
Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be

Prijs ter plaatse
Gratis prijsofferte, met garantie, zelfwerkend patroon

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

 perceel bouwgrond ( 1.047 m² ) ter hoogte 
van de Kortestraat 58.
Merksem: verlengde van Zwaantjeslei, zandweg naast 
begraafplaats en hondenschool - 2 percelen bouwland 
met poort - 720 m² en 600 m².

 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.

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

– dubbel glas. 
 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.

Gelieve onderstaand het zonet uitgegeven persbericht van de European Hockey League (EHL) te 
vinden aangaande de Final 4 van 2017 op KHC Dragons. Met grote eer zal KHC Dragons alweer 
een groots event gaan hosten. De ambitieuze club uit Brasschaat maakt zich klaar om de vier beste 
clubteams van Europa te ontvangen. Op 3 en 4 juni 2017 zal het park van Brasschaat vol zijn met 
enthousiaste hockeyfans! Het is lang nog niet zeker of er een Belgisch team zal deelnemen aan 

(KO16) treft KHC Dragons die andere Belgische topper Racing Club de Bruxelles. De winnaar hier-

(IRL) – Racing Club de France(FR).
KO16 (Eindhoven): vrijd. 14 april 2017, 17u15: KHC DRAGONS – RACING CLUB DE BRUXELLES

03 650 04 50    info@ressimmo.be     Like ons op 

NIEUWBOUW WONINGEN & APPARTEMENTEN TE KOOP

OOK WONINGEN EN APPARTEMENTEN TE: 
Berendrecht    Brecht    Niel    Ranst    Schoten    Sint-Job    Stabroek    Wechelderzande

 gesloten bebouwingen
 3 slaapkamers 
 mooie tuin, garage en zolder
 indeling en bouwstijl vrij te kiezen
 degelijke, energievriendelijke afwerking

BRASSCHAAT
LAGE KAART & KORTESTRAAT

 4 appartementen
 1 en 2 slaapkamers 
 gelijkvloers met tuin
 duplex appartementen met mooi terras
 centrale ligging
 openbaar vervoer voor de deur

EKEREN-CENTRUM
KLOOSTERSTRAAT
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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. 

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):

04 - 05/02 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

04 - 05/02 Fockaert Lieve 0476/306 624

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 

04 - 05/02 Dr. Franck 03 541 81 35

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

BURGELIJKE 
STAND

Van Bergen Charlotte 18-01, Schoten
van Buuren Van Geit Hobbes 19-01, Essen
Suykerbuyk Róbine 18-01, Essen
Van Mechelen Leonie, 19-01, Kalmthout
Magee Riley 18-01, Kalmthout
Jacob Philine 19-01, Beveren-Waas
Rubbens Olivia 19-01, Hoevenen
El Barnoussi Noah 19-01, Wilrijk
Van Dyck Louise 21-01, Hoevenen
Barry Kadiatou 20-01, Essen
Lamberts Liam 20-01, Essen
Frighem Yana 23-01, Berendrecht
Adamandopoulos Manolis 21-01, Merksem
Van Herbruggen Robine 20-01, Antwerpen

Backx Loën 20-01, Sint-Lenaarts
Rypens Lenn 20-01, Kalmthout
Sno Sky Eli Joël 20-01, Schoten
Sterckx Billie 23-01, Schoten
Kattouw Nina 21-01, Kapellen
Geurts Alexander 20-01, Schilde
Kocli Liam 20-01, Merksem
Aarts Job 22-01, Brasschaat
Deckers Laurens 20-01, Merksem
Verheyen Roland 11-01, Hoogstraten
Spruyt Lou 06-01, Kalmthout
Claessens Naomi 20-01, Kapellen
Voorspoels Mira 19-01, Sint-Amands

Luijts Bert te Malaga met Calluy Veerle, te Malaga

Coenen Emilienne, 85 jaar, weduwe van Ledent Jean, Brasschaat
Stijnen Ludovicus, 73 jaar, Brasschaat
Simons Ludovica, 87 jaar, echtgenote van Simons Cornelius, Brasschaat
Mariën Simonne, 77 jaar, echtgenote van De Vry Joannes, Kalmthout
Stevens Willy, 69 jaar, echtgenoot van Ooms Francina, Brasschaat
Vermeersch Betsy, 91 jaar, echtgenote van Goossens Emiel, Brasschaat
Bevers Jozef, 84 jaar, echtgenoot van Van De Locht Julia, Antwerpen
Joosen Frans, 69 jaar, echtgenoot van Delcroix Hilda, Wuustwezel
Aernouts Josephina, 85 jaar, weduwe van Lesage André, Brasschaat
Lahy Joëlle, 56 jaar, echtgenote van Maton Alex, Brasschaat
Storms Joseph, 61 jaar, Brasschaat
Boon Maria, 92 jaar, weduwe van de Vos Gerard, Kalmthout
van Velzen Willem, 75 jaar, echtgenoot van De Goignies Josephine, Kapellen
Cabaret Suzanna, 92 jaar, weduwe van Verlee Albert, Brasschaat
Boeckx Désiré, 82 jaar, echtgenoot van Vandesande Alice, Kapellen
Van den Berghe Magda, 65 jaar, echtgenote van Lammertyn Hubert, Brasschaat
Veraert Franciscus, 92 jaar, weduwnaar van Cornelis Germaine, Brasschaat

Papier

Ophaling huisvuil jan.-febr.

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   30
DINSDAG   31
WOENSDAG 01
DONDERDAG 02
VRIJDAG     03
ZATERDAG   04

MAANDAG   06
DINSDAG   07
WOENSDAG 08
DONDERDAG 09
VRIJDAG     10
ZATERDAG   11

Ophaling huisvuil februari

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

Leegmaken
van 

huizen

zolder, garage,

EINDELIJK LEEG

0495/504 635
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SUPER
VOORWAARDEN

JOSEPH BOGUS EN DE VALSEMUNTERS
zaterdag 4 maart 2017– 20.30 u

Theater Hemelhoeve

Joseph Bogus en de Valsemunters -bekend van het klein-
schalige muziektheaterprogramma ‘Dead singers, dead 
ringers’- spelen op 4 maart akoestische versies van het 
Nederlandstalige lied. Zij brengen in het knusse Theater 
Hemelhoeve een dwarsdoorsnede van waar ze voor staan: 
meezingers, een vleug poëzie en de obligate flauwe grap. 
De groep bestaat uit de muzikanten van Karboenkel: Ronny
Schuerman aka Joseph Bogus (zang), Pete Huybrighs (gi-
taar en zang), Stef Huybrighs (bas), Bert Lenaerts (gitaar, 
mondharp en zang), Philippe Posson (sax, percussie en 
zang), Ivo Tops (percussie en zang). 

Na afloop kan u gezellig napraten in het BRASSCHAAT 
2012 café in zaal Born. tickets € 15 door storting van het 
totale bedrag op de rekening van BRASSCHAAT 2012: 
BE23 0682 3209 8391 mét vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer of reserveren bij Rudi Pauwels, 
Duboislei 9, tel: 0498 71 20 35.

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER Tandem

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Een uitstekend duo. 

Tiende Wereldmeerdaagse Brasschaat
Activiteitenaanbod in het kader van de Wereldmeerdaagse waarop iedereen welkom is: dinsdag 
7 februari 2017 om 20 uur in Theater Hemelhoeve (voorheen auditorium) van het Cultuurcentrum 
Brasschaat: Filmvoorstelling “Africa United”; iedereen welkom, vrije bijdrage.
Info: Patrick Naulaerts, pastor-diaken, lid dagelijks bestuur GROS en bestuurder vzw Mundio – 
0486 76 55 88 – patrick_naulaerts@hotmail.com
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UW INTERIEUR OP MAAT!

Lust u uw ‘voorlopige’ keuken niet meer? Droomt u al lang van een ingebouwde vestiairekast in de hal? Of bent u die 
oude binnendeuren gewoon beu? Dan is het tijd om de hulp van onze vakmensen in te roepen! Hoe klein of groot 
ook, u kunt werkelijk met al uw interieurvragen bij ons terecht. Of het nu gaat om meubels, dressings, maatkasten, 
gyprocwerken of volledige kamerinrichtingen, … Samen zoeken we een maatoplossing die volledig bij u past.

INTERHAUS
T O T A A L I N R I C H T I N G

www.interhaus.be

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne  
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

‘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

Juf v.d. lagere school 
geeft bijles in Gooreind. 
0479/258 052

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

57 j., jonge man, “er is 
niets mooier dan lief te 
zijn en samen van alles te 
doen”, zoekt lieve vrouw. 
0472/641 207


