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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

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

Ken je het geheim van een geslaagde

Kom eens kijken, het is de moeite waard.

Mariaburg - Brasschaat

BURDAPATRONEN

nieuw

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Dinsdag: Merksem       Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem                    Zaterdag: Schoten

    

DE GELDER
FASHION

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

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

VALENTIJNSACTIE

Ontvang gratis Eau de Parfum t.w.v. € 59,95 bij de aankoop van 4 hemden of 1 kostuum. 
Actie geldig t.e.m 14/02

of =

F A S H I O N
Voel je goed !

2017

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

dinsdag 14 februari

Verras je liefste met een 
origineel cadeau of kleurrijk boeket!

Kom langs en laat je inspireren.

Haal alvast de lente in 
huis met een kleurrijke 

boeket!

Breng kleur in je interieur!

Ontdek onze 
ruime keuze!

Breng je volle spaarkaarten binnen!

1 VOLLE KAART = €4 KORTING!*
*Binnenbrengen kan nog tot 28 februari 2017.
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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

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

De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde op 26 ja-
nuari 2017 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Het 
Leeg–Rietbeemden' in Brasschaat en Schoten goed. Met dit plan 
beschermt de provincie Antwerpen de open ruimte rond de Laarse 

‘Het Leeg - Rietbeemden’ is een gebied op de grens van Brasschaat 
en Schoten. Het omvat de vallei van de Laarse Beek, tussen de 
Laarsebeekdreef en de Beemdenstraat. Ter hoogte van de wijk De 
Rietbeemden was de vallei aangeduid als zone voor sociale wo-
ningen en woonuitbreidingsgebied. Het is echter een nat en over-
stromingsgevoelig gebied waardoor nieuwe woningen niet wenselijk 
zijn. Daarom duidde Vlaanderen het gebied aan als Signaalgebied.
Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens legt uit: 
“In heel Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid signaalgebieden 
aangeduid. Dit zijn gebieden die watergevoelig zijn, maar staan 
genoteerd als woon- of industriegebied. Voor de signaalgebieden 
in de provincie werkten de dienst ruimtelijke planning en de dienst 
integraal waterbeleid nauw samen om naar oplossingen te zoeken.”
Behoud groene ruimte aan de Laarse Beek - Copyright: Provincie 
Antwerpen
In mei vorig jaar startte de provincie met een openbaar onderzoek 
waarbij een PRUP voor Het Leeg - Rietbeemden werd voorgesteld 
aan de bevolking.
Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen nam het initiatief om via 
een PRUP, of provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan, een oplossing 
te zoeken. Ze deed een uitvoerige studie in samenwerking met de 
betrokken gemeenten, het bekkensecretariaat en Vlaanderen. De 
conclusie geeft aan waar bebouwing mogelijk is en waar niet. Met 
dit PRUP wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming van een 
aantal zones naar groene ruimte. De oevers van de Laarse Beek 
krijgen door het PRUP de bestemming natuurgebied. Het huidige 
golfterrein kan blijven bestaan, met de nodige aandacht voor natuur. 

weg mogelijk.”

WATERGEVOELIG GEBIED
AAN DE LAARSE BEEK

BLIJFT GROENE RUIMTE
PRUP HET LEEG - RIETBEEMDEN GOEDGEKEURD

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

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

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

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

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

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

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
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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*

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

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

Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H • Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij meten, plaatsen en verzorgen uw raam-
decoratie. Wij maken vrijblijvende offertes

Optrekgordijnen • Japanse panelen
Wave gordijn • Zonnewering

Medische
pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na 
afspraak

0486/02.66.02

Tiende Wereldmeerdaagse Brasschaat
Activiteitenaanbod in het kader van de Wereldmeerdaagse waarop iedereen welkom is: dinsdag 14 
februari 2017 om 20 uur in Theater Hemelhoeve (voorheen auditorium) van het Cultuurcentrum Bras-
schaat: Lezing ‘Vluchtelingen aan de grenzen van Fort Europa’ door Pieter Stockmans, journalist bij 
Mo*-magazine, auteur ‘De Jihadkaravaan’; 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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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 8 februari
Dagsoep

Kalfsworstjes 
spinaziestamppot

Donderd. 9 februari
Dagsoep

Kip met appelmoes, 
gebakken 

aardappeltjes

Vrijdag 10 februari
Dagsoep

Kabeljauw in witte 
wijnsaus, duchesse 

aardappel

Maandag 13 februari 
Dagsoep

Kalfsworstjes, 
Savooistoemp 

met spek

dinsdag 14 februari 
Valentijnmenu, open 
vanaf 18u. reserveren

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

Bitcoin@Money.be

Maurits Rijkeboer

Brasschaat

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

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

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
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DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - Davidsfonds Academie
Langs Tigris en Eufraat – de cultuur van het oude Mesopotamië door Prof. Michel 
Tanret op vrijdag 24 februari, 10, 17 en 24 maart 2017 van 14 tot 16 uur.
* Het dagelijkse wel en wee van de Babyloniërs
* Het ontstaan en de betekenis van het spijkerschrift
* Het epos van Gilgamesj, het Babylonische scheppingsverhaal
Ten tijde van het oude Egypte strekt zich tussen Tigris en Eufraat het Mesopota-mi-
sche rijk uit, een van de grootste beschavingen uit de oudheid. De uitvinding van het 
spijkerschrift door de Sumeriërs in 3300 v.Chr. is daarin van groot belang. De over-
gebleven kleitabletten bieden niet alleen een schat aan informatie over het dagelijks 
leven in die tijd, maar bevatten ook hoogstaande literaire en religieuze teksten.

Michel Tanret trekt samen met u door de rijke cultuur van het vruchtbare Twee-stro-
menland. De eerste nederzettingen rond 6000 v.Chr., de uitvinding van het eerste 
schriftsysteem ter wereld, grote vorsten als Hammoerabi en Assurbanipal: het zijn 
slechts een paar voorbeelden uit de boeiende reis door een tijd vol genees-kundige, 
wiskundige en literaire hoogtepunten.

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
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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

Onze tumblinggymnasten hebben  op de voorbije Provinciale 
Voorrondes knap gepresteerd: Arno Vereecken: werd tweede op 
de Prov.Voorronde O. en W. Vlaanderen van 14/1/2017 te Mal-
degem in Categorie C 15-16 jaar. Yannick Stevens behaalde 
een GEDEELDE 1e plaats op de Prov.Voorronde Antwerpen van 
28/1/2017 inCategorie B +17 jaar. Dylan Verboven mocht op de 
Prov.Voorronde Antwerpen de bronzen medaille mee naar huis 
nemen in Categorie B 13-14 jaar! Voor onze acrogymnasten is het 
wedstrijdseizoen ook volop gestart. Op de voorbereidende inter-

ACRO II GYM  BEHAALT GOUD, ZILVER EN BRONS
OP PROVINCIALE VOORRONDES

clubwedstrijden van november en december waren de resultaten 
al veelbelovend... Op de Internationale wedstrijd van 25/26 no-
vember 2016 in Breda behaalden volgende acroformaties mooie 
podiumplaatsen: 1e plaats voor Ise Schellekens, Helena Heijens 
en Sara Van Hooydonk Cat.A 11-16 M3. 2e plaats voor Nina 

Macharis en Yorben Daelemans Cat A 12-18 Mix Pair, zij werden 
ook 3e op de Zeestern Trials van 14 januari in de Panne. Wij wen-
sen iedereen nog veel succes op de komende wedstrijden!

Yannick Stevens

Arno Vereecken

Dylan Verboven

Wij houden van... HAAR

Maak kennis met onze kapperszaak
en geniet van een

GRATIS BRUSHING

Kapelsesteenweg 177
Afspraak gewenst: 03 - 646.77.55
Privé parking voor klanten

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 

ÉÉN GRATIS BRUSHING PER KLANT

Geldig tot eind februari 2017

Toneelkring Pikant voert op :
Oude Liefde Roest (niet), een blijspel van Rob Vriens in een 

afdeling Brasschaat op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2017, 
telkens om 20u. in zaal Berkenhof - Middelkaart 2 - Brasschaat

nr. 0485 66 54 03  of  03 652 12 44

-
sloten om het te verhuren aan vakantiegasten.Het wordt wel heel 
druk op de boerderij ! De volgende 3 weken verlopen dan ook 
heel anders dan iedereen vooraf had kunnen denken. In plaats 
van een rustige vakantie wordt het een hectische periode, met 
de nodige verwikkelingen !
De acteurs: Marcel Verheijen, Anita Van Rossem, Leen 
D’haemer, Christel Hochsteyn, Anja Van de Velde, Marie-Astrid 
Van de Velde, Ward Van Eynde en de technische ploeg : Nicole 

-
ne Blomme en Luc Van de Velde bezorgen jullie een avondje vol 
geheimen, misverstanden, ruzies en romantiek met een verras-
sende ontknoping aan het einde !

COMPUTER-
PROBLEMEN?
Leer ze oplossen 
samen met onze 

slimme studenten.

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

Te koop: droog brand-
hout, kl. hoeveelheid, 
thuisgebr. 0495/914 096

Alle onstoppingswerken 
en kleine dakwerken. 
Tom 0492 822 180

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     8-2-2017 7

ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

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

CUPIDO SCHIET RAAK IN HET DAKHUUS       
Februari is traditiegetrouw de maand van de geliefden. Nog 
geen inspiratie voor een origineel cadeau? Verras je partner 
eens met een leuke cursus! Wat dacht je van een cursus ont-
spanningsmassage ?  Of samen een leren koken in de cursus 
zomerbarbecue ? Of je kan ook samen een nieuwe taal leren.  
Er starten nog verschillende kortlopende taalcursussen voor de 
zomervakantie. Je kan kiezen uit Spaans, Italiaans, of Turks of 
Thai  op reis. 
Starten ook nog binnenkort: Je eigen Interieur sfeer ontwerpen, 
gitaar of mondharmonica, mindfulness en nog veel meer leuke 
thema’s. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.
org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-17u, wo 17-18.30u) 
of mail naar info@dakhuus.org.  Spring gerust ook eens binnen 
op de Bredabaan 696 in Brasschaat.

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, 0465/389 
934 (Shaveline)

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

Alle tuinwerk.  GSM 
0474/453 834

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

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

Moto te koop gevraagd. 
0485/874 687 Dirk

L I N G E R I E

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

Bij aankoop van 
een valentijnsgeschenk 

(vanaf 75 euro) krijgt elke man 
een herenslip of short 
van Manned of RJ.  

Valentijnsactie
t.e.m. 14/02
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OPENINGSUREN:
Alle werkdagen van 9u30 tot 18u30, Gesloten op donderdag
Zaterdag van 10u tot 18u
zondag en feestdagen van 13u 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

Hoekbank met verstelbare hoofdsteunen 
en elektrische relax

1449€
1738€

3-zit met 2 ingebouwde elektrische
relaxen + 2-zit in Italiaans vintage leder

2793€
3880€

Hoeksalon in microvezel
zoals op foto1599€

2432€

3-zit met 2 elektrische relaxen
ingebouwd + 2zit1249€

1475€

2.5-zit (2 elektrische relaxen)
+ 2-zit in lederlook1699€

2340€

Moderne hoekbank.
Opstelling 3-zit + longchair
+ hoofdsteun + poef1569€

2090€

3-zit (2 elektrische relaxen)
+ 2-zit in stof1199€

1506€

Wooneiland zoals op foto,
met ingebouwde bedfunctie1089€

1295€

Eerst komen = eerst kiezen!

WIJ BEGINNEN MET VERBOUWINGEN

UITVERKOOP SALONAFDELING
(STOF- & LEDERCOLLECTIES)

Deze week: talloze éénmalige aanbiedingen!

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

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

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.

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

KFC Brasschaat
Vrijdag 10-2-2017
20.00 u.: Res. A - St.-Lenaarts
Zaterdag 11-2-2017
11.00 u.: U7 - Ekeren FC
09.30 u.: U13 A - K Brecht SK
09.30 u.: U13 B - KFC Antonia
12.30 u.: U10 - FC Merksem
15.00 u.: Prov. Res. - Zwijndr.
20.00 u.: 1e ploeg - Branddonk
13.30 u.: FC Essen - U8
09.30 u.: City Pirates - U9 A
11.00 u.: K Heibos SV - U9 B
11.30 u.: Zwijndrecht - U11
Zondag 12-2-2017
11.15 u.: U15 B - Achterbroek
09.30 u.: ‘s Gravenwezel - U17
10.30 u.: Berendrecht - U6
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij 
KFC. Brasschaat. Geboorte-
jaar 2012 -2011 training om 
13.30 u. Kunstgrasveld nabij 
de Hemelhoeve Gemeente-
park van  Brasschaat. Trainer 
Frans Van Bergen, T. 03/651 
48 90; 0477/575 411. kfcbras-
schaat@gmail.com        

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)

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

Wij zijn gesp. in bouww. 
ren., bezet., gypr., plaf., 
el., schild. 0489/986 657  
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Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72

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 leerlin-
gen uit de eerste graad secundair 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 tij-
dens deze jubileumuitgave de jongeren laten kennis maken met diverse aspecten van 
de Noord-Zuidproblematiek. 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 dag naar het Cultuurcentrum in Brasschaat, waar 

 

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 on-
dervinden wat solidariteit en samenwerken betekent. 
De tientallen deelnemende organisaties hebben één uitgangspunt gemeen: het ge-
loof 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
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Belle Epoque
Gebruik van privé-wellness incl.

 gebruik van badlinnen, badjassen
 en badslippers

Valentijnsarrangement

Prijs: € 140,- 

MENU 

 
Glaasje Espumante rosé met amuse

Cocktail de marisco
Zeevruchten cocktail

--------

con lebomma caramelizada
Lamskroon met 

gekarameliseerde ajuin 
Of

Bacalao a ma plancha salsa verde
Skrei met groene saus

----
Postre 

Trio de fresas
Trio van aardbei

1765 
bar & taperia

Kapelsesteenweg 342 
2930 Brasschaat

Katerheidemolen

Tel 03/2933360
www.1765.bar € 45

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

tuinenkrisherremans.be

GSM 0477 261 353

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

HULP AAN HUIS NODIG 
VOOR BEJAARDEN? Ei-

Man zoekt werk m. erv., 

Alg. reparaties. 
san., gipspl., wanden, 

Vrouw zoekt werk als 

Algemene bezettings-
werken,

Klusjesman,

Vr. z. w.,

Goot,

Te koop:

Te huur:

Hal, living, 2 slpk., keuk., 

Dinsdag 14 februari 
2017 - ‘Wonderlijke 

Gepassioneerd en met gevoel 
de kwetsbare schoonheid van 
onze natuur vastleggen. Dat 
doet Martin Steenhaut, natuur-
fotograaf uit Schoten, al meer 
dan 15 jaar. Reizen in binnen- 
en buitenland naar de mooiste 
maar ook de meest eenzame 
plekjes, om dan even alles te 
vergeten en de natuur echt aan 
te voelen. Uren of soms dagen 
wachten om dan oog in oog te 
staan met een prachtig dier of 
landschap dat je zintuigen prik-
kelt. En dan dat ene magische 
moment  op foto vastleggen. 
Martin viel al meermaals in 
de prijzen op belangrijke inter-
nationale fotowedstrijden en 
exposeert regelmatig. Wij kon-
den Martin overtuigen om zijn 
belevenissen en ervaringen als 
verantwoorde natuurfotograaf 
met ons te delen. Verwacht je 
aan ‘the making of’ van  prach-
tige beelden uit binnen- en bui-
tenland.  In samenwerking met 
Natuurgidsen Brasschaat.
Locatie: De Ploeg – Verhoe-
venlei 50. Aanvang: 20 uur. 
Inkom is gratis. Iedereen wel-
kom. Org.: Velt Brasschaat
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Vrijdag 27 januari werden alle 
vrijwilligers van OCMW Bras-
schaat en Zorgbedrijf Brasschaat 
in de bloemetjes gezet op een 
welverdiende nieuwjaarsre-
ceptie. De grote aanwezigheid 
typeert de energie en het en-
thousiasme van deze ploeg. Een 
samenleving zonder vrijwilligers 
is ondenkbaar en onleefbaar. 
Daarom een dikke pluim voor 
alle vrijwilligers van de negen 
diensten. Ook grote dank aan 
Mater Dei. Enkele leerlingen 
verzorgden de receptie waar-
door onze vrijwilligers eens niet 
moesten werken maar wel in de 
watten gelegd konden worden. 

VRIJWILLIGERS
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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



Moet u leren leven 
met pijn?
Kampt u met stress, vermoeidheid, 
artrose, hernia, fibromyalgie, 
rugpijn, osteoporose...?

Andullatietherapie is een natuurlijke 
pijnstiller bij rugklachten, stress, 

Wat doet Andullatie?
Andullatietrillingen dringen diep in de 

Voor wie?

Werking en resultaten

Meer informatie vindt u op :

PUBLIREPORTAGE

Weetjes over de 
Andumedic:

RUGPIJN

FIBROMYALGIE

Kapper op rust geholpen 
door Andullatie

eeuw lang 

‘De Knipper’ 

Antwerpse 

Licht in de donkere tunnel 

staken wegens 

In de praktijk Van Dieter Meert
Miksebaan 265
2930 Brasschaat

13u00 tot 19u00
10u00 tot 18u00
10u00 tot 18u00

10 feb
1 11 feb

12 feb

vr
za
zo

Wanneer?Waar?

KOM NAAR BRASSCHAAT EN ERVAAR 
PIJNVERLICHTING IN 15 MINUTEN!

FIBROMYALGIE 
ARTROSE

REUMA - RUGPIJN 
SPIERPIJN

HERNIA

BROMYALGIE 
ARTROSE

UMA - RUGPIJN 
SPIERPIJN

HERNIA

055/23 23 23www.hhp.beinfo@hhp.be

Jean Cauwenbergh: 0468/12 18 30 
Philip Verschuere: 0497/48 65 28

Reserveer nu gratis bij uw Andullatieadviseur:

Brasschaatse Film,     Nr. 6,     8-2-2017 13
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DANKBETUIGING

Op 10 september 2016 namen we afscheid
van papa en bompa

Maurice Baetens
Nog geen 5 maanden later, op 1 februari 2017,

moesten we nu ook zijn echtgenote,
ons mama en bomma

Lucienne Vercauteren
uit handen geven.

Telkens werden we daarbij omringd en gesteund
door vele vrienden, buren, kennissen en collega’s.
Samen met onze familie willen wij al deze mensen

heel oprecht bedanken voor hun warmte,
medevoelen en sympathie, alsook de mooie bloemen.

Dit heeft ons allen diep ontroerd en deugd gedaan.

Vanwege
Marc en Kim Baetens  De Beir, Chloë, June, Gino en Judy

demeyeruitvaart.be

In 2015 organiseerde de bibliotheek voor het eerst een poëziewedstrijd, toen enkel bestemd voor 
volwassenen. In 2016 was het de beurt aan de jeugd onder het motto “kom dichter in beeld”. De wed-
strijd liep van 15 september tot 1 december. Een professionele jury had de handen meer dan vol om 
alle 227 inzendingen te beoordelen en uiteindelijk een keuze te maken. Toch was het eindresultaat 

Op 25 januari 2017 was het eindelijk zover: genomineerden en winnaars werden bekend gemaakt 
en mochten hun prijzen in ontvangst nemen. Schepen Karina Hans (cultuur) werd bijgestaan door de 
kinderburgemeester Jonas Benlahssen die op zijn beurt alle prijswinnaars aankondigde.
In de categorie 7 tot 10 jarigen ging de eerste prijs naar het gedicht “Niet te stoppen” van Ani Maktyan, 
in de leeftijdsgroep 11 tot 14 jaar het gedicht “Onzichtbaar” van Annabel McMullan en in de groep 15 
tot 17 jaar “Zijn lippen op elkaar” van Benoît Legon. 
De Academie van Muziek en Woord luisterde de prijsuitreiking op en stelde de gedichten voor aan 
het publiek. 32 Beelden met bijpassende gedichten, een unieke tentoonstelling die iedereen nog kan 
bezoeken tot 12 maart in de hoofdbibliotheek Bredabaan 407. www.brasschaat.bibliotheek.be

KOM DICHTER IN BEELD: POËZIEWEDSTRIJD

Hemelhof
Brasserie

Aperitief van het huis
Amuses van de chef

*
Ravioli van kreeft 

lenteui-paprika-courgette
*

Bloemkoolvelouté
bloemkool-rivierkreeftjes-bieslook

*
Lamsfilet

wortelen-zilveruitjes-broccoli-lamsjus-kroketjes
of

Skrei 
wintergroentjes-garnaalsausje-kroketjes

*
Trio van panna cotta

11-14 februari
€ 37,90 p.p.

Wees er snel bij !
03 652 05 49

Enkel telefonisch te reserveren
Gemeentepark 19 ( park van Brasschaat) - 2930 Brasschaat

GLOEDNIEUWE 
BLOGWEBSITE
www.brasschaatsefilm.com

Volg ons 
vanaf nu 

ook op 
facebook

SVB Driehoek
Zaterdag 11 februari 2017
09:00 Pup C1 - Groenenhoek
09:00 Pup C2 - Groenenhoek
09:00 Microben - Vlug Vooruit
10:15 Pup B1 & B2 oefenmatch
11:30 Miniem C - Vos Reinaert
11:30 Min B - Groenenhoek
12:00 Groenenhk - Mini-min A
12:00 Sint Jozef - Mini-min C
12:30 Olve - Mini-miniemen B
12:30 Helderhoek - Cadett B
13:00 Pupillen A1 - Ik Dien
13:00 Pupillen A2 - Ik Dien
14:00 VDP - Scholieren A
14:30 Miniemen A - Ik Dien
16:00 Cadetten A - Ik Dien
18:00 Junioren - Vlug Vooruit
Zondag 12 februari 2017
10:00 Nieuw Stabroek - Res B
10:00 Dam - Fam Academia
11:00 Vaso - Reserven C
12:15 Reserven A - Oxaco
15:00 Eerste elftal - Sint Jozef
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†

Quirijnen 03 650 15 15

De familie meldt u met droefheid het overlijden van

de Heer

Joseph Alphonse François 
Sammels

Directeur Generaal PETROFINA n.v. 1969-1978
Gedelegeerd Bestuurder SIBP n.v. 1978-1986

Bestuurder Belgische Petroleum Federatie 1978-1985
Lid Probus Antwerp Center

Officier in de Kroonorde

echtgenoot van Mevrouw

Josepha Gepts
Geboren te Baneasa, Roemenië op 12 januari 1926

en overleden te Brasschaat op 27 januari 2017.

Dit melden u :
Josepha Gepts,

zijn echtgenote,
Marc en Brigitte De Rudder-Verstraeten,

zijn kinderen,
Charlotte De Rudder,
Yann De Rudder,
Philip De Rudder,

zijn kleinkinderen.

De kerkelijke afscheidsplechtigheid,
gevolgd door de teraardebestelling heeft plaatsgevonden 

in besloten kring.

Condoleren : 
Fam. Sammels-Gepts p.a. Uitvaartzorg Quirijnen I Sereni,

 Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat
condoleances.be

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Tiende Wereldmeer-
daagse Brasschaat

Activiteitenaanbod in het kader 
van de Wereldmeerdaagse 
waarop iedereen welkom is: 
zaterdag 11 februari 2017 (van 
13 tot 18 uur) en zondag 19 fe-
bruari 2017 (van 13.30 tot 17 
uur) is iedereen welkom in de 
Ruiterhal om kennis te maken 
met de Wereldmeerdaagse en 
om de standen van de wereld-
markt gratis te bezoeken.
Info: Patrick Naulaerts, pastor-
diaken, lid dagelijks bestuur 
GROS en bestuurder vzw 
Mundio – 0486 76 55 88 – pa-
trick_naulaerts@hotmail.com

Berkel snijmachine ge-
zocht. 0496/533 827

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

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

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

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



Kerkhoven blijken regelmatig het doelwit te zijn van dieven zonder 
schroom. Op de vaak rustige plekken gaan ze op zoek naar kostbare 
voorwerpen en metalen.
De gemeentediensten en lokale politie ondernemen actie, maar ook jij 
kan mee helpen dit te voorkomen.

De lokale politie houdt regelmatig extra controles en toezicht op de

de gedenkplaatsen. Daarnaast doen ze ook regelmatig controles op de 

gemeentelijke diensten hebben ook de metaalhandelaars op de hoogte 
gebracht zodat de dieven hun buit niet zomaar kwijt kunnen.

Graag geven we enkele tips mee aan buurtbewoners van de kerkhoven 

• 

• 

• Contacteer de politie bij elke verdachte handeling
• Markeer bronzen en koperen voorwerpen, bijvoorbeeld met
 uw naam
• 

U kan de lokale politie bereiken op het nummer 03 650 35 00.

actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

SENIORENFEEST 2017
De Brasschaatse Seniorenraad en vzw +3 centrum organiseren

28 februari en 2 maart | 14 uur
CC Ruiterhal, Gemeentepark 10 | € 7*

livemuziek en humor 
met Sam Verhoeven 

en Luc Caals
* Kaarten alleen in voorverkoop
 verkrijgbaar in de Remise, 
 de 3 dienstencentra 
 en alle seniorenbonden.

60 l restafvalbakken
te koop op het
containerpark

• 
• minder geurhinder
• voordeliger in prijs dan het gebruik
  van de huisvuilzakken

Voortaan OCMW ook 
‘op afspraak’

zal er echter weinig veranderen. De dienstverlening wordt 

gemaakt worden. 

inpassen in je agenda zonder wachttijden te moeten incalcu-

• eerste gesprek – intake
• juridisch advies
• tegemoetkomingen voor personen met een handicap
• parkeerkaart 
• mantelzorg
• aanvraag pensioen
• inkomensgarantie ouderen
• levenseinde (o.a. euthanasie) plannen
• euthanasie registreren
• stookoliedossier

uitzondering

lijke werkers. Hier verandert er dus niets. 

Voorzorgsmaatregelen
diefstallen op kerkhofBrasschaat is op zoek

naar jou!

- manager mobiliteit

Bekijk al onze vacatures op
www.brasschaat.be.
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Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Bieke Boets
echtgenote van
Lou Keteleer

Geboren te Antwerpen op 28 juli 1929
en overleden in wzc Amandina te Wuustwezel

op 1 februari 2017.

Dit melden u :

Lou Keteleer,
haar echtgenoot;

Wim en Marleen Keteleer-Pernet,
Ann Keteleer,

Jan en Ineke Keteleer-Koopmann,
Frank en Eveline Keteleer-Criar,

haar kinderen;

haar Klein- en Achterkleinkinderen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum, 

Armand Reusensplein, 
op woensdag 8 februari 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid
tot groeten in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de asbestemming op de begraafplaats 
van Brasschaat-Rustoord, gelegen aan de Max Hermanlei.

Met dank aan het volledige team van wzc Amandina
voor hun goede zorgen.

www.condoleances.be

Quirijnen 03 650 15 15

†

www.brasschaatsefilm.com
Volg ons ook op facebook

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 11 februari 2017
15.00 u.: GR Katelijne - Pr. Res
12.45 u.: Heibos - Gew. Res.
11.30 u.: FC Merksem - U13
10.30 u.: U11 - Loenhout
09.30 u.: ‘s Gravenwezel - U10
10.30 u.: U9 - FC Merksem
10.30 u.: U8 - Gooreind
11.00 u.: KSK Donk - U7
Zondag 12 februari 2017
15.00 u.: Tisselt - 1e ploeg
09.30 u.: U17 A - Brecht
11.15 u.: U17 B - Berendrecht 

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

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
Jonge kok

5 dagen per week
Bredabaan 950 

2930 Brasschaat  
03 663 09 27 

info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

Te huur: vanaf 1/3. Instap-
klaar appart. 2e verd. Bre-
dabaan 195 Brasschaat. 
Living en 2 slaapkamers 
op parket. Gerenoveer-
de keuken en badkamer, 
berging, gastentoilet, lift, 
garage. Geen huisdieren, 
€ 800. GSM 0485/313 639

Citrine bvba, Wiegstraat 13, 
2000 Antwerpen, detailhan-
del in uurwerken en sieraden 
in gespecialiseerde winkels
Convoi-XI bvba, Zonnewij-
zerstraat 13, 2018 Antwer-
pen, verhuur en lease van 
woon- en bureelcontainers 
en dergelijke accommodatie
Dasa bvba, Ringweg 1 bus 
4, 2910 Essen, overige ad-
viesbureaus op het gebied 
van bedrijfsbeheer en be-
drijfsvoering
DJM bvba, Lange Lobroek-
straat 85, 2060 Antwerpen, 
eetgelegenheden met be-
perkte bediening
Dounya Inter Company 
vof, Jan Frans Van de 
Gaerstraat 105, Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
E.P.T. ebvba, Over d’Aa 62, 
2910 Essen, groothandel in 
andere kantoormachines en 
kantoorbenodigdheden, met 
uitzondering van computers 
en randapparatuur
Eco Team bvba, Driekonin-
genstraat 140, Berchem, teelt 
van groenten, meloenen, 
wortel- en knolgewassen
Eures bvba, Energielaan 20 
bus 4, 2950 Kapellen, uit-
zendbureaus

 Brou-
wersvliet 21, Antwerpen, pro-

Hofmans Christiaan, Au-
tolei 81/V1, 2160 Wommel-
gem, diensten in verband 
met vervoer te land
J & T Consulting & Servi-
ces bvba, Markt 24, Ekeren, 
tussenpersoon in de handel
Jaafar bvba, Doelhofstraat 
25, 2170 Merksem, eetge-
legenheden met beperkte 
bediening
Limitless nv, Boomsesteen-
weg 690, 2610 Wilrijk, ad-
viesbureaus op het gebied 
van bedrijfsbeheer en be-
drijfsvoering
SSMIC bvba, Amerikalei 35, 
2000 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Strass nv, Tweemontstr. 26, 
Deurne, groothandel in huis-
houdtextiel en beddengoed
Strass Store bvba, Steen-
houwersvest 59, 2000 Ant-
werpen, detailhandel in 
dames-, heren-, baby- en 
kinderboven- en -onderkle-
ding en kledingaccessoires 
in gespecialiseerde winkels
Trinacria ebvba, Mechelse-
steenweg 1, Antwerpen, ove-
rige adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsbeheer 
en adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsvoering
Trivaro Totaalinrichting 
bvba, Sluisvijfbaan 6, 2960 
Brecht, activiteiten van inte-
rieurdecorateurs
T-Serv bvba, Braziliëstraat 
23, 2000 Antwerpen, compu-
terconsultancyactiviteiten
Annpurna bvba, Lange 
Kievitstraat 49, 2018 Ant-
werpen, detailhandel in niet-
gespecialiseerde winkels 
waarbij voedings- en genot-
middelen overheersen
EBL bvba, Scheldestraat 
3, 2000 Antwerpen, vormen 
van onderwijs
Amoebe bv bvba, Ossen-
markt 16, 2000 Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
‘t Nieuw Kapelleke bvba, 
De Bruynlaan 2, 2610 Wilrijk, 
cafés en bars

Elkassis bvba, Kattendijk-
dok-Oostkaai 17, 2000 Ant-
werpen, plaatsen van be-
hang en vloerbekleding en 
wandbekleding van andere 
materialen
Euro Antiques Comm. V., 
Sanderusstraat 76/1, 2018 
Antwerpen, eetgelegenheid 
met beperkte bediening
Euro Glass Protect Comm. 
V., Sanderusstraat 76/1, Ant-
werpen, eetgelegenheid met 
beperkte bediening
Future Gems bvba, Peli-
kaanstraat 62, 2018 Antwer-
pen, groothandel in diamant 
en andere edelstenen
Hanjin Shipping Europe 
(Belgium), Noorderplaats 5, 
2000 Antwerpen, vervoeron-
dersteunende activiteiten
Herat Market bvba, Provin-
cistraat 2, 2018 Antwerpen, 
detailhandel in dames-, 
heren-, baby- en kinderbo-
ven- en -onderkleding en 
kledingaccessoires in ge-
specialiseerde winkels
M.S.B.H. Alliance bvba, 
Jacob Jacobsstraat 9, 2018 
Antwerpen, groothandel in 
uurwerken en sieraden
Muhring Olivier Philippe 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘TARTAROS’), 
Venusstraat 13 bus 8, 2000 
Antwerpen, computerconsul-
tancyactiviteiten
NMS Comm. V., Sanderus-
straat 76/1, 2018 Antwerpen, 
eetgelegenheid met beperk-
te bediening
Segers Kelly (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘UKKEPUK’), Akker 10, 2980 
Zoersel, kinderdagverblijf
Sorghvliedt bvba, Krijgs-
baan 20, 2660 Hoboken, 
eetgelegenheden met be-
perkte bediening
‘t Kruimelke bvba, Palin-
ckstraat 1, 2100 Deurne, 
ambachtelijke vervaardiging 
van brood en van vers ban-
ketbakkerswerk
Container Line Manage-
ment bvba, Stijfselrui 44, 
2000 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Tennour bvba, Cruyslei 52, 
Borgerhout, eetgelegenhe-
den met volledige bediening
Aemco bvba, Quellinstraat 
49, 2018 Antwerpen, alge-
mene bouw van residentiële 
gebouwen
Ago Invest Projects nv, 
Amerikalei 155 bus 1, 2000 
Antwerpen, handel in eigen 
onroerend goed
Airsoft Vlaanderen bvba, 
Jacob de Roorestraat 23, 
2650 Edegem, groothandel 
in spellen en speelgoed
All Dental Services Comm. 
V., Dokter Maurice Timmer-
manslaan 1A, Merksem, 
detailhandel in medische en 
orthopedische artikelen in 
gespecialiseerde winkels
Aqu-Wine bvba, Rei-
gersmolenstraat 2, 2531 
Boechout, groothandel in 
wijnen en geestrijke dranken
Asian Fashion Comm. V., 
Van Wesenbekestraat 64, 
2060 Antwerpen, detailhan-
del in dranken in gespecia-
liseerde winkels, algemeen 
assortiment
ASN bvba, Gasthuishoe-
vestraat 4, 2170 Merksem, 
eetgelegenheden met be-
perkte bediening

Association Continen-
tale de Reassurance nv, 

Deurne, tussenpersoon in 
de handel
Benarosh-Katz Diamonds 
nv, De Keyserlei 58-60 bus 
19, 2018 Antwerpen, groot-
handel in diamant en andere 
edelstenen
Bhagat & Zonen Comm. 
V., Diepestraat 154, 2060 
Antwerpen, detailhandel in 
lederwaren en reisartikelen 
in gespecialiseerde winkels
Bis Tomic bvba, Antwerp-
sesteenweg 319, 2950 
Kapellen, restaureren van 
bouwwerken, stukadoors-
werk
Bitterzoet bvba, Sint-Pau-
lusstraat 19, 2000 Antwer-
pen, eetgelegenheden met 
beperkte bediening
Construction, Develop-
ment en Investment nv, 
Korte Lozanastraat 8 bus 6, 
2018 Antwerpen, bemidde-
ling bij de aankoop, verkoop 
en verhuur van onroerend 
goed voor een vast bedrag 
of op contractbasis
Consulting and Prospec-
tion International nv, Korte 
Lozanastraat 8 bus 6, 2018 
Antwerpen, boekhouders en 

Corsan nv, Brouwersvliet 
21, 2000 Antwerpen, pro-

Delal Worx bvba, Van Ros-
sumstraat 42 bus d, 2100 
Deurne, detailhandel in niet-
gespecialiseerde winkels 
waarbij voedings- en genot-
middelen overheersen
Dode Zee Cosmetics bvba, 
Isabellalei 81, 2018 Antwer-
pen, detailhandel in cosme-
tica en toiletartikelen in ge-
specialiseerde winkels
Double E bvba, Nijver-
heidsstraat 72, unit 32, 2160 
Wommelgem, detailhandel 
in dames-, heren-, baby- en 
kinderboven- en -onderkle-
ding en kledingaccessoires 
in gespecialiseerde winkels 
(algemeen assortiment)
Elifrank bvba,
laan 51, 2050 Antwerpen, 
cafés en bars
Epanomeritaki Chrysoula, 
Pastoor Coplaan 159, 2070 
Zwijndrecht, eetgelegenhe-
den met beperkte bediening
Esom Nchedo, Bosho-
vestraat 95/2, 2100 Deurne, 
niet-gespecialiseerde groot-
handel in niet-diepgevroren 
voedingsmiddelen, dranken 
en genotmiddelen
Fleka bvba, Essensteen-
weg 79B, 2930 Brasschaat, 
adviesbureaus op het ge-
bied van bedrijfsbeheer en 
bedrijfsvoering
Global Medical Partners 
bvba, Oudstrijderslaan 55 
bus 8, 2660 Hoboken, ad-
viesbureaus op het gebied 
van public relations en com-
municatie
Group 26 bvba, Belgiëlei 16 
bus 7 (6e verdieping), 2018 
Antwerpen, overige advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer en bedrijfs-
voering
GSG vof, Gasstraat 11, 
2060 Antwerpen, cafés en 
bars
H.D. Company bvba, Sta-
tiestraat 156, 2600 Berchem, 
cafés en bars



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     8-2-2017  19

• 36.5 uur/week (kassa, aanvul, verkoop)
• aan te melden met c.v. en foto 
 of mail naar info@vanende.be 

Albert Heijn
Hoogboomsteenweg 9-13 • 2930 Brasschaat

Picoloplein 1 • 2940 Stabroek

FULL-TIME
MEDEWERKER

zoekt

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 !!!

PASFOTO’S
Nationaal & internationaal

Als het beter moet zijn

set van 6 €8.90
Met deze bon extra set + sleutelhanger gratis

FOTO SPECTRUM
Bredabaan 508 • Merksem

Tel. 03 645 94 28

VISHANDEL DELICE
BREDABAAN 291 • 2930 BRASSCHAAT • Tel. : 03/651.89.85

VOOR VALENTIJN
4 koude vishapjes: 

* tonijntartaar

* krab-mango-komkommer

* olijven

******
St.jacobsvruchten met witloof

per persoon 
21,00 euro

OP BESTELLING
Vanaf heden zondag’s open tussen 10u en 12u om 

bestellingen af te halen.

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
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)

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

NIEUW IN DE PRAKTIJK

50% voor 90’ 100% kwaliteit
Daar zeggen we toch geen nee tegen.

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

Vanaf februari terug het gewone tarief van € 60 maar
Elke massage van 90’ levert u een duimpje op en 
10 duimpjes leveren uw 50% korting op voor de 11de sessie.

TE KOOP: vlot draaiende horecazaak 
(Ontbijt- en lunchcafé)

70m² vloeropp. + 20m² terras
gebouw, inrichting en inboedel inbegrepen

Hoek Lage kaart/Leeuwenstraat Brasschaat

Vraagprijs: € 184.000 (excl. notariskosten)
0475/77.40.22

K. Soc. Maria-ter-Heide
Vrijdag 10/2/2017
20.00 u Res A-Ekeren
20.00 u Brecht-Vets
Zaterdag 11/2/2017
20.00 u 1e ploeg-Donk
15.00 u Zonhoven-Dames nat
15.00 u Mechelen-Dames B
15.00 u De Kempen-Dames C
13.00 u Vlimmeren-Dames D

14.00 u U13B-’s Grav.Schilde
09.30 u U11-Horendonk
11.15 u U10-Wildert
11.15 u U9A-Merksem
11.15 u U9B-Horendonk
09.30 u U8-Mariaburg
Zondag 12/2/2017
11.30 u U15-Wijnegem
09.30 u Aartselaar-U13A
Donderdag 16/2/2017
20.00 u Berendrecht-Res A

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.

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

0487/636 835

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

Inboedelservice, alles 
leeg van kelder tot zolder. 
Wij kopen ook losse stuk-
ken. 0473/883 938

Te huur: MTH, magazijn, 
60 m², sec. poort, water, 
elektr., wc, € 450/mnd. 
0475/730 202

Lieve alleenwonende 
zoekt vriendin voor de 
gezelligheid, enz... Tel. 
03/653 11 52

Vrouw zoekt werk, poets, 
strijk, nt rok., enkel ser. 
aanb. 0486/401 250

Te koop: barok cello bj 
2005, vrpr. € 3.500, hoes + 
boog incl., standaard incl. 
Tel. 0472/575 289

Te koop: semi-professio-
nele éénschijfschuurma-
chine (tegelvloeren) BOM-
AMD33 met toebehoren, 
niet gebruikt 0477/696 752

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw, strijk, afw., 
nt rookster. 0486/899 754

Poolse vrouw zoekt 
werk voor dond., 
schoonm., strijk., kled. 
herstellen. 0488/220 620

Te koop: 2 rolstoelen, 
Tel. 03/664 88 17 (voor 
de middag). 

EPC / Elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Te huur: gar. Centrum Bb 
423, € 75. Tel. 03/646 23 
43 - 0495/417 874
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Brasschaat goed vertegenwoordigd in Kamp 
Noord Band Contest

Ondertussen een begrip in de muziekwereld rond Antwerpen 
en de noorderkempen: de intergemeentelijke muziekwedstrijd 
Kamp Noord. De jaarlijkse competitie wisselt af tussen een 
wedstrijd voor dj’s en dan weer live bands. Kamp Noord is uit-
gegroeid tot de ideale springplank voor jong geweld in de Noor-
derkempen. Brasschaat is dit jaar goed vertegenwoordigd met 
maar liefst zeven deelnemende bands.
2017 is opnieuw een ‘bandeditie’ met een line-up van begin-
nende bands en ervaren rockers die streven naar eeuwige roem 
in de regio. Deze week werden de namen van de genomineerde 
deelnemers bekend gemaakt. 30 bands uit negen verschillende 
gemeenten nemen het op in vier voorrondes. Brasschaat is goed 
vertegenwoordigd met maar liefst zeven deelnemende bands. 
De geselecteerde Brasschaatse bands zijn: BLARE, Crimson 
Clouds, Neighbours, Ten-O-Five, Zigz, Furism en Bleak. 
“Ik wil iedereen oproepen om onze Brasschaatse bands mee te 
komen steunen. De eerste afspraak is op 18 februari in jeugd-
huis HobNob voor de voorronde” zegt schepen van jeugd Niels 

willen we met Kamp Noord een poule aanbieden van jong lokaal 
talent aan organisatoren. In het verleden zijn al verschillende 
bands terechtgekomen op diverse podia. Met de gemeente pro-
grammeren we ook enkele groepen op onze wijkconcerten” zegt 
schepen van jeugd Niels de Kort.

GEZOCHT
STUDENT om onze 

website wordpress te 
onderhouden + folders 
te ontwerpen. 1 dag/

week, goede verdienste.

ZELFSTANDIG VERTE-
GENWOORDIGER voor 
verkoop kassasystemen 
aan horeca en winkels, 

goede verdienste

c.v. naar rudy@clixx.be

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP ANTWERPEN:

MODEWANDELING EN PLANTIJN MORETUSMUSEUM
Donderdag 16 maart vertrekt onze bus om 9h15 aan de hoek 
Hemelakkers / Miksebaan aan de kinderopvang richting Antwer-
pen. We starten met de modewandeling: de Zes van Antwerpen 
zijn wereldwijd bekend en we gaan die onbekende wereld eens 
van nabij bekijken. Na het middagmaal bezoeken we het ver-
nieuwde Plantijn Moretusmuseum met een gids. We bekijken 
de kollektie vanuit de ogen van de “ Leading Ladies van het ge-
slacht Moretus”; want men zegt toch    “ achter elke sterke man 
staat een sterke vrouw” en dat waren de dames Moretus zeker 
en vast. We vertrekken rond 17h15 terug naar huis.
“s Middags eten we een dagmenu ( soep, hoofdgerecht en des-
sert ) in een restaurant .

-
ling met gids + middageten zonder drank + toegang museum 
met gids ) bedraagt 40€ ledenprijs / 45€ niet leden  U kan in-
schrijven bij Esther Weymeersch - tel 03.344 07 96. Gelieve 
steeds eerst de telefoneren om de namen door te geven van u 
en evt medereizigers en een telefoonnummer waar we u kun-
nen bereiken en dan pas te betalen.
Gelieve in de toekomst zoveel mogelijk per overschrijving te be-
talen op het rekeningnummer  van Femma Brasschaat centrum 
BE28 1030 4543 9720

Te huur: magazijn ± 45 
m² met hoge poort, € 300. 
GSM 0496/069 251

Comp. probl., ik kom a. 
huis herst., sneld. 0496/
383 015 Verk. comp. o. mt.

Zoek gratis gerief voor 
ieand die regelm. op rom-
melmarkt st. 0485/300 437

Vrouw zoekt werk: poet-
sen en strijk, 6 j. erv. Spr. 
Ned., m. ref. 0486/479 774 
- 0483/190 768 (Oreja)

Te huur: gr. mod. studio, 

0495/214 041

Gevraagd: erv. poets-
v r o u w  N e d e r l . t . ,  n t 
rookster, met diensten-
cheques. 03/271 24 72

Te koop: eiken keuken 
met toestellen, € 150. 
0483/007 801

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

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

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, fi lmpjes, 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 ver-
spreidingsgebied plaats vinden. De complete krant blijft uiteraard beschikbaar op deze website, maar we brei-
den de service wat uit. Vanaf nu vervangen we niet langer elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zo-
dat 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.

Volg ons nu ook op facebook

Wel 100 vrienden op face 
book en twitter, maar in 
het weekend zit je alleen 
thuis? Kom eens uit je kot 
en maak echte vrienden 
in plaats van virtuele. Wij 

-
eniging v.a. 45+. Bel Marc 
03/216 12 82 of mail naar 
denaeyermarc@telenet.be

-- Uw schilderwerken --
Muren, ramen, deuren
- - - - - -  Tege len  - - - - - -
Vloer- en wandtegels
---- 0477/180 872 ----

Spaanse vrouw zoekt 
werk, poetsen, babysit.
0466 342 869 Rosa 

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

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

Te huur: Gooreind, app. 
(2e verd.), wnk., inger. kkn, 
berging, 2 slpks, badk., 
wc, gar., vrij: onmid. € 
610/mnd. T. 0475/939 802
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Dienstencentra Brasschaat
Op 16 februari zijn de dienstencentra uitzonderlijk gesloten.
Enkel het cafetaria in Vesalius zal open zijn.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Do 09/02 om 13.30 uur: start cursus handwerktechnieken
Vr 10/02 om 14 uur: Tarot, kleine Arcana
Di 14/02 : wandelen Kalmthout

Do 16/02 in de namiddag is het dienstencentrum gesloten.
Ma 20/02 om 14 uur: smulnamiddag en gezelschapspellen
Di 21/02 om 14 uur: bloemschikken
Do 23/02 om 14 uur feestelijke afscheidsdrink ter ere van de 
pensionering van Marie-Rose Bolssens. Iedereen welkom maar 
graag even inschrijven!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Mogelijkheid tot voetmassage op maandagnamiddag, afspraak 
maken aub
Elke maandagnamiddag, 14u: creawerking: dames die samen 
komen om samen te handwerken
Mogelijkheid tot hotstone-massage op woensdagnamiddag,
afspraak maken aub
Mogelijkheid tot stoelmassage/andullatie op maan- of vrijdag-
namiddag, afspraak maken aub
Zangkoor de Zonnezingers, vrijdag om 9u45, kom eens gezellig 
mee zingen
Ma 06/2 vanaf 13.30 uur: gratis voetmassage. Best vooraf
inschrijven.
Di 07/02 om 9.30 uur: wandelen met OKRA Kaart.
Do 16/2 om 9u: start PC cursus voor mensen zonder pc ervaring. 
Inschrijven verplicht.
Do 16/02 is het bureel van ‘t dienstencentrum gesloten v.a. 13 u.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 06/02 om 9.30 uur: yogalates en namiddag: kantklossen
Vr  10/02 om 9.30 uur: mandala tekenen
Ma 13/ 02: Carnavalsbingo

Ma 13/02 om 14 uur: naald en draad
Do 16/2: dienstencentrum (caf. en burelen) in namiddag gesloten
Vr 17/02 om 9.30 uur: zentangle tekenen

Wo 22/02: cursus: Innerlijke rust met klankschalen
Do 23/02: stoelmassage / andullatie (op afspraak)

Vr 24/02: bloemschikken
Er zijn cursussen waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn: 
Patch-work, kantklossen, bloemschikken: 

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

Zelfstandig gezin, zonder inwonende
kinderen  zoekt voor langere termijn

EEN VRIENDELIJK, DISCREET 
EN DYNAMISCH KOPPEL 55+

Met verantwoordelijkheidszin.

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.

januari voor de 100ste keer bloed geven. Met al haar giften heeft 
ze al vele levens gered, waarvoor we haar in naam van het Rode 
Kruis en van alle patiënten oprecht bedanken. Ook jij kan het 
leven van iemand redden. Of je nu A, B, AB of O bent: we kunnen 
je gift goed gebruiken! We hebben nood aan voldoene voorraad 
van elke bloedgroep. Wil je ons hierbij helpen? Kom dan naar 
één van onze volgende bloedinzamelingen op maandag 6 fe-
bruari of maandag 6 maart, tussen 17.30u en 20.30u in de refter 
van het G.I.B. - Door Verstraetelei 50 - Brasschaat. Breng ze-
ker uw identiteitskaart mee.Met uw vragen kan je steeds terecht 
bij: Anita Van Rossem, verantw. bloed- en plasmageven - Rode 
Kruis, afd. Brasschaat op nr.  0484 665 403 of via mail: bloed@
brasschaat.rodekruis.be. Iedereen tussen 18 en 71 jaar (66 jaar 
als het voor de eerste keer is) is heel hartelijk welkom!

HET RODE KRUIS ZET CHRISTINE 
HIEL IN HET ZONNETJE VOOR

100 BLOEDGIFTEN
Te huur: pr. instapkl. app. 
in Centr. Brass., Bredabn 
241, vlak over gemeenteh. 
en alle wink., 1e V. Zeer 
ruim app. met gr. liv., afz. 
nw keuk. met alle toest. 
Ruime inkomh. en 3 slpk. 
Videofoon, 2 berg., gr. 
terr. Badk. met dubb. lav., 
douche, wc, bergk. en 
tot tegen het plafond bet. 
Instapkl. Met lift. Gn huisd. 
toegel. Huurprijs: € 965. 
Vrij 1-1-2017 03/633 16 59

bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

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

Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/653 33 33
(vlakbij het park)   zon. en ma. open vanaf 9u. tot ... u.   • di. tot vr. vanaf 10u. • Zaterdag vanaf 11u.

Maandag 6/02

Maandag 13/02

Vrijdag 10/02

Vrijdag 17/02

Dinsdag 7/02

Dinsdag 14/02

Woensdag 8/02

Woensdag 15/02

Soep

 
Steak Stroganof, 

frietjes

Dessert

VALENTIJNS
MENU

Soep

 
½ Kip, gemengde 
sla en gebakken 

aardappelen

Dessert

Soep

Preirolletjes met 
ham en purée

Dessert

Soep

Ovenschotel met 
bloemkool, gehakt 

en puree

Dessert

Soep

rijst 

Dessert

Soep

Gebakken forel met 
karpertjes, frietjes

Dessert

Soep

Vispannetje met 
puree

Dessert

Donderdag 9/02

Donderdag 16/02

Scampi vlinders met 
tartaarsaus

•
Mosselen met frietjes

•
Créme Catalane

Dagschotels € 11
Soep, hoofdgerecht, dessert

menu
fou

€ 20,00

Soep

 
Kotelet met 

savooistoemp

Dessert

NIEUWE OPENINGSUREN: maandag vanaf 9u., dinsdag tot vrijdag vanaf 10u., 
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WIJ WERVEN AAN: ERVAREN FIJNSCHILDERS 
Lyssens P. BVBA 0478/264 871

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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

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

            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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
‘Van Habsburg tot Bismarck – geschiedenis van Duitsland (1500 – 1871)’ door Jan Vaes
Woensdag 22 februari 2017 om 20 uur
In deze lezing wordt de geschiedenis van de Duitse gewesten geschetst vanaf de geboorte van Ka-
rel V (Habsburg) in 1500 tot de eenmaking van Duitsland onder Bismarck, de Pruisische minister-
president in 1871.
De Habsburgers waren de machtigste Europese vorsten van de eerste helft van de Nieuwe Tijd. 
Hun absolute macht in talrijke en uitgestrekte territoria werd echter voortdurend ondermijnd door de 
Duitse keurvorsten, het particularisme van de verschillende standen en door het opkomend protes-
tantisme. De Dertigjarige Oorlog waarin deze krachten zich bundelden, was dan ook een catastrofe 

tot een nieuwe Europese mogendheid. Onder haar leiding zal Duitsland ten koste van Oostenrijk 
moeizaam één gemaakt worden in de 19de eeuw, een periode waarin de Duitse industrialisatie een 
hoge vlucht kende. Tegelijk groeiden nationalistische bewegingen uit de Befreiungskriege tegen 
Napoleon en uit de romantische aandacht voor een roemrijk verleden.
In deze lezing wordt bijzondere aandacht besteed aan de Hanze in het kader van onze reis naar de 
Hanzesteden die we met onze afdeling en Jan Vaes als gids zullen doen in mei 2017 (deze reis is 
reeds lange tijd volzet). Deelnemers aan deze reis worden aangemoedigd om deze lezing bij te wonen.
Jan Vaes promoveerde in 1987 aan de K.U. Leuven met de grootste onderscheiding tot doctor in 
de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis. Hij was lector Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis. Hij 
is ook docent Cultuurgeschiedenis van Davidsfonds Academie. Tevens geeft hij cursussen aan de 
opleiding van Limburgse Toeristische Gidsen, Toerisme Vlaanderen.
Prijs: VVK € 6 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 10 niet-leden - Kassa € 8 Davidsfonds cultuur-
kaarthouders; € 12 niet-leden
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60 – activitei-
ten@davidsfondsbrasschaat.be

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. D.L.

Te koop: AEG (AS1020) 
vrieskist 98 l., 60 cm, € 95. 
0473/203 007

Te koop: app. met gar. en 
terr. Driehoek, 1e verd., 
liv., keuk., badk., toil. 
apart 2 slpk, vraagprijs € 
197.500. EPC 295. GSM 
0476/890 308

Te koop:
grijs, hardschalig, 4 wie-
len, TSA-slot, 2 x € 85. 
0473/203 007

Te huur: dakapp. + Z-ter-
ras 24 m² + gar. Brass. 
Bergstr. Liv., kkn, 1 slpk, 
badk, vrij € 625. Tel. na 17 
uur: 0471/300 609



HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112
Stijlvolle en moderne app. in “Polderzicht” met 
veel aandacht voor licht, lucht en een warme, 
karakteristieke uitstraling. Alle app. zijn voorzien 
van een groot terras of tuin, 10 parkeerpltsn en 
12 afz. bergingen. Er zijn 6 app. toegankelijk 
via een gemeenschappelijke traphal met lift. 
De andere 2 app. via een afzonderlijke traphal.
€ 193.500

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 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

€ 750 + € 40 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

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

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

€ 139.000

LAGE KAART 678
Zéér gunstig gelegen ruime gezinswoning 
met 3 slaapkamers,inpandige garage en tuin. 
Aangename woonomgeving nabij militair 
domein en vliegveld van Brasschaat.Recent zijn 
de ramen en deuren nog vernieuwd.Hierdoor 
zal het getoonde EPC nog een veel betere score 
halen! EPC: 557
€ 240.000

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

€ 245.000

MIKHOF - SECTIE C - PERCEEL 0074 K 2
Perceel bosgrond met oppervlakte van 2.415 m² 
en breedte van 32 meter. Groene en rustige lig-
ging nabij domein ‘de Mick’ en Maria-ter-Heide.

€ 40.000

VAN DE WIELLEI 60
Gunstig gelegen goed onderhouden gezinswo-
ning met 2 slaapkamers en tuin. Aangename 
ligging op enkele kilometer van het centrum. 
Leuke ‘starterswoning’. Mogelijk klein beschrijf. 
EPC: 798

€ 245.000

VELDSTRAAT 341
Gunstig gelegen leuke gezinswoning met 2 
ruime slk in doodlopend straatje woonomge-
ving ‘Kaart’.Nabij scholen, openbaar vervoer 
en winkels.Op enkele km van het Centrum van 
Brasschaat. Mogl klein beschrijf.De woning 
is gerenoveerd sinds 2010. Ideaal voor jonge 
starters! EPC: 1007
€ 245.000

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

€ 360.000

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

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

VAN HALMAELELEI 53
Bijzonder goed gelegen halfopen bebouwing 
met 3 slaapkamers en losstaande garage op 
mooi perceel van ca. 415 m2 in aangename 
omgevingn nabij winkelcentrum ‘Donk’ en 
Brasschaat-Vriesdonk. De woning dient wel 
gemoderniseerd te worden. EPC: 697

€ 320.000

WITGOORSE BAAN 23
Landelijk gelegen landhuis mt 3à4 slk op prachtig
perceel van ca. 3644 m² mt vijver.Grote losstaande
garage voor meerdere wagens of magazijnruimte.
Ruime leefruimte met open modern ingerichte keu-
ken,2 badkamers.Ruim overdekt achterterras.Volledig
vernieuwd in 2005.Prachtige aanbieding!!! EPC: 153

€ 495.000

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

ANTWERPSESTEENWEG 107
nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
glvstudio met tuin prijs € 168 800. Glvapp met 2 slks 
en tuin prijs € 225 500. 2 appn op de 1ste verd met 
2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 182 500. Penthouse 
met 2 slks en leefterras van 45 m² prijs € 284 500. 
Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in de 
ondergrondse parking. Epeil:70. Centrum Kapellen!

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

BETHANIELEI 96 B
Zeer gunstig gelegen open bebouwing met 
3 slaapkamers op mooi perceel van ca. 1.100 
m². Prachtige achtertuin met vijver. Aangename 
woonomgeving ‘Brasschaat-Bethanie’ op enke-
le kilometer van het centrum van Brasschaat. 
Mooie aanbieding !!! EPC: 867

€ 299.000

WUUSTWEZEL
DORPSTRAAT
Nieuwbouwappartementen met 2 of 3 slaapkamers, 
Zuid-tuin of terras, ondergrondse autostaanplaatsen 
met bergingen, ideale ligging pal aan het centrum 
van Wuustwezel met zicht op groen. Prijzen vanaf € 
222 500 Meer info 0471 41 11 34

€ 222.500

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
MAX HERMANLEI 14
Karaktervolle landelijke open bebouwing met 4 
slk,inpandige en losstaande garage-mooi perceel 
ca. 2000 m².De woning is recent gerenoveerd.
Aangename locatie te Brasschaat-Kaart op 
kleine afstand vh centrum,dicht bij scholen,win-
kels,openbaar vervoer en parken.INTERESSANTE 
AANBIEDING!!! EPC: 517
€ 498.000

(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)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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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
Brasschaat: 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.
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.

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

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

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.

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

MAGAZIJN 
TE HUUR

Kloosterstraat 17, 
2180 Ekeren

50 m² m
€ 265/maand

GSM 0475/42 13 26
(tijdens kantooruren)

Vresse: 10 p., alle comfort 

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

Alle renovatie: snel, sa-
nit., bk., teg., schild., gypr. 

Tuinman gezocht voor 
onderhoud tuin en klusjes 
om en rond het huis. Ne-
derlandstalig, 4 ochten-
den/week of 2 volle da-

wel in goede conditie. Rij-
bewijs noodzakelijk. Inte-
resse? Bel tussen 8 u en 

Afloop verstopt of je 
kraan kapot! Bel nu Klus 

ONTMOSSINGEN.BE 
Alle ontmossingen, dak-
werken, roofingwerken, 
herstellen van schouwen. 

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

alle comfort. 03/326 13 87

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635



ONS VOLLEDIG AANBOD VINDT U ENKEL OP WWW.IMMONOORD.BE

BRASSCHAAT
BEVRIJDINGSLEI 51 
Schitterende, klassieke villa op een 
topligging in de cul-de-sac in een resi-
dentiële villawijk. De woning is gelegen 
op een prachtig perceel van 2.750 m². 
EPC: in aanvraag, Sted. Inl.: Wp, Vg, 
Gdv, Gvkr, Gvv

€ 1.295.000

KAPELLEN
GRENSSTRAAT 246
Deze zeer verzorgde gelijkvloerse woning 
is gelegen in een groene omgeving op 
een Zuid gericht perceel van 1.500 m².
EPC : 520, Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 395.000

KAPELLEN
PRINSENDREEF 6 BUS 16  
Mooi penthouse met veel lichtinval, van 
140 m², in residentie ’t Prinsenhof. EPC : 
432, Sted.inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 389.000

WUUSTWEZEL
ACHTER D’HOVEN BOUWGRONDEN
6 bouwgronden te koop in een nieuwe 
verkaveling, gelegen op een uitsteken-
de locatie temidden de dorpskern van 
Wuustwezel. Oppervlaktes tussen 263 
m² en 298 m². Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gdv, 
Gvkr, Vv EPC: NVT

€ 96.000

BRASSCHAAT
DENNENLEI 9  
Topgelegen split-level villa in residentiële 
omgeving in hartje Vriesdonk met mooi 
aangelegde tuin op een perceel van 
1.567 m². EPC: in aanvraag, Sted. Inl.: 
Gvg, Gdv, Vv, Wg, Gvkr

€ 658.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37 A 
Prachtige penthouse in Domein Willaard 
op ca. 280m², in 2013 volledig geren-
oveerd. EPC : 391, Sted. Inl.: Wp, Gvg, 
Gvv, Gdv, Gvkr

€ 875.000

KAPELLEN
KALMTHOUTSESTEENWEG 141 - 143 
(4 APPARTEMENTEN) 
4 appartementen, tussen 89 en 150 m² 
semi casco, op een zeer mooie locatie.
EPC : in aanvraag, Sted. Inl.: Vg, Wg, 
Gdv, Gvv, Gvkr

Vanaf € 210.000

WUUSTWEZEL
HET GELEEG 12 BUS 2  
Goed gelegen appartement, van 85 m², 
op eerste verdieping in klein gebouw met 
4 appartementen. EPC: in aanvraag, 
STed. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 240.000

KAPELLEN
HAZENLEI 4
Schitterende Manoirstijl villa in een resi-
dentiële omgeving nabij Royal Golf Club 
te Kapellen. EPC : 202, Sted. Inl.: Vg, Wg, 
Gdv, Gvv, Gvkr

€ 1.275.000

WUUSTWEZEL
BEUKENDREEF 2B  
Zeer verzorgde moderne villa op de 
rand van Gooreind met prachtig uitzicht 
op weilanden, gelegen op een mooi 
perceel van 1.150 m². EPC : 357, Sted. 
Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr

€ 425.000

BRASSCHAAT
ESSENSTEENWEG 59  
Villa op ca. 6.125 m² in de directe om-
geving van natuur- en bosgebied. EPC: 
330, Sted. Inl.: Wp, Vg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 715.000

KAPELLEN
HAZENLEI 9  
Totaal gerenoveerde villa in zeer rustige 
residentiele straat, op een mooi perceel 
van 3.889 m². EPC : in aanvraag, Sted. 
Inl..: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 875.000

WUUSTWEZEL
SINT WILLEBRORDUSSTRAAT 70 
Rustig en landelijk gelegen charmante 
laagbouwwoning op perceel van 1.140 
m². EPC: 601, Sted. Inl.: Vg, Wglk, Gdv, 
Gvv, Gvkr, 

€ 398.000

BRASSCHAAT
LEOPOLDSLEI 185 
Zeer charmante villa op wandelafstand 
van het centrum van Brasschaat, op een 
mooi perceel van 780 m². EPC: 407, Sted. 
Inl. :Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

565.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37B – 25 
Prachtig gelegen, zonnig appartement 
van 130 m², op domein ‘Wilaard’ met 
zicht op park en vijvers. EPC: 208, Sted. 
Inl.: Wp, Gvg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 399.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37A 1 
Uniek gelijkvloers appartement, met riant, 
deels overdekt terras, in het prachtige 
domein Wilaard te Kapellen. EPC : 323, 
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 485.000

WUUSTWEZEL
OUD GOOREIND 32  
Omgeven door landerijen staat deze te 
renoveren woning op ca. 910 m². Sted. 
Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr, EPC : 528

€ 267.000

KALMTHOUT
HEIBLOEMLAAN 4
Prachtige bouwgrond zeer rustig en 
groen gelegen op 500m van de na-
tuurreservaat de ‘Kalmthoutse Heide’. 
grondoppervlakte 3.946m². Straatbreed-
te 65m. EPC : NVT, Sted. Inl.: Wp, Gdv, 
Gvv, Gvkr, Gvv

€ 395.000

KAPELLEN
PRINSENDREEF 6 
In residentie ‘t Prinsenhof mooi gelijkvloers 
appartement met veel lichtinval met 
mooi groot terras én privé-tuin. EPC : 392, 
Sted. Inl. : Wg, Vg, Vv, Gvkr , Gdv

€ 295.000

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL
ACHTER D’HOVEN APPARTEMENTEN
Dit nieuwbouwproject biedt u een mooie 
mix van 1,2 of 3 slaapkamerapparte-
menten met een oppervlakte tussen 56 
m² en 186 m², gelegen in de dorpskern 
van Wuustwezel. EPB in opmaak – Sted. 
Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

Vanaf € 155.000

MORELLAAN 0 – WUUSTWEZEL 
Drie bouwgronden gelegen in specifiek 
woongebied met bosrijk karakter, perma-
nente bewoning is toegestaan. De maximale 
bebouwbare opp. bedraagt hier 100 m². 
bouwgronden met een opp. tussen 1.018 m² 
en 1.042 m² geschikt voor OB. EPC : NVT, Sted. 
Inl. : Gvg, Gvr, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 119.500
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Vrijheid 147 • Hoogstraten

Handelslei 93 • St. Antonius-Zoersel

Brasschaatsteenweg 253 • Kalmthout

Lindenlaan 1 • Beerse

Gasthuisstraat 16 • Brecht

Dorp 13 • Rijkevorsel
T. 03 314 81 91

INFO@IMMONOORD.BE

Vind nog
sneller
een koper.
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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

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)

Zaterdag 28 januari vond naar jaarlijkse traditie de Vlajo ver-
koopdag @ Winkelcentrum Promenade Kapellen plaats. Maar 
liefst 34 juniorondernemingen gaven er het beste van zichzelf, 
maar enkel Vlajo mini-onderneming ‘Monemals’ (GIB Bras-
schaat) mag zich winnaar noemen in de categorie ‘Beste ju-
nioronderneming’, uitgereikt door gedeputeerde voor economie 
van de Provincie Antwerpen Ludwig Caluwé. Met hun zelfge-

maakte ‘Milo’-spaarpotten 
in de vorm van een pinguïn 
konden de 6de jaar-leerlin-
gen boekhouden-informati-
ca van het GIB sympathie 
winnen bij menig voorbij-
ganger en trokken ze de 
aandacht van de jury over-
tuigend naar zich toe.          
Tijdens de jaarlijkse Vlajo 
Verkoopdag @ Winkelcen-

trum Promenade Kapellen trachten Vlajo mini-ondernemingen 
en SBP ‘s (Small Business Projects) hun producten zo enthou-
siast mogelijk te verkopen. Ze richten een stand in en probe-
ren voorbijgangers te imponeren met goede verkoopargumen-
ten. Naast ‘beste verkoopstand’, ‘beste verkooptechnieken’ en 
‘beste Vlajo junior onderneming algemeen’ kunnen ze eveneens 
meedingen voor de studentenprijs. De prijsuitreiking werd bijge-
staan door Ludwig Caluwé, gedeputeerde Provincie Antwerpen, 
het schepencollege van de gemeente Kapellen en het manage-
ment van Promenade.    
Het project Vlajo Mini-ondernemingen is een initiatief van Vlajo 
(Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met de 
provincies en gesteund door de Vlaamse regering. Een Vlajo 
Mini-onderneming is een bedrijfje opgericht door leerlingen uit 
verschillende richtingen (ASO, TSO, BSO, DBSO en BUSO) in 
het (voor)laatste jaar secundair onderwijs. De leerlingen kiezen 
zelf hun producten of diensten en beheren hun Mini-onderne-
ming volgens de regels van het ondernemerschap.  Ze stellen 
een businessplan op, doen aan marktprospectie, organiseren 
verkoopmomenten, houden algemene vergaderingen, enz.  De 

De Vlajo SBP 's zijn de Vlajo Mini-ondernemingen van het hoger 
onderwijs. Meer nog dan in het secundair onderwijs wordt de 
nadruk gelegd op het realiseren van een junior businessplan in 
een winstgevende activiteit. Alle disciplines zijn vertegenwoor-
digd, van ingenieurs over economisten tot bv. studenten hoger 
onderwijs Elektromechanica.

Mini-onderneming Monemals
‘Beste junioronderneming’ op Vlajo

Verkoopdag in
winkelcentrum Kapellen!

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

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

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: ondergrondse 
parkeerplaats, omgeving 
Lage Kaart / Kaartplein. 
Tel. 0475/897 634
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(vg,wg,gdv,gvkr)

KALMTHOUT-HEIDE

5 LUXUEUZE nieuw-
bouwappartementen 

met álle comfort, 2 of 3 
slaapkamers, terras of 
tuin, lift, garage, enz.

 TOP afwerking 
op TOP locatie!

      Vanaf € 295.000

TOPPER TE KOOP

1975-2016

K
w

aliteit in vastgoed!

41 jaar GROUP B

LAATSTE APPARTEMENT !

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

In hartje
Mariaburg Brasschaat:

VOLLEDIG VERNIEUWDE
CHARMEWONING

HALFOPEN BEBOUWING
Vier slaapkamers,

150 m²
Alles gerenoveerd en 
energiezuinig, instap-

klaar, sfeervolle tuin met 
overdekt terras en grote 
buitenberging. Dubbele

autostaanplaats.

€ 399.000,-
Info:

antoniuslei@hotmail.com
 en 0475 782 202

Immoweb: zoek op nr 6784445

UIT DE HAND TE KOOP
Karaktervolle woning in Mariaburg

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. 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)

Tel.: 0474 87 05 09

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

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

www.beenaerts.be • Gsm: 0499/102673
info@beenaerts.be

Beenaerts 

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

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

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

Klus & Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige 
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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 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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Cultuurhistorische wandeling
‘Groen Sint-Mariaburg’ op zondag 19 februari

Vorig jaar werden door de Wijkwerking Mariaburg vzw drie cul-
tuurhistorische wandelingen georganiseerd om belangstellen-
den te laten kennis maken met drie kanten van Sint-Mariaburg: 
het Nieuw Kwartier, de Schepersvelden en Katerheide. In 2017 
komen drie andere delen van de wijk aan bod: groen Sint-Maria-
burg op zondag 19 februari, het Modernisme uit het Interbellum 
(Frilinglei, Louislei, Antoinettalei en de Caterslei) op 19 maart en 
De Sterre (Sint-Mariaburg over de Kaartse Beek) op 15 oktober.
Zondag 19 februari is om 14 uur het vertrek gepland aan het 
Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38. Met oude foto’s en pit-
tige anecdotes wordt de tijd opgeroepen dat Sint-Mariaburg het 
ontspanningsoord bij uitstek was voor de Antwerpenaars. Voor 
de Eerste Wereldoorlog kwamen ze met de trein uit Antwerpen 
tot Ekeren en werden dan met het lokaal spoortreintje naar de 
Zwemdok, de Kattekensberg, de Brusselse Bossen en de grot 
van Rustoord gebracht. Nadien voerde tram 65 vele sinjoren in 
de weekends en de zomermaanden naar de gezonde Mariabug-
se buitenlucht. De mastenbossen en de Kattekens- en Hondjes-
berg waren tot de jaren ‘60 van vorige eeuw het speelterrein bij 
uitstek voor de Antwerpse jeugdbewegingen. 
Het wordt een stevige wandeling naar het gebied achter het im-
posante Antverpiagebouw. Foto’s van de Zwemdok, Hotel de 
la Chapelle, Lusthof In den Bastiaen, Café Liefkenshoek, het 
kasteel van Zotte Rik (Castel del Vino), de brug van de Katte-
kensberg, Cremerie Henri, het Boskapelletjei... roepen herinne-
ringen op aan de gloriejaren van toen. Duidelijk zal worden welke 
enorme metamorfose dat Brasschaatse deel van de wijk heeft 
ondergaan. 
Deelnameprijs:  5 euro (een drankje en gebak inbegrepen), te 
betalen bij het vertrek. Men kan vooraf inschrijven via wijkcen-
trum.mariaburg@telenet.be
Vermits 19 februari de derde zondag van de maand is, kan men 
vanaf 11.30 uur in het Wijkcentum terecht voor een ‘babbel en 
knabbel’.  Ook kunnen liefhebbers komen deelnemen aan de 
competitie van tonmaatschappij ‘In de slip’.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
GING OP STAP MET ANNELIES

Deze wandel-editie was weer schitterend! Op stap met Annelies, 
is een heel tof initiatief! Volgende wandeling op 19/2 2017. Wij 
komen bijeen aan de Fortsebaan / parking van de “Inslag” om 
09.30 uur 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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

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

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

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
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Nv ConSept
Victor Frislei 1 - 2970 Schilde
T: 03 646 0 647 - 0498 792 893
info@nvconsept.be - www.nvconsept.be

STEEN VASTGOED nv
Hoogboomsteenweg 181 - 2950 Kapellen

T: 03/666 79 46 - 0475/76 36 27
info@steenvastgoed.be - www.steenvastgoed.be

Hof Den Dam
Dat Brecht centrum “the place to be”  zou  worden  stond  in  de  sterren  geschreven. Nu
krijgt het ook vorm. Door zijn bereikbaarheid en het treinstation wordt deze gemeente een van
de meest gewilde plaatsen om goed en gezond te wonen. Geen zwaar verkeer meer in het 
centrum door de nieuwe ringlaan, een zege voor het woongenot van jong en oud.

Dit zeer mooie exclusieve woonproject is een ontwikkeling van Nv ConSept en Steen
Vastgoed nv en situeert zich achter het witte karaktervolle neo clasisistische kasteeltje
“Den Dam” aan de Lessiusstraat.

Het project omvat 34 appartementen waarbij de kwaliteit en de ecologische
benadering ten volle  benut  wordt.  Niet  alleen  de  gebouwen  (ontworpen  door  arch. Jef 
Van Oevelen), maar ook de parktuin die  ontworpen werd door Johan Possemiers van het
arboretum in Kalmthout, zullen een bijzondere aanwinst zijn en een zeer aantrekkelijk
visite kaartje voor de woonvisie die de gemeente Brecht  nastreeft. Ook u kan er nog kopen 
en komen wonen, neem contact met de bouwers van dit unieke woonproject.

Appartementen van 90 tot 260 m² en prijzen van € 255.000 tot € 510.000 (excl kst)



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     8-2-2017 30

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. 

Inkoop - Verkoop
2de Hands 

foto cameras
van antiek 
tot nieuw.

Moeten een waarde
hebben en

goedwerkend.
Vragen naar Mr Weynen
03/645 94 28

Papier

Ophaling huisvuil februari

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   13
DINSDAG   14
WOENSDAG 15
DONDERDAG 16
VRIJDAG     17
ZATERDAG   18

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

Ophaling huisvuil februari

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

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):

11 - 12/02 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

11 - 12/02 Mertens Els 0478/259 198

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 

11 - 12/02 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30

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 Turnhout Lucas, 25-01, Wuustwezel
Yediyildiz Fatih, 22-01, Kapellen
Van Ham Ella, 24-01, Deurne
Theunis Bernd Veronique, 26-01, Woensdrecht
Schroyen Sooi, 24-01, Kalmthout
Dictus da Silva Thiago, 24-01, Essen
Dielen Aiden, 25-01, Ekeren
Casteleyn Lana, 25-01, Wuustwezel
Eijsackers Madelyn, 24-01, Brasschaat
Rechards Jhalaé’Joy, 24-01, Essen
Oonk Cato, 24-01, Essen
Van Nueten Loes, 26-01, Essen
Bryssinckx Seth, 26-01, Brasschaat
Belmans Juliette, 25-01, Merksem
Hendrickx Nolan, 23-01, Ekeren
De Schutter Lieze, 29-01, Hoevenen

Valkenborgh Stan, 28-01, Ekeren
Ciofu Stefan-Andrei, 30-01, Brecht
Dries Lize, 30-01, Zandhoven
Etienne Axelle, 30-01, Schilde
Meesschaert Alexander, 29-01, Antwerpen
Cootjans Charlotte, 30-01, Schilde
Haelbrecht Aron, 29-01, Brecht
Van Weereld Lou, 29-01, Kapellen
Van Velthoven Nina, 27-01, Essen
Van Ammel Jorre, 27-01, Wuustwezel
El Komy Omar, 30-01, Kalmthout
Van de Velde Faye, 27-01, Brasschaat
Brosens Jules Lewis, 20-01, Zoersel
Van Hooydonck Adriaan, 24-01, Kalmthout
Laforce Harris William, 26-01, Merksem
Munoz Hailey Aurora, 16-01, Brasschaat

Rademakers Tim te Brasschaat met Leberger Peggy, te Brasschaat
Bosschaerts Nicolas te Brasschaat met De Mild Nathalie, te Brasschaat

Feyen Michel, 77 jaar, echtgenoot van Van Dorst Yvonne, Kalmthout
Cornand Jean, 79 jaar, weduwnaar van Jespers Jeannine, Antwerpen
Genutt Irmgard, 76 jaar, Brasschaat
Geys Paul, 87 jaar, echtgenoot van Van den Broeck Maria, Brasschaat
Sammels Joseph, 91 jaar, echtgenoot van Gepts Josepha, Brasschaat
Decroix Simone, 91 jaar, weduwe van Troquay Jean, Brasschaat
Duerloo Maria, 74 jaar, echtgenote van Van Ginneken Franciscus, Essen
Van Olmen Maria, 86 jaar, weduwe van Cox Marcel, Essen
Kraan Jan, 70 jaar, echtgenoot van Gouweleeuw Albertine, Essen
Van Thillo Denise, 75 jaar, weduwe van Michiels Lodewijk, Brasschaat
Kreemers Maria, 89 jaar, echtgenote van Jansen Jean-Marie, Brasschaat
Smets Louis, 86 jaar, weduwnaar van Vueghs Melanie, Antwerpen
Dockx Anna, 96 jaar, weduwe van Segers Franciscus, Antwerpen
Nys Peggy, 56 jaar, Antwerpen
Heylen Rosa, 91 jaar, weduwe van Peeters Felix, Wommelgem
Goddijn Elisa, 88 jaar, weduwe van Van Damme Alexis, Brasschaat
De Maeyer Elmerus, 80 jaar, echtgenoot van Kerkhofs Maria, Essen
Danckers Mari, 89 jaar, weduwe van Raats Constant, Wuustwezel
Bots Willibrordus, 85 jaar, echtgenoot van van der Stok Maria, Kalmthout
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vangastel.

het perfecte
geschenk

onze
cadeaukaart

Ekeren - Kapelsesteenweg 511-517 - 03 660 20 00 vangastel.be
*dit boeket is louter informatief, het boeket in de winkel kan verschillen van deze afbeelding

ook onlinete bestellen!vangastel.be 

2495boeket vanaf*
VALENTIJNdinsdag 14 februari

OPEN OP

vanaf 7.30

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER U-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De U-serie. De Flyer U-serie wordt gekenmerkt door technologie, kracht, een ‘clean’ design en stabiliteit. Dankzij con-
sequent geïntegreerde componenten is op het eerste gezicht moeilijk te zien dat dit een e-bike is. De ambachtelijkheid 
en de aandacht voor details worden versterkt door onderdelen van topkwaliteit.
De geïntegreerde mondiale innovatie (Flyer Intelegent Technology),
gebaseerd op vele jaren kennisopbouw van Flyer, heeft er toe geleid
dat deze e-bike al een gewild
cultobject is geworden.

TAALCURSUSSEN VOOR OP REIS
In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen ondertussen 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 Itali-
aans op reis, tot Thai of Turks op reis. In ongeveer 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 Bredabaan 696 in Brasschaat (ma en do, 13 tot 17u).

DIENSTENCENTRUM VESALIUS
NIEUWJAARSRECEPTIE VRIJWILLIGERS

Vrijdag 27 januari werden de talrijke vrijwilligers in DC Vesalius 
uitgenodigd voor de jaarlijkse receptie. Ditmaal maar liefst 230 
personen. OCMW-voorzitter Bart Brughmans had niets dan lof: 
”In totaal zijn er negen vrijwilligersgroepen en deze verdienen 
stuk voor stuk een grote pluim. Vrijwilligerswerk is het symbool 
voor solidariteit en engagement. Jullie zijn de ambassadeurs van 
Brasschaat. Ons aanbod van preventie, hulpverlening en dienst-
verlening is enorm groot”. Tot slot kon iedereen genieten van 
een heerlijke receptie verzorgd door de leerlingen van Mater Dei.
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

ook voor KMO tot 100 m²

Maandelijks opzegbaar.
Korte/lange termijn.

Huur camionette 50€/dag

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

‘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

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

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


