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Terre Bleue Dames & Heren | Terre Bleue Junior - jongens en meisjes 6-18 jaar
Dr. Roosensplein 11 | Brasschaat | Tel. 03-651 32 34 | Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Wij verhuizen naar het Dr. Roosensplein 11 

FEESTELIJKE OPENING

VRIJDAG 24 & ZATERDAG 25 FEBRUARI

New arrivals • Doorlopende modeshow • Gratis goodiebag!*

* zolang de voorraad strekt
NIEUW IN

BRASSCHAAT
HERENAFDELING

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

 KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69

ONTDEK ONZE VOLLEDIG VERNIEUWDE SHOP-IN-SHOP VAN

SPORTSWEAR - TAILORED - SHOES - UNDERWEAR

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE

nieuw

Broodjeszaak

Openingsuren: 
maandag t/m vrijdag 

7u30 tot 17u00

Brasschaat

Bredabaan 354
03/295 93 44

Bredabaan 483
0485 851 174

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

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

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

STUDENTEN
KOSTUUM 

*Enkel geldig op vertoon 
van studentenkaart

NU € 199,-

(BLAUW/ZWART)*

van €279,-
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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!

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

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

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

Medische
pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na 
afspraak

0486/02.66.02

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

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

Zoek gratis gerief vr ie-
mand die regelm. op rom-
melm. st. Mon 0477/499 446

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

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

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

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

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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Geldig van 1 januari tot 30 juni 2017

1.200 euro voordeel bij 
aankoop van uw Miele keukentoestellen

Setactie

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

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide
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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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 22 februari
Dagsoep

Tiroler schnitzel, ge-
bakken aardappelen

Donderd. 23 februari
Dagsoep

Vrijdag 24 februari
Dagsoep

Kalfsballetjes 
met voetselder

Maandag 27 februari 
Dagsoep

Gentse waterzooi 
met kip

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

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

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

Op vrijdag 3 februari werden de sportkampioenen 2016 van 
Wuustwezel gehuldigd in GC Kadans door het gemeentebestuur, 
in samenwerking met de gemeentelijke sportraad. Ivo Schoofs, 
voorzitter van de sportraad, en Rit Luyckx, schepen van sport, ver-
welkomden het publiek. Luc Rieberghs verzorgde de presentatie 
van de viering. De kampioenen werden gehuldigd in verschillende 
categorieën: “duim”, bronzen, zilveren en gouden medaille. 
De kandidaten die een duim ontvingen waren de ploeg dub-
bel gemengd van Tennisclub Molenheide (tennis), het Sterke 
Peer “Run To Walk Again” Team (lopen en handbike), Maxim 
Van Gils (wielrennen en veldrijden), Yannick Van Gils (wielren-
nen en veldrijden) en Iben Van Staay (wielrennen en veldrijden).
Wonnen een bronzen medaille: Ruben Gommers (BMX), Loenhout 
SK U17 (voetbal), Didi Van Tiggel (BMX), WEK Loenhout Dames 3 
(volleybal) en WEK Loenhout Meisjes U15 (volleybal).
Een zilveren medaille werd overhandigd aan Kobe Abelshausen 

VIERING SPORTKAMPIOENEN 2016 WUUSTWEZEL

(atletiek), Lore Cas (jumping pony), Kris Driessens (triathlon), 
Stenn Goetstouwers (triathlon), Nieke Hofkens (dressuur pony), 
Stien Kenis (jumping pony), Loenhout SK Dames A (voetbal), Am-
ber Masure (dressuur en jumping pony), Gauke Simons (dressuur 
pony), Stef Van Calster (triathlon), Lore Van den Bergh (dressuur 
paard), Juul Van Looveren (duivensport), Bo Van Tiggel (BMX) en 
Kris Vermeiren (triathlon). Vooraleer er werd overgegaan tot de uit-
reiking van de gouden medailles werden Leo Helsen, voorzitter van 
volleybalclub WEK Loenhout en Herman Tytgat, erelid van badmin-
tonclub Torpedo, gelauwerd als sportlaureaten voor hun jarenlange 
inzet voor hun club. Daarna kwamen de winnaars van een gouden 
medaille aan bod. Dit waren Lars De Jong (G-wielrennen en G-
veldrijden) en Marten Van Riel (triathlon). Marten kreeg ook nog 
een geschenkmand, geschonken door de sportraad, voor zijn 6e 
plaats op de triathlon van de Olympische Spelen in Rio.
Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor de receptie.
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Van de Wiellei 96 • Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER RS-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De RS-serie. 

Cursus “ecologische moestuin”. 
Ben jij ook gebeten door de microbe om zelf je eigen groentjes te kweken? En wil 
je dit graag op een ecologische manier doen? Wel, dan is onze cursus “Ecologische 
moestuin” op jouw lijf geschreven. In samenwerking met VELT organiseren we een 

ren zal bijbrengen. Je krijgt tal van tips over bodem en bemesting en je ontdekt wat 

seling kom je heel wat te weten.
De cursus gaat door op dinsdag 21 februari, 28 februari, 7 maart en 14 maart, telkens 

dakwerkendakambacht@gmail.com
I
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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

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)

Singer-songwriter Jill in het Wijkcentrum Mariaburg
Zaterdag 4 maart 2017
Wie eind september 2016 de Mariaburgse feesten heeft bezocht, 
kon genieten van een wervelend concert van Fjesta Loco. Eén 
van de zangeressen – Jill - zette toen mee het plein in vuur en 
vlam en ze heeft nog veel meer in haar mars.
Zij is een Nederlandstalige singer-songwriter die zichzelf bege-
leidt op gitaar. Haar liederen zijn heerlijke combinaties van mu-
ziek en poëzie die uitnodigen om dieper te kijken en te voelen.
Met haar vertellingen neemt ze je moeiteloos mee in haar ge-
voelswereld die plots ook de jouwe blijkt te zijn. Anderzijds durft 
ze zichzelf én het publiek op te zadelen met een aantal prangen-
de vragen, waardoor ze de luisteraar diep weet te raken. Want Jill 
zingt niet alleen, ze belichaamt elk woord heel authentiek en net 
daarom blijft niemand onberoerd bij haar stem die een verleng-
stuk is van haar ziel, haar waarden maar vooral haar pure zijn.
Voor haar debuut-cd “Het Gevoel” (najaar 2016) werkte ze samen 
met de getalenteerde Dirk Schreurs die vele jaren Dimitri Van 
Toren heeft begeleid. Op de cd laat Jill horen wat ze allemaal in 
haar mars heeft. Aan elk gevoel weet ze uitdrukking te geven, van 
diepe ontroering tot het uitbundig vieren van het leven!
Wie zich Paul Heyninck van De Vaganten nog herinnert, zal mer-
ken dat de appel weer eens niet te ver van de boom is gevallen. 
Het talent van tekstschrijven, gitaar spelen én zingen is duidelijk 
via de genen doorgegeven.
Kortom, een niet te missen intiem concert op zaterdagavond 4 
maart 2017 in het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaert-
plein 38, 2180 Ekeren. Er wordt gestart te 20 uur, de deuren zijn 
open vanaf 19.30 uur.
Kaarten voor dit concert kunnen verkregen worden door een 
mailtje te sturen naar steven@skynet.be met vermelding van het 

storting van € 8 per kaart op rekening BE 90 9790 8045 4532 van 
Wijkwerking Mariaburg VZW

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

KFC Brasschaat
Vrijdag 24-2-2017
20.00 u.: 1e ploeg - White Star
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2011 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

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

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

MAGAZIJN 
TE HUUR

Kloosterstraat 17, 
2180 Ekeren

50 m² m
€ 265/maand

GSM 0475/42 13 26
(tijdens kantooruren)

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

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

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

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

Te huur: appartement,  
Gooreind, 1 slaapkamer, 
groot terras, garage. € 
585 GSM 0476/695 333

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 

Calpe te huur: prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr., zeezicht, TV Vl., 

Alle comfort 03/326 13 87

Te huur: pr. rec., zr ruim 
app., 1e V., Augustijnslei 
159, 2 slpk, open kkn, terr, 
park, badk. met inloop-
douche, lift, mog. huur 
gar. € 870.  0486/349 911

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62
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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

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

Zaterdag 11 februari werd de 10de editie van de wereldmeerdaagse 
op gang getrapt in de Ruiterhal. De wereldmeerdaagse is een or-
ganisatie van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking). Jongeren konden hier terecht betreft een sensibi-
lisering rond globalisering, duurzaamheid en Noord-Zuidthema’s in 
het algemeen.
GROS-voorzitter Willy Van Bouwel was tijdens de opening reeds 
meer dan tevreden: “In  2000 is er vanuit de Gros en Broederlijk De-
len de vraag ontstaan om een project te ontwikkelen voor de derde 
graad. Het project wereldmarkt werd uitgebreid tot de eerste graad 
voor Brasschaatse scholen. Nu zitten we op een maximum capaci-
teit van 6000 jongeren. Deze manier van werken is ideaal om hen 
positief te confronteren met de problemen die zich in het zuiden 
voordoen. Zo werd een 40-tal standen opgesteld waar deelnemers 
een 7-tal minuten konden samenwerken. Het is dynamisch leuk 
maar toch zeker met een ernstige boodschap”. 
Schepen van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking Sophie De 
Roeck benadrukte dat zelfs 1 duwtje in de rug zeer belangrijk kan 
zijn. “Op lokaal vlak is de samenwerking onmisbaar. De dienst voor 
ontwikkelingssamenwerking en de vele verschillenden initiatieven 

uit het verleden. Sensibiliseren naar jongeren is zeer belangrijk. Zij 
zijn de volwassenen van morgen. Tijdens de wereldmeerdaagse 
konden jongeren op een interactieve manier kennis maken met 
de moeilijke leefomstandigheden van jongeren overal ter wereld in 
gebieden geteisterd door honger en oorlog. Honderden vrijwilligers 
zetten zich spontaan in”.
Op interactieve manier kennismaken met de leefomstandigheden 
van jongeren overal ter wereld was het opzet. In totaal werden meer 
dan 6000 leerlingen ontvangen. Scholen uit Brasschaat, Kapellen, 
Kalmthout, Schoten, Schilde, Wuustwezel, Essen, Ekeren, Merk-
sem, Oostmalle, Stabroek en stad Antwerpen namen hier geduren-
de deze week aan deel. Het grote publiek had afgelopen zondag de 
mogelijkheid om dit evenement te bezoeken.

10E WERELDMEERDAAGSE

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Ik zoek: naschoolse kids-
opvang, 13 + 11 j. Jongste 
afhalen a. St.-Ludgardis, 
eten maken, huiswerk 
begeleiden, brengen nr 
hockey/tennis. Van 15.30 
(woe van 12 u) - 18 à 
18.30 u. Alle of enke-
le dagen, te bespreken. 
0476/258 543

FRANS: ervaren leraar 
(+25 jaar) geeft privé-bij-
werkles (alle niveaus), stu-
diebegeleid. 03/652 16 99

Dame geeft computerles 
aan huis, W10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410

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

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

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

Klusjesm. neemt opdracht. 
a. v. bedrijv., elektr., schild., 
loodg. 0486/766 847

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

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

+ www.dinotti.be +
03 293 50 65  -  0497 245 775

7d
7dbereikbaar

Op 24 februari opent de nieuwe Terre Bleue boe-
tiek in Brasschaat. De winkel is verhuisd naar 
de overkant van de straat (Dr. Roossensplein 
11, Brasschaat) en biedt nu een ruimer aan-
bod aan dan voorheen: een heuse family store 
met de dames-, heren- en juniorcollectie, met 
een winkeloppervlakte van maar liefst 170 m².
De winkel werd ontwikkeld volgens een ver-
rassend winkelconcept. De inrichting van de 
concept store vertelt het verhaal van het merk, 
is gericht op een optimale customer experi-
ence en gebruikt enkel premium materialen. 
De combinatie van hout met metaal, met daar-
bij de perfecte verlichting, creëert een warme 
en uitnodigende sfeer en biedt elke klant een 
unieke winkelervaring.
Op en top Belgisch, authentiek én toch ver-
nieuwend, draagbaar en stijlvol met nét dat tik-
keltje extra, dat is waar Terre Bleue voor staat. 
Het label streeft ernaar elke vrouw er op haar 
best te doen uitzien. Met Terre Bleue straal je 
de klasse uit die je in je hebt. En dat op élk 
moment, op het werk, in je vrije tijd, tijdens je 
vakantie of op een feestje. Want elk moment is 
een Terre Bleue-moment. Het label inspireert je 

om meer te halen uit het leven. Want het leven 
omhelzen, dat doe je in stijl en met Terre Bleue.
Die sprankel, de unieke feeling voor kwaliteit 
tot in het kleinste detail, dit is het Terre Bleue-
DNA. Het vormt dan ook de leidraad bij elke 
collectie die het merk tekent, zowel op vlak van 
materialen, pasvorm en design. Het resultaat? 
Elke Terre Bleue-collectie zorgt voor een sub-
tiele verrassing, met de nodige elegantie en 

heid. De damescollectie staat centraal, maar 
de heren- en juniorcollectie sluit er naadloos 
bij aan. Tijdloze items met een eigentijdse twist 
voor elke dag, Terre Bleue adds a little sparkle 
to every day.

Nieuwe winkel voor
Terre Bleue

in Brasschaat

Dr. Roosensplein 11
03/651.32.34

www.terrebleue.be

Open van maandag tot zaterdag
van 10-18uur.

Nieuwe bestuursploeg Parochiezaal Ons Middelheem
Leo Quirynen nam 20 jaar geleden het engagement op zich om de parochiezalen van Ons Mid-
delheem in Brasschaat-Centrum mee te beheren toen de nieuwe gebouwen klaar waren.  Na 20 
jaar van hard werken en enorm veel tijd te investeren samen met zijn echtgenote Lus heeft hij be-
sloten de fakkel door te geven.  We zijn Leo dankbaar voor zijn 20 jaar inzet voor de parochiezaal.
Er is een nieuwe bestuursploeg samengesteld met vertegenwoordigers uit de parochiale vereni-
gingen.  De nieuwe ploeg heeft Johan Cruysweegs als voorzitter gekozen en hij zal vanaf nu ook 
de boekingen doen.  Vanaf nu dient u dus te reserveren bij Johan Cruysweegs, tel 03 651 51 60 of 
op het gsm nummer van Ons Middelheem 0499 33 60 70 of onsmiddelheem@hotmail.com  Ook 
het afhalen van de sleutel is voortaan via deze weg te regelen.

Zaaien van nieuwe ga-
zons + verticuteren ga-

0487 715 534

Te koop:  BOMA-D33 
semi-professionele één-
schijfschuurmachine (voor 
tegelvloeren) met toebe-
horen, niet gebruikt. Tel. 
0477/696 752

Personal Trainer
gediplomeerd, conditie - 

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

Te huur: magazijn 45 m² 
met hoge poort € 250. 
GSM 0496/069 251

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

Alle renovaties, snel, sa-
nit., badk., tegels, schild., 
gypr. 0477/867 713 - 
0486/931 540

Onderhoud van tuinen 
30 jaar ervaring. € 12/u 
excl. btw. 0487 715 534

Autoles praktisch exa-
men?  Gewezen bus, 
vracht en taxi voerder 
geeft les in ruimtelijk in-
zicht, eenvoudig parkeren 
en draaien op straat, scha-
kelen en borden lezen en 
aandacht op de weg te 
houden. 0475/273 838

Ontspanningsmassage 
in huiselijke sfeer, met 
oog en oor voor u. Ook 
geschikt voor kinderen. 
0484/551 399, als ouder 
blijft u aanwezig. Vraag 
tarief op.

Aanleg - Renovatie - 
Onderhoud - Snoeiwer-
ken - Ontmossen gazon

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Wie kan mij 1 of 2 etal-
gepoppen lenen voor 
een weekend?
Tel. 0476 633 946

Man en vrouw, schoonm. 
in huis, app. bakkerij. 
Tuinw. 0488 831 149

Werkvrouw zoekt nog 
enkele uren. Ik heb 20 jaar 
ervaring. 0497/382 396

Goedkoop verwijderen 
van bomen / hagen / coni-

0487 715 534

Betrouwb. dame  m. erv. 
zoekt werk als poetsvr.; 
str i jk, spr. Ned. GSM 
0487/173 086

Stiltemoment  8 maart 
2017 - Sint-Jozef

Het thema van het stiltemo-
ment op woensdag 8 maart 
om 19.30 uur in de kapel van 
onze kerk is: De onmacht van 
het delen. Wie deelt vermenig-
vuldigt. Wiskundig klopt het 
niet. Maar in onze omgang 
met elkaar is het zeker waar. 
Gedeelde vreugd is dubbele 
vreugd. Gevende liefde, ge-
voed door ons geloof, bewijst 
dat het kan. Minder hebben 
om meer voor elkaar te zijn. 
Iedereen die even een halfuur-
tje vrij wil maken is van harte 
welkom.
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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

-

-

-

Woensdag 15 maart 2017
20.00 u,

Sint-Jozefskapel

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Info: 03/651 95 20 • Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

KEUKEN
MEDEWERKSTER

Halftijds

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

Ik zoek oud ivoor, ook 
beeld, Liebig prentj., zilv., 
beeld. ook bronzen, kl. 
klokjes, zakuurw., schouw-
garnit., stukk. uit groot-
moederstijd. 03/313 84 58

Schilderwerk, binnen en 
buiten, met referenties. 
0486/766 847

Te koop: 2-zit zetel, uit-
trekbaar tot bed, stof, 
donker blauw, prijs o.t.k. 
Tel. na 18 uur: 0472/937 
790

Polish cleaning lady 
is looking for work. 
Tuesday or thursday, 7 
or 8 hours each week. 
0465/153 468

Snoeien en vellen van 
bomen, coniferen, hagen, 
eigen hoogtewerkers, uit-
frezen van boomstronken. 
www.bomenvercammen.
be - 0474/895 028

Te koop: stapelbed + 
nachtkastje, standaard 
maten, niet veel besla-
pen, prijs o.t.k. Tel. na 18 
uur: 0472/937 790
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Tuinaanleg en -onderhoud
Snoeien en vellen van 

bomen
Aanleg gazons

Aanleg kunstgras
Onderhoud bedrijfstuinen

Werkt ook met 
onderhoudscontracten

Proper maken van opritten

tuinenkrisherremans.be

GSM 0477 261 353

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

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 25 februari 2017
15.00 u.: Wilgenhof - Equador
Zondag 26 februari 2017
15.00 u.: 1e ploeg - ‘s Gravenwl 

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

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

Schilderwerk en tuin-
werk, tegels properma-
ken, enz. 0485/942 674

Tuin- en schilderwerk, 
proper maken cam., te-
gels. 0497/231 373

Te koop wegens verhuis: 
condensatie droogkast 
Zanussi € 175, nog in 
gar. tot 11-6-2018. GSM 
0484/287 693

Te koop: seniorbed 1 x 2 
meter met nieuwe matras 
en aupingressort € 300. 
GSM 0486/075 907

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, ook WE. 
0493/451 365

Alle schilderwerken, bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. 0496/084 168 of 
0496/637 978

Femma Ekeren- Donk 
Elke maandag is er gelegenheid om gezellig 
samen te werken aan eigen handwerk. Heb je 
bij een vorige cursus je werkstuk niet afgewerkt, 
geen probleem, er is altijd wel iemand die je te-
rug op weg kan helpen. 
We komen samen in de Nobele Donk, J. 
Ickxstraat, 10, Ekeren van 13.30-16.00 uur.
Data: 6, 13, 20 en 27 maart, 24 april, 8, 15, 22 
en 29 mei en 12, 19 en 26 juni 2017.
Organisatie: Femma Ekeren- Donk
Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53. 

Oud papier
Dit voorjaar brengt ‘De Nieuwe Kompanie’ het 
aangrijpende ‘Oud Papier’ van Stany Crets op 
de planken. Een pakkend, beklijvend verhaal 
gebracht met sobere, harde dialogen. En toch 
weet Stany Crets als geen ander, hier en daar 
luchtige toetsen aan te brengen die het geheel 
zeer verteerbaar maken.
Een oude koppel. Gevangen tussen een onver-
teerd verlden en een uitzichtloos heden ...
Een stuk dat niemand onberoerd zal laten. Van 
kippenvel tot een glimlach van herkenning, van 
koude rillingen tot empathie met de personages. 
Een stuk waar u later nog aan terugdenkt ...
We richten de zaal ‘Antoon Van den Weyngaert’ 
in ‘Antverpia’ weer in als theatercafé met slechts 
40 plaatsen. Sint Antonislei 97 te Brasschaat. 
Speeldagen: 17/18/23/24/25 maart om 20 u. 
en op zondagen 19 en 26 maart om 14.30 u. 
Reservatie: www.denieuwekompanie.be; info@
denieuwekompanie of bel Monique op 0475/900 
772 alle dagen van 10-20 u.
Let op! de vertoningen van 17, 19 en 24 
maart zijn uitverkocht!

Biljarten met Ludo Dielis - 9de biljart-
tornooi voor volwassenen met beperking
Rotonde, Ludentia, BC Deurne en BC Polygoon 
organiseren ook dit jaar het biljarttornooi Wis-
selschaal Ludo Dielis, een vrij spel biljarttornooi 
voor volwassenen met een beperking. Het tor-
nooi gaat door op 25 en 26 maart in de poly-
valente zaal van Rotonde in Brasschaat. Eén 
van de initiatiefnemers van het evenement is 
niemand minder dan Ludo Dielis, onze negen-
voudige wereldkampioen biljarten.
In de aanloop naar het tornooiweekend worden 
alle deelnemers uitgenodigd op een voorbe-
reidingstornooi, een eerste keer op donder-
dagavond 2 maart in Buurthuis Op Maat in 
Brasschaat en een tweede keer op woensdag-
namiddag 8 maart in biljartzaal De Deken in 
Merksem. Tijdens dit voorbereidingstornooi kan 
je de gedreven deelnemers aan het werk zien 
en wordt bekeken naar hoeveel punten ze tij-
dens het eigenlijke biljarttornooi zullen moeten 
spelen. Er mogen maximaal 36 spelers deel-
nemen aan het tornooi. Naast enkele individu-
ele spelers komen de meesten onder hen van 
verschillende organisaties uit de regio. Zo zijn 
er deelnemers van Rotonde (Stabroek, Bras-
schaat en Antwerpen), Ludentia (Brasschaat), 
Albe (Hoogboom), Zwart Goor (Merksplas) en 
De Lier (Lier). Dankzij de steun van een hoop 
enthousiaste medewerkers en sponsors krijgt 
dit tornooi extra steun en glans. Zo komt de 
immer sympathieke Jelle Cleymans dit jaar op-
nieuw langs. Want net als de deelnemers heeft 
ook hij een passie voor biljart. Op zaterdag zal 
je hem tijdens de middag aan het werk kunnen 
zien tijdens een partijtje biljart tegen Ludo Die-

geres Lissa Lewis de bekers uitreiken. Zin om 
een kijkje te komen nemen? Dat kan tijdens het 
tornooiweekend op zaterdag 25 maart en zon-
dag 26 maart telkens van 10u00 tot 16u00 in de 
polyvalente zaal van Rotonde (Augustijnslei 78, 

om 15u30. Maar ook tijdens de voorbereidings-
tornooien bent u van harte welkom. Het belooft 
in ieder geval weer spannend te worden!

Sterrenwacht Astro Antverpia
Opendeurdagen op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 
telkens vanaf 19 tot 22 u.
Inkom gratis.
Adres: Sint-Antoniuslei 95, Brasschaat.
Waar? Antverpiagebouw, lift naar 3e verdieping 
en trap naar 4e verdieping; via ingang achter 
het gebouw.
Programma: waarnemingen met grote streenkij-
ker boven op het platform. Voordracht over het 
zonnestelsel en sterrenbeelden.

Sydac wenst het team verder te 
versterken met klantgerichte 
professionals m/v:

Boekhouder / 
verantwoordelijke
voor input (voltijds)
Taakomschrijving:
• dagelijkse uitvoering en verwerking van de boekhouding 
 van ons cliënteel (voornamelijk vennootschappen,
 maar tevens éénmanszaken)
• het indienen van btw aangiften
• de voorbereiding van jaarrekeningen onder toezicht

Profiel:
• een werkervaring van minimum 3 jaar met betrekking tot de 
 dagelijkse uitvoering en verwerking van boekhoudingen
 van zowel vennootschappen als éénmanszaken in een 
 accountants- of boekhoudkantoor
• kennis van Expert/M plus
• communicatief sterk en vlot in omgang met cliënteel en collega’s

Wij bieden:
• een aantrekkelijk salarispakket
• mogelijkheid om aan permanente vorming te doen
• mogelijkheid om stage BIBF te doen
• een zeer dynamische en attractieve werkomgeving 
 met fijne collega’s
• boeiende job met diverse contacten in een aangename sfeer

Gelieve uw sollicitatie met CV te richten aan:

Boekhoudkantoor Sydac
ter attentie van de Hr. Kurt Wouters
Domein Blauwhof
Hoevensebaan 214
2950 Kapellen

of per email aan kurt@sydac.be

www.sydac.be



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

€ 489.000

KAPELLEN
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!

WWW.GOETSTOUWERS.BE
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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

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

€ 220.000

BETHANIELEI TOEKOMSTIG NR 96
Mooi gelegen perceel voor halfopen bouw-
grond met straatbreedte van 11m. Perceel-
oppervlakte 1155 m². Na afbraak bestaande 
constructies, mogelijkheid tot bouwen op 
gelijkvloers 8 x 17 m,1ste verdieping 8 x 13 m, 
hogerop zolderverdieping 8 x 9 m. Aangename 
woonomgeving Brasschaat-Bethanie.
€ 299.000

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

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

SINT ANTONIUSLEI 31
Bijzondere aanbieding voor wie een verzorgde 
woonst zoekt met praktijk- of handels moge-
lijkheden. Gerenoveerd in 1993.3 ruime slk, 
tuin, garage en magazijn/praktijkruimte 42 
m²,ideaal vr zelfstandige activiteit. Centrale 
ligging te Mariaburg. Echt uw bezoek waard. 
INTERESSANTE PRIJS! EPC: 242
€ 299.500

VELDSTRAAT 341
Gunstig gelegen leuke woning met 2 ruime slk 
in doodlopend straatje woonomgeving ‘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

€ 248.000

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

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

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

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

QUINTEN MATSIJSSTRAAT 83
Verzorgde ééngezinswoning met garage en 2 
autostaanplaatsen naast de woning, perceel-
breedte ca 11 meter, Zuidoost gerichte tuin, extra 
badkamer(2016) en slk of bureaukamer op het 
gelijkvloers en 3 slks met 2de badkamer (2016)
op de eerste verdieping. Goede ligging, vlotte 
verbinding naar Antwerpen. EPC: 346
€ 295.000

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

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

WUUSTWEZEL
DE PERELAAR
Nieuwe verkaveling ‘De Perelaer’ voor 2 halfopen 
woningen en 1 hoekwoning nabij centrum Wuustwezel 
voorzien van tuin, terras, garage, volledig afgewerkt 
met hoogwaardige materialen en zolderruimte. Meer 
info 0471 41 11 34

€ 372.500

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)

KAPELLEN  TE HUUR

ANTWERPSESTEENWEG 161 GLVL
Ruim en modern gelijkvloersapp van 2015 met 91 
m² bewoonbare opp, open geïnstalleerde keuken, 
badk met inloopdouche, vloerverwarming, 2 slks, 
autostaanplaats en garagebox inbergrepen in de 
huurprijs en mooie Zuid-tuin met terras. Gelegen 
vlakbij centrum, openbaar vervoer en scholen op 
wandelafstand. EPC: 59
€ 850 + € 30 kosten

(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)

(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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actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

   Brasschaat is op zoek naar jou!
manager infrastructuur | manager mobiliteit | verantwoordelijke magazijn

Bekijk al onze vacatures op www.brasschaat.be.

vzw Sport Plus investeert dit jaar
10 000 euro om de overlevingskansen van 
mensen met een hartstilstand te verhogen 
van 5% naar 60%. Met de aankoop van vier 
AED-buitentoestellen (automatische

belang van hartveilig sporten aan. 

In België bedraagt de overleving van een 
hartstilstand minder dan 5 procent. 
Wallonië en Nederland investeerden reeds 
in AED-toestellen en ook Vlaanderen maakt 
een inhaalbeweging, zo ook in Brasschaat. 

De vier toestellen worden buiten aan 
sportinfrastructuur, verspreid over de ganse 
gemeente, opgehangen. Zo komt er een 
toestel aan het Louis De Winterstadium, de 
sporthallen van Mariaburg en Driehoek
alsook aan de baseballterreinen aan de 
Licht Vliegwezenlaan. 

mobiel toestel
Er is ook een mobiel toestel aangekocht. Dit 
kan door alle verenigingen gratis ontleend 
worden bij de sportdienst om 
evenementen hartveiliger te maken.

ANB, Kon. RUA TC Brasschaat,
TC Peerdsbos en R.C.B zijn mee ingestapt 
in de groepsaankoop en enkele andere 
clubs hadden eerder al geïnvesteerd in een 
AED-toestel. Een overzicht met alle aan-
wezige AED’s in de gemeente Brasschaat 
vind je terug op het grondplan.

gratis opleidingen
Tijdens de maanden maart en april volgen 
vijf gratis opleidingen over het gebruik van 
het AED-toestel. Voor de juiste data en 
inschrijvingen kan je terecht op de website 
van Brasschaat of bij de sportdienst.

meer info
sportdienst Brasschaat | Bredabaan 407 

T 03 650 03 30 | sport@brasschaat.be

We krijgen gelukkig niet veel meldingen 
binnen van niet-werkende apps. Als het 
voorvalt, komen dezelfde vaststellingen 
telkens weer terug.

besturingssysteem
De app 2930 wordt continu bijgewerkt en 
zal daarom niet langer optimaal werken 
met Android 4.5 of ouder. Als je een
probleem ondervindt en je weet niet op 
welke versie jouw toestel werkt, check 
het even bij de instellingen onder het item 
telefooninfo.

internetverbinding
Het lijkt misschien evident, maar de instal-
latie en de werking van de app is volledig 
afhankelijk van internet. Geen internet-
verbinding, betekent dat de app geen info 
kan binnenhalen, ook geen afvalmeldingen 
dus. 

persoonlijke gegevens
De onderdelen melding en afval kunnen 

alleen werken als je je persoonlijke gege-
vens hebt ingegeven. Android-gebruikers 
worden meteen gevraagd hun gegevens in 
te vullen. Omwille van de interne privacyre-
geling bij Apple konden we dat niet voor-
zien bij iOS-gebruikers. De gegevens zijn 
ook belangrijk om je persoonlijke afvalka-
lender te tonen.

correcte gegevens
De app zoekt jouw info op aan de hand 
van de gegevens die jij zelf hebt ingege-
ven. Een kleine typfoutje is voldoende om 
het onderdeel afval niet te doen werken!

de onverklaarbare zaken
Soms zijn de wegen van de informatica 
ondoorgrondelijk. Bij aanhoudende pro-
blemen helpt het vaak om de app even te 
verwijderen, opnieuw te downloaden en je 
gegevens opnieuw nauwgezet in te geven. 

meer info
communicatie@brasschaat.be

sociale woonlening 
Leningen zijn vaak duur. Toch bestaat er 
een voordelig alternatief via het Vlaams 
Woningfonds als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet. 

Bij het Vlaams Woningfonds kan je lenen 
aan een vaste rentevoet van 2% en dit
gedurende maximum 25 jaar. Dit tarief 
is niet afhankelijk van de looptijd van het 
krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld 
bijkomende verzekeringen. 

Onderhandelen over een goede rentevoet 
hoeft zelfs niet meer. Extra voordelen zijn 
een beperkte dossierkost, een kosteloze 
schatting en lagere leenaktekosten.
Bovendien kan men bij het Vlaams Woning-
fonds lenen tot 100% van de aankoopprijs 
of waarde van de woning waardoor een be-
perkter startkapitaal nodig is; een belangrij-
ke troef voor jonge gezinnen.

Aanvragen kan via
www.vlaamswoningfonds.be

meer info
Marie Dirkx | huisvestingsambtenaar
woonloket@brasschaat.be | T 03 650 02 78
Bredabaan 182 | 2930 Brasschaat

Op 1 februari werd vogelgriep aan-

Oost-Vlaamse Lebbeke. Daarom zijn 
er een aantal voorzorgsmaatregelen 
genomen die gevolgen hebben voor 
hobbyhouders van pluimvee en andere 
vogels in heel België.

De maatregelen dienen om alle in
gevangenschap gehouden vogels maxi-
maal te beschermen tegen vogelgriep. 
Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, 
pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het 
vogelgriepvirus circuleert momenteel 
bijna overal in Europa bij wilde vogels en 
wordt gemakkelijk door direct contact
tussen vogels overgedragen. De voor-
zorgsmaatregelen vermijden contact 
tussen je vogels en wilde vogels.

voorzorgsmaatregelen
Scherm je pluimvee en vogels af door je 
dieren op te sluiten in hun hok of in een 
gebouw. Je kan je dieren buiten laten op 
voorwaarde dat hun terrein aan alle
zijden met gaas of netten afgesloten 
wordt. De mazen van het gaas of net 

zijn maximaal 10 cm groot, zodat wil-
de vogels ter grootte van een eend er 
niet door kunnen. Een ondoordringbare 
dakbedekking wordt aangeraden, maar is 
niet verplicht. Voeder je dieren binnen en 
laat ze zodanig drinken dat contact met 
wilde vogels onmogelijk is. Geef geen 
oppervlaktewater of water dat toeganke-
lijk is voor wilde vogels, tenzij dat water 
behandeld werd tegen eventueel
aanwezige virussen.

Verzamelen van pluimvee en andere 
vogels is tijdelijk verboden. Onder
verzamelen verstaan we alle evenemen-
ten of activiteiten waarbij vogels van 
verschillende origine op eenzelfde plaats 
worden samengebracht.

Voor alle duidelijkheid, het is absoluut 
veilig om pluimveevlees en eieren te 
eten.

meer info
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezond-
heid/vogelgriep

T 0800 99 777

AED-toestellen in Brasschaat

ophokplicht door vogelgriep

Problemen met de 2930-app?
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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

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

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

Bouwwerken
De Gruyter bvba

Jan De Gruyter
Info@bouwwerkendegruyter.be

Gsm: 0475 840 092

Badkamerrenovatie, vloer- en
tegelwerken, verbouwingswerken, 

kleine bezettingswerken

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

Brandhout eik (vers)

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

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

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

Kleine hoeveelheden ook af te halen

Tel.: 0474 87 05 09

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.

en funderingen.

terreinen.
Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

Te huur:

kamers, terras, garage, 

Alg. renovatiewerken, 

isolatiew., bez. en schild., 
dakwerk., tegelwerk., enz. 

aannemer. 0485/846 609

Te huur:

Driehoek Brasschaat. 
0478/264 871

HULP AAN HUIS NODIG 
VOOR BEJAARDEN? Ei-
gen vervoer, Weekends, ‘s 
avonds, nacht, goede re-

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 20/02 om 14 uur: smulnamiddag en gezelschapspellen
Ma 20/02 om 14 uur: start 5-weekse rikken
Di 21/2 om 14 uur: bloemschikken, voorbeeld in dienstencentrum
Do 23/02 om 14 uur feestelijke afscheidsdrink ter ere van de 
pensionering van Marie-Rose Bolssens. Iedereen welkom maar 
graag even inschrijven!
Do 23/02 om 13.30 uur: handwerktechnieken
Vr 24/02 om 14 uur: tarot “kleine arcana”
Ma 27/2 om 14 uur: carnavalbingo : kom verkleed en speel gratis 
voor een speciale prijs. En breng je verklede kleinkinderen mee!
Do 02/03 om 9 uur: start workshop: lammetjes maken
Schrijf al in voor ons lentefeest op 16 maart : menu en dansna-
middag : 13 euro

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 20/2, 14 u.: carnavaloptreden zangkoor “De Vrolijke Noot”
Di 21/02 om 13.30 uur: lachsessie van Samana
Wo 22/02 om 9 uur: start pc cursus, sessie 1 (meer info in het 
dienstencentrum)

tuurtjes en boules de Berlin
Vr 24/02 om 14 uur: workshop bierproeverij. Op voorhand in-
schrijven verplicht. Deelnameprijs is 3 euro
Do 02/03 om 9 uur: start pc cursus, sessie 2 (meer info in het 
dienstencentrum)
Di 07/03 om 9.30 uur: wandelen met Okra Kaart
Mogelijkheid tot voetmassage op maandagnamiddag, afspraak 
maken aub
Elke maandagnamiddag om 14u: creawerking: dames die sa-
men komen om samen te handwerken
Mogelijkheid tot hotstone-massage op woensdag- of vrijdagna-
middag, afspraak maken aub
Mogelijkheid tot stoelmassage/andullatie op maandag- of vrij-
dagnamiddag, afspraak maken aub
Zangkoor de Zonnezingers op vrijdag om 9u45, kom eens gezel-
lig mee zingen

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Elke ma nam: zangstonde, elke di nam: hobby, elke dinsdag 
vanaf 10 uur patchwork,
Elke wo nam: schaken, inkleuren voor volwassenen en kinderen, 
spelletjes spelen met de kinderen, elke di en do nam: kaarten 
en petanque, di en vr tafeltennis, vr nam: sjoelbak en rummicub
Ma 20/02 om 9.30 uur: yogalates
Ma 20/02: kantklossen
Wo 22/02 om 10 uur: de “kleine arcana” – cursus
Wo 22/02: cursus: Innerlijke rust met klankschalen (ook op 
08/03, 22/03 en 05/04)
Do 23/02: stoelmassage / andullatie (op afspraak)
Vrij 24/02 om  9.30 uur: mandala tekenen
Vr 24/02: bloemschikken
Ma 27/02 om 9.30 uur: vakantieles yoga
Vr 03/03 om 9.30 uur: zentangle tekenen
Vr 03/03 en za 04/03: van 19-22 u.: opendeurdagen sterrenwacht 

Schrijf u al in voor de aprilvisquiz: donderdag 30 maart 14 uur
Er zijn cursussen waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn: 
Patchwork, kantklossen, bloemschikken: 



Brasschaatse Film,     Nr. 8,     22-2-2017 15

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
* 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

Hoge Akker 50: HOB glvl: een inkomhal, kelder, leefruimte met salon, 
eetplaats met haard, ingerichte keuken, veranda en sanitaire cel. 1e verd.
zijn er 3 slpks en de badk. Zolder.Tuin met garage, berging en houtopslag-
plaats in de bijbouw.Dubbel glas, Cv gas. Ki: € 657 – Bj: 1960 – Epc: 715.

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Volwassenenatelier ’t Kratje
bereidt zich voor op een enorme toestroom van inspiratieloze partners, 
die niet graag een blauwtje lopen. Verras uzelf, uw partner of ... met 
uw verborgen talenten Een workshop om voorbereid te zijn tegen het 
onverwachte. En omdat wij allemaal een moeder hebben, maar  vooral 
omdat (stoere of nieuwe) mannen een moeder én een moeder van hun 
kinderen of een vriendin hebben. Omdat vrouwen een man, een moeder 
of vriend hebben die ook wel eens verrast wil worden. Hebben we deze 
workshop een toch ietwat stoer tintje gegeven. Vooreerst, op 21 maart 
2017 zal er in klei een vaas gemaakt worden. Die wordt in het paasverlof 
gebakken en voorzien van een laagje glazuur. In de volgende les op 
18 april 2017 wordt daar een takkenconstructie op aangebracht die als 
basis dient om de nodige kleurrijke bloemen op te bevestigen. Tijdens 
deze les zullen de laatste details aangebracht worden, alsook een leuke 
eigentijdse verpakking om het geheel tijdig (bv moederdag zondag 14 
mei) tot een volmaakt einde te brengen.
Voor meer info:  www.kratje.be - Inschrijven kan via onze website, of 
een email naar atelier@kratje.be met vermelding van naam, beginda-
tum (21-03-2017) en naam cursus (Bloemschikken). Bedrag van 25.00 
€  storten op rekening: 733-1610994-48 Volwassenenatelier ’t Kratje 
vzw, Gasthuisstraat 7 te 2990 Gooreind - Wuustwezel

Vakantie: Kust te huur
Blankenberge: DAKAP-
PARTEMENT met zicht 
op Yachthaven en Zee. 
9de verdiep mooi gemeu-
beld zeer proper grote 
living, 2 slaapkamers. 
Groot zonnig terras met 

was- en droogkast.
Vrij: 1/15 en 16/31 mei; 
1/15 juli en 16/31 augus-
tus.
Geen rokers-geen dieren.

Tel 0496 554499
www.heropal.be

SVB Driehoek
Woensdag 22 februari 2017
20:00 OXACO - Scholieren A

Zaterdag 25 februari 2017
09:00 Ik Dien - Mini Miniem A
09:00 Ik Dien - Cadetten B
09:00 Pupillen C1 - SEJA
09:00 Pupillen C2 - SEJA
09:00 Microben - Hemiksem
10:15 Pupillen B1 - Ik Dien
10:15 Pupillen B2 - Ik Dien
12:00 Laar - Mini Miniemen B
12:00 Valaarhof - Mini Min C
13:00 Miniemen C - Ik Dien
14:30 Miniemen A - Simikos
14:30 Miniemen B - Seja
14:45 Simikos - Scholieren B
16:00 Cadetten A - OXACO
Zondag 26 februari 2017
12:15 Reserven A - OLVE
12:30 Berkenrode - Reserv C
14:30 Sint Jozef - Reserven C
15:00 1e Elftal - Nw Stabroek

Privéchauffeur zoekt 
werk. Rijbeijs B, heftr. 
att. en wca att., koerier, 
magazijnier. 0489 257 530

GRATIS REALISTISCHE SCHATTING VAN UW WONING
03 644 00 88 - info@immodelaet.be - www.immodelaet.be

Op te frissen startserwoning  
met autostaanplaats en diepe tuin.
EPC: 985 • RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Vrijstaande woning gelegen te Kapellen-Hoogboom op een perceel van 808 m², woonkamer (68m²), 
uitgeruste keuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers en tuin met zwembad.
EPC: 344 • RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Centraal gelegen instapklaar appartement.
EPC: 631 • RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

EPC: 306 • RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-VvRustig gelegen starterswoning met achteringang.
EPC: 420 • RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Hoogboomsteenweg 73 - Kapellen

Rustoordlei 105 - Brasschaat Bredabaan 444 - 2e - Brasschaat Van Halmaelelei 5 - 2e - Brasschaat

€ 499.000

€ 188.000 € 177.300

Brechtsebaan 36 - Brasschaat

€ 231.000

TE LAET!

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.

Vakantie: Kust te huur
Knokke-Heist: Resid.
Silverstone zicht op Hel-
denplein en Zee. Grote 
living-2 slaapkamers dub-
bel sanitaire “Luxe appar-
tement” Garage, was- & 

Vrij: Paasvakantie - 16/31 
juli.
Geen rokers-geen dieren

Tel: 0496 554499
www.heropal.be

Te huur: glvl. te Brassch, 
met gr. tuin in het groen, 
2 slpk., badk., gr. liv. met 
open keuk., garage, kan 
zowel gemeub. of niet. 
Prijs € 780, geen onkost. 
0475/634 508 (inst. kl.)

Garage te huur: Bras-
schaat - Maria-ter-Heide, 
€ 70 per maand. E-mail: 
patrick@vannoten.net

Rommelmarktzondag 
12-3-17 van 9 tot 17 uur. 
V.d.Weyngaertplein 13, 
2180 Ekeren. Tel. 03 664 
96 79
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DE BRASSCHAATSE HEIDE: Volgt de daad het woord?
Op 22 september 2016 vernietigde de 
Raad van State de ten onrechte door de 
Deputatie verleende Milieuvergunning 
van de Firma Hens /Revabo voor de in-
dustriële activiteiten in landbouwgebied 
op de Brasschaatse Heide.
Ieder eerzaam burger verwacht dan dat 
een uitspraak van ons hoogste adminis-
tratieve Rechtscollege gerespecteerd 
wordt door niet alleen de betrokkenen 
maar ook door de recht handhavende 
overheidsinstanties. Niets van dat al-
les. De betrokken Firma boerde met 
gedoogsteun van deze instanties rustig 
voort. 

Het buurtcomité De Brasschaatse Hei-
de vroeg vervolgens formeel de Burge-
meester van onze groene gemeente tot 
het nemen van bestuurlijke maatrege-
len. Dat wil zeggen: het handhaven van 
de wet en om handelend op te treden 
zodat de illegale activiteiten daadwer-
kelijk zouden stoppen. Op 18 november 
2016 nam de Burgemeester het besluit 
dit niet te doen en liet het Buurtcomité 
weten dat hoewel hij dat wel wilde doen, 
hij het niet durfde doen uit vrees dat 
de gemeente een schade vergoeding 

zou moeten betalen indien de Minis-
ter Schauvliege van LNE alsnog een 
nieuwe vergunning zou verstrekken aan 

Tegen dit besluit ging het buurtcomité in 
beroep bij dezelfde Minister na eerst de 
gemeente in gebreke te hebben gesteld. 
Ondertussen gingen de illegale milieu 
schadende activiteiten ongemoeid door.
Op 8 februari 2017 nam de minister een 
besluit in overeenstemming met het ar-
rest van de Raad van State en weigerde 
de vergunning voor de breek-, kraak- en 

ten), de betoncentrales en de opslag 
van asfalt en bouwmateriaal op de Bras-
schaatse Heide. Alleen de sinds 2011 
stilliggende zandwinning in het ontgin-
ningsgebied werd opnieuw vergund.
Bovendien gaf de Minister de Burge-
meester het nemen van bestuurlijke 
maatregelen opnieuw in overweging. 
Met andere woorden: Doe er nu wat 
aan!

Op het moment van schrijven 14 febru-
ari heeft de zaakvoerder van het bedrijf 
in de GVA laten weten dat hij “moet" 
doorwerken. En dat doet hij ook! Ook 

na het ministerieel besluit staan de 
machines volop te draaien en wordt er 
intensief aan- en afgereden door vracht-
wagens , opleggers en tractoren van 
allerlei bouw-, sloop- en grondbedrij-
ven. Elke levering is een milieumisdrijf 
waartegen niet wordt opgetreden en de 
leveranciers zijn op zijn minst hieraan 
medeplichtig.

Het argument van de bedrijfsleider dat 
150 man werkloos worden is een loos 
argument. Dat weet en ziet iedereen die 
het bedrijf enigszins kent.  REVABO/
Hens heeft volgens haar eigen gege-
vens gepubliceerd in het Staatsblad nog 
geen vijf mensen voltijds in dienst…. 
Zelfs het moederbedrijf Hens haalt de 
negentig man niet. De activiteiten kun-
nen uitgevoerd worden bij legale ver-
werkingsbedrijven die gevestigd zijn op 
daartoe vergunde industrieterreinen. 
Het argument van bedreigde werkge-
legenheid slaat bovenal helemaal ner-
gens op:  Als dat wel zo zou zijn, zou de 
overheid nooit tegen illegale activiteiten 
of met  de milieuwetgeving strijdige ac-
tiviteiten kunnen optreden. Als extreem 
voorbeeld: drugsplantages…..

Het wachten is nu op wat onze burger-
vader gaat beslissen. Treedt hij nu wel 
handhavend op? Voegt hij de daad bij 
het woord? En wordt dat een doelmatig 

den. Of is het veel stoerder om de politie 
te laten uitrukken als iemand bladeren 
verbrandt in zijn hof?

Als buurtcomité verwachten wij van de 
gemeente dat er nu dus wél daadkrach-
tig wordt opgetreden !
Namelijk:
1 Er onmiddellijk geen puin en afval 

 gehandhaafd wordt).

 onmiddellijk wordt stilgelegd 
 en verzegeld.
3 De betoncentrales eveneens onmid-
 dellijk worden stilgelegd en verzegeld.
4 De asfalt- en puinbergen per direct 
 worden verwijderd.
5 De opgeslagen bouwmaterialen 

 worden afgevoerd.
6 De kraak-, breek- en zeef-installaties 
 worden ontmanteld m.i.v. 1 maart en 
 voor 1 mei worden verwijderd.

7 De betoncentrales worden ontmanteld
 en verwijderd voor 1 mei.
8 Dat deze termijnen worden gerespec-

 gecontroleerd en gehandhaafd.
9 Er vanaf 1 mei een begin gemaakt 
 wordt met het terug in de originele 
 staat van landbouwgebied brengen 
 van de terreinen die buiten de vergunde
 6,7 Ha voor de zandwinning vallen.
10 Er een einddatum gesteld wordt 
 waarop dat herstel moet zijn 

 tieve dwangsom.

De geloofwaardigheid van de politiek in 
het algemeen en van dit gemeentebe-
stuur in het bijzonder staat op het spel.
Als buurtcomité zijn wij verbolgen dat 
er jaren van juridische procedures no-
dig zijn voor een zaak die zo evident is, 
voordat we ons gelijk krijgen en dat we 
dan nog moeten zien dat “men” gewoon 
voortdoet. We protesteren tegen deze 
voortgaande onwettelijkheid en een lan-
ger gedogen door de overheid kunnen 
en zullen we niet aanvaarden.

Het Buurtcomité De Brasschaatse Heide

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

90
jaar

INBOUWHAARDEN - KACHELS OP ALLE BRANDSTOFFEN

TOONZAAL 7 DAGEN OP 7 OPEN MITS AFSPRAAK

OPMETING TER PLEKKE EN GRATIS OFFERTE

V
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ap

b
e
t r o uwba
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SINDS 1926BRASSCHAAT

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Schansstraat 4, Brasschaat
brasschaats-schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: vloer., teg., bez., schild., 

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.
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(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 264 kWh/m²

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

OH, bureel, riante luxe 
leefkeuken, 5 slaapkamers, 

3 badkamers, hobbyzolder, bin-
nenzwembad, poolbar, 

wijnkelder, pracht tuin, LIFT, enz. 

TOPKLASSE OP TOPLIGGING!

€ 995.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Nieuwe UITZONDERLIJKE voorwaarden

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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

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

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

Schittering in Kinepolis  
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op za-
terdag 21 februari 2015 van 12u tot 18u en zondag 22 februari 
2015 van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, edelste-
nen- en fossielenbeurs ‘IMRA 2015’. Het gebeuren vindt plaats 
in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groe-
nendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlijn 6.
Door zijn grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edel-
stenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap 
en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard. IMRA 
2015 zet de deuren niet alleen open voor specialisten ter zake. 
Iedereen die beroepshalve of vanuit liefhebberij met deze tak 
van de natuurwetenschappen te maken heeft, voelt zich erdoor 
aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwijfeld 
geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, door die 
wonderbaarlijke pracht aan kleuren en kristalvormen... maar ook 
juwelen met mineralen en fossielen schitteren in alle pracht.
Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn edelstenen 
op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de 
vraag kan voldoen). Er zijn doorlopend demonstraties hoe fos-
sielen worden geprepareerd. Kinderen mogen zelf aan de slag. 
Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd om een 
mooi mineraal te winnen. In het cafetaria zijn broodjes en drank 
verkrijgbaar.
Inkom 4€ per persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis par-
king.                                                                                                              
Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor best 
contact opnemen met Suzy Hofmans, Tel.03/5690175 – GSM: 
0496-146503 of per E-mail: suzy.hofmans@telenet.be - beurs-
info@acam.be  website: www.acam.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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Poolse mannen doen re-
novatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 

168 of 0496/637 978

Ik zoek schoonmaak-
werk  spr. gd Ned., erv. 
0471/348 478 nr v. mijn 
man; 0488/332 740

NEOS Brasschaat
Daguitstap (autocar) Be-Mine 
Mijnmuseum. Drukkerij Con-
centra Beringen-Paal. Don-
derdag 16 maart. 9 u. kerkje 
Ekeren-Donk.
Wij volgen onze gidsen door-
heen de historische mijngebou-
wen, badzaal, lampenzaal, enz. 
In het duikcentrum Todi, nemen 
wij de kolputter menu. Aanslui-
tend volgt een korte busrit: cité, 
moskee en kathedraag. Tot slot 
bezoeken wij met gids Concen-
tra, de drukkerij van G.v.A.
Inschrijven vóór 1 maart. Leden 
€ 40, niet leden € 43. Neos 
Brasschaat BE90 4151 1545 
1132 kredbebb

Ervaren tuinman zoekt 
werk, graag namiddag 
bellen: 0485/646 006

Jonge vrouw zoekt werk: 
poetsen, strijken, kom 
ook voor trappen, hal. Nt 
rok., enkel ser. aanb., 4 
j. erv. Spr. Ned. Ook w.e. 
Bereikbaar van 12-20 u.: 
0486/727 879

Ik zoek poetswerk ook 
huishoudwerk. 0486/159 
452 (Magi)

Te huur: appartement. 
glvl. Living, open keuken, 
bad, 2 slpk., bergplaats, 
garage, hof. Gelegen 
Brasschaat (Driehoek) 
Rerum Novarumlei 7. Vrij 
1 april. Bevragen: Tel. 
03/651 85 48
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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.

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

DM CONCEPT 

+32 498 295 138
dmconceptbvba@gmail.com

Beukenstraat 48
2140 Antwerpen

Verwarming, Sanitair & Ventilatie

Nieuwbouw en renovatieprojecten, warmtepompen 
Herstellingen en onderhoud van gas- en mazoutinstallaties

 Vloerverwarming
Gespecialiseerd in Viessmann en Vaillant

Cerga installateur
Geregistreerde installateur

 24/7 Service

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

Renovatie van terrassen
Aanleg en heraanleg van terrassen
Uitslijpen voegen + heropvoegen

Gratis offerte & advies
0491 883 597 Bart

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

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

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

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

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

Te koop: app. met gar. en 
terr. Driehoek, 1e verd., 
liv., keuk., badk., toil. 
apart 2 slpk, vraagprijs € 

0476/890 308

FONOPLATEN. Ik koop 

soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prijs! 

56 jonge man, zoekt lieve 
dame om samen te genie-
ten van het mooie leven. 
0472/641 207

Te huur: ben. woning Bre-
dabaan Maria-ter-Heide, 
€ 725, geen huisdieren. 
0472/439 151

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

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 

-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 

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

Wandel gratis mee met een natuurgids
26 februari 2017 – Wandeling langs de antitankgracht met als 
thema: ”Een gracht met een verleden en zo ook het verhaal”. 
De Antwerpse Antitankgracht (ook wel ten onrechte Antitank-
kanaal genoemd) is een kunstmatige waterloop die een grote 
kwartcirkel vormt (van noord tot oost) rond de stad Antwerpen. 
De gracht heeft een lengte van ongeveer 33 km en is minstens 
6 meter breed. Ze verbindt de Schelde ter hoogte van Berend-
recht met het Albertkanaal in Oelegem. De gracht werd tussen 
1939 en 1940 aangelegd als antitankgracht met de bedoeling 
vijandelijke (Duitse) tanks en ander rollend materieel te stop-
pen vooraleer ze Antwerpen konden bereiken. Vandaag is de 
Antitankgracht geëvolueerd naar een groots natuurverbindings-
gebied, dat verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar 
verbindt en migratie van dieren en planten tussen die gebieden 
mogelijk maakt. 
De wandeling is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Ka-
pellen (V.M.P.A.). De wandeling is gratis. Iedereen van harte wel-
kom!!! Afspraak om 10 uur aan parking ’t Kooike, Ertbrandstraat 
58, Kapellen. 

TE KOOP:

Desk, in z. g. st., do-
ner eiken, b=151; h=75; 
diep=85 cm. Prijs: € 2000 

03/663 31 16

Te huur: -

Te huur: 2 slpk. app. nabij 
Delh. en park, rustig gel. 

Ik zoek werk als poetsvr., 
ook strijk, babysit, nt rook, 
gd ref. 0489/250 051

K. Soc. Maria-ter-Heide
Zaterdag 25/2/2017
20.00 u 1e ploeg- Alb.Schilde
13.00 u Dam nat.-Sterrebeek
10.00 u Dames B-Moldavo
12.00 u Dames C-Hoogstraten
09.30 u Dames D-Davo Puurs

Te huur:
(2e verd.), wnk., inger. 
kkn, berging, 2 slpks, 

€ 610/mnd. 0475/939 802
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Info: Q-immo • 0473/403.454 • www.q-immo.com • info@q-immo.com

Woning met praktijk/hobby/kantoorruimte of atelier van 50 m² in centrum Ekeren met tuin, terras en 
garage. 3 slpks, zeer lichte woning, energiezuinig, centrale ligging (openbaar vervoer, invalswegen 
en winkels dichtbij!).

TE KOOP EKEREN CENTRUM

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

0487/636 835

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

B-CARS
AUTO’S

TE KOOP 
GEVRAAGD
met of  zonder schade

We betalen de beste 
prijs.

24 uur bereikbaar.

0489/082 215

Te huur:
5 hectare

weilandgrond
aaneengesloten,

1 km van het centrum 
van Brasschaat.

Info:
0475/607 882
(weekdagen tussen 9 

& 16 u.)
0489/690 144 

www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

Rommelmarkt
Op zaterdag 11 en zondag 12 
maart van 10 tot 17 uur orga-
niseert Stille Meeuw (vereni-
ging van oud-scouts en oud-
gidsen van Brasschaat) in de 
scoutslokalen Jobertus, Spor-
tendreef  (Gemeentepark 14, 
ingang Hemelakkers - achter 
politiebureau) haar 28stejaar-
lijkse rommelmarkt. De stand-
houders zijn verantwoordelijk 
voor hun gehuurde stand.
Inlichtingen bij Christian Bu-
rette, tel. 03.663.06.24 
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Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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 

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

Poolse man zoekt werk. 
Schilderen, tuinwerk. 
0483 011 926

Ik zoek werk, schoonm.; 
afw., babysit, Eng. tal. 
0465/589 496 (Sylvie)

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

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

€ 8,50/u. 0489/941 527
Op 9 februari 2017 organiseerde KWB Driehoek haar eerste 
open workshop  “Pralines Maken”. Onder de deskundige lei-
ding van Filip Lelie evolueerden de deelnemers van leek naar 
specialist. Naast het vlot aanleren van de techniek, was ook het 
proeven van de geproduceerde pralines een succes.  Een mooie 
creatieve  lesavond.

KWB DRIEHOEK MAAKT PRALINES

Nareka Wandelingen 
Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Zo 05.03.2017: Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide. Start: 10 
u., parking De Vroente Put-
sesteenweg 129, 2920 Kalm-
thout Thema: Prille lentekrie-
bels.  Gids: Dirk Verbist
Zo 12.03.2017: Grenspark: 
Withoefse Heide. Start: 14u30,  
parking De Vroente Putse-
steenweg 129, 2920 Kalmt-

Zo 19.03.2017: Grenspark: 
Ravenhof. Start: 14 u., Kasteel 
Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 
Stabroek. Thema: De natuur 
wordt wakker. Gids: Rina Peys
Za 25.03.2017°: De Maatjes- 
Start: 10 u., Kerk Nieuwmoer, 
hoek Kerkstraat/Wuustwezel-
steenweg, 2920 Kalmthout. 
Thema: Vogels. Gids: Marike 
de Haan
°  wandeling in samenwerking 
met IVN

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

Magazijn te huur: 60 m² 
te Mariaburg. Prijs: € 200 
zonder factuur; € 275 met 
factuur. 0486/624 646

Te koop: 6 eiken rieten 
stoelen, spotprijs. GSM 
0485/311 797

Te koop: 2de H. scooter 
‘Retro’ 49 cc, Harley Da-
vidson stijl, weinig km, € 
550. GSM 0486/245 784

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

Berkel snijmachine ge-
zocht. 0496/533 827

Werk plat dak. Schilde-
ren. GSM 0488/385 204

Verwarming - Sanitair. 
GSM 0465/449 048

Klusjesman zkt werk, alle 
ren. binn. + buit., schild., 
kk., badk. 0487/740 335

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

HUIS

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.

Gunstig gelegen rijwoning met handelsruimte, perceel van 209m². De 
woning bevat  4 slaapkamers, een leefruimte, keuken, wasplaats, wc, badkamer 
en een tuinhuis. In het centrum op wandelafstand van alle winkels, scholen en 
openbaar vervoer. EPC 390 kWh/m², vg, wg, gdv, gvv, gvkr.
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De Perelaar 
WUUSTWEZEL

conceptwoningen
 

2-3 slaapkamers
energiezuinig

aantrekkelijke prijs

Dorpsstraat 
WUUSTWEZEL 
appartementen

7 appartementen
2-3 slaapkamers

terras of tuin

MEER INFO WWW.COGGHE.BE

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

Augustijnslei 
BRASSCHAAT
appartementen

8 appartementen
2 slaapkamers
terras of tuin

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

S
IN

D S  1 9 3 8

VAKMANSCHA
P

RUIM NIEUWBOUWAPPARTEMENT 
MET GARAGE TE HUUR!

Adres: Brasschaat, Augustijnslei 137-139

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

Huurprijs: €1.125/mnd

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

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)
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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):

25 - 26/02 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

25 - 26/02 Annelies Grimon 0476/467 337

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 

25 - 26/02 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

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

Bogaerts Mathis 08-02, Schoten
Jongeneelen Simon 07-02, Kalmthout
Morosanu Alessia 08-02, Loenhout
Kenis Skye 09-02, Brasschaat
Verellen Sven 08-02, Brasschaat
Taouil Yassin 03-02, Hoevenen
Van Gestel Juline 08-02, Kalmthout
Habib Marclino 06-02, Kalmthout
Jaspers Fay 07-02, Essen
Carpentier Nio 07-02, Wuustwezel
Chappell Anna 08-02, Ekeren
De Crom Timo 10-02, Essen
Peeters Vito 13-02, Hoevenen
Adib Takla Evelyne 12-02, Brecht
Nater Dante 10-02, Kapellen
Singh Mankirt 10-02, Koningshooikt

Smeltink Ward 13-02, Ekeren
De Vos Mathis 10-02, Wuustwezel
Van Ostaeyen Thibeau 10-02, Merksem
Berariu Luca Mihai 14-02, Wuustwezel
Spillemaeckers Marie 02-02, Schilde
Schuybroek Luna 03-02, Essen
Camberlin Millan 27-01, Antwerpen
Willemse Lia 04-02, Kalmthout
Bohnen Maxine 10-02, Brasschaat
Lupu Rares 12-02, Kalmthout
van de Rakt Tim 13-02, Schoten
Scheer Nore 10-02, Essen
D’hondt Margaux 11-02, Zandvliet
Lecompte Cornejo Elodie 10-02, Wuustwezel
Janda Lewis 10-02, Sint-Lenaarts

Haveau Annie, 77 jaar, echtgenote van Belderbos Jan, Antwerpen
Abspoel Isabella, 91 jaar, echtgenote van Cools Charles, Brasschaat
Bogaerts Joanna, 88 jaar, weduwe van Suykerbuyk Josephus, Schoten
Vandeneynde Susanna, 96 jaar, weduwe van Segers August, Kalmthout
Boudewijns Godeliva, 88 jaar, weduwe van Ansoms Emiel, Wuustwezel
Simons Franciscus, 88 jaar, echtgenoot van Willemsen Joanna, Kalmthout
Wouters Yvonne, 91 jaar, Brasschaat
Meeuwis Marcel, 73 jaar, echtgenoot van Gelton Josephina, Putte
Roekaert Désiré, 90 jaar, Brasschaat
De Meyer Maria, 86 jaar, weduwe van Van Ginhoven Franciscus, Brasschaat
Oostvogels Cornelis, 93 jaar, weduwnaar van De Coninck Elza, Brasschaat
Schoepen Joannes, 86 jaar, echtgenoot van Aerden Valentina, Brasschaat
Reynen Maria, 74 jaar, Schoten
Muys Henri, 75 jaar, Schoten
Stoffels Willy, 96 jaar, weduwnaar van Vervoort Celina, Schoten
Lambrechts Alois, 85 jaar, weduwnaar van Henneuse Angelina, Antwerpen
De Meyer Marina, 49 jaar, echtgenote van Peeters Joris, Antwerpen
van Vessem Jacques, 90 jaar, echtgenoot van de Graaf Maria, Brasschaat
Hereygers Stevie, 33 jaar, echtgenoot van Van Gils Mieke, Wuustwezel
Geven Marcel, 79 jaar, Kalmthout
van Heel Ronny, 44 jaar, Wuustwezel
Van Looveren Jozef, 56 jaar, echtgenoot van Van Ham Ingrid, Wuustwezel
Ooms Constant, 86 jaar, weduwnaar van De Clerck Maria, Antwerpen
Raemdonck Nicole, 61 jaar, weduwe van Verschueren Willy, Brasschaat
Dieltiens Monica, 73 jaar, echtgenote van Lauwers Henricus, Brecht

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

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. 

Papier

Ophaling huisvuil febr.-maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   27
DINSDAG   28
WOENSDAG 01
DONDERDAG 02
VRIJDAG     03
ZATERDAG   04

MAANDAG   20
DINSDAG   21
WOENSDAG 22
DONDERDAG 23
VRIJDAG     24
ZATERDAG   25

Ophaling huisvuil februari

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

PEDICURE GEZOCHT? 

0486/723.559

www.pedicurepatrick.be
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voor communie-, lentefeest en trouwers
op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 februari van 10-18 uur

VOOR ALLE SNELLE BESLISSERS 10% KORTING
Balloncreaties • Communie-, huwelijks- & feestdecoraties • Doopsuiker & geboortekaarten • Gepersonaliseerde

bedrukkingen & borduurwerken • Snoep & snoeptaarten • Geschenkmanden • Spandoeken & banners
Auto- & raambelettering • Wenskaarten • Geschenken & speelgoed

Kapelsesteenweg 416 • 2930 Brasschaat - Mariaburg
Tel.: 03 345 33 65 • GSM: 0468 11 89 90 • E-mail: info@tkadooke.be • www.tkadooke.be

SPETTEREND OPENDEURWEEKEND

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De mooiste

Gratis chocomelk voor de kinderen 
op de markt van Brasschaat

Het gemeentebestuur en markthandelaars van de wekelijkse 
markt van Brasschaat nodigen de kinderen uit op de markt.

Dit op maandag 27 februari 2017 
van 9u30 tot 12u00

DE MARKT HEEFT EEN HART

Brasschaat

IDEALE MATEN
comedy van

Frank Van Erum en Pieter Bamps

Vrijdag 03.03.2017
20.30 uur (deuren 20.15 uur)

Theater Hemelhoeve
Gemeentepark 8 - Brasschaat

leden € 12,00 • niet leden € 14,00

FOTOGRAFIECURSUSSEN IN HET DAKHUUS
Wie alles uit zijn digitaal fototoestel wil halen, kan in het Dakhuus 

fotograferen met een instelbare camera in 8 lessen op maan-

tensieve cursus leren fotograferen die twee zaterdagen in beslag 
neemt. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-17u) of mail naar info@
dakhuus.org 

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

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

Alle tuinwerk.  GSM 
0474/453 834

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

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

Moto te koop gevraagd. 
0485/874 687 Dirk

18de Rommelmarkt
IPA Voorkempen op 

zondag 5 maart van 10 
tot 17 uur. Ruiterhal Park
Brasschaat 0487/747 418
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

Let wel: 
* alle garantiebepalingen blijven nageleefd. * ook extra-gunstige voorwaarden op alle niet-toonzaalvoorraad-bestellingen.

e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00 - zondag van 13u00 tot 18u00 doorlopend. Maandag gesloten.

03 653 52 90

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

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

1ste algemene kwis MB 
Virgin edition 25-3-2017. 
Lokatie d’Ouwe Kerk, 6 
p./ploeg, € 18. Start 20 u. 
Inschr via martin.bevers@
telenet.be

18de Rommelmarkt
IPA Voorkempen op 

zondag 5 maart van 10 
tot 17 uur. Ruiterhal Park
Brasschaat 0487/747 418

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

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

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


