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BREDABAAN 358

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

GRATIS
SCHATTING

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

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

nieuw

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

Ray-Ban Signet Gold

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

4K

Perfect Zwart 
Creëert 

Perfecte Kleuren

€ 1000
direct voordeel

Actievoorwaarden: lgpromotions.nl

UW TUIN
Om van te dromen.

- COLLECTIES 2017 -

Meubelen voor tuin & orangerie | Parasols | BBQ | Buitenverlichting

Decoratie | Zwembaden & zwembadproducten | Terrasoverkappingen

ZONDAG

OPEN

BOURBON-SLEECKX
Turnhoutsebaan  217-221
2970 Schilde

+32 (0)3 383 06 69

info@bourbon-sleeckx.com

www.bourbon-sleeckx.com

MAANDAG - VRIJDAG: 9.00 - 12.30 & 13.30 - 18.00

ZATERDAG: 9.30 - 18.00

ZON- & FEESTDAGEN: 11.00 - 17.00

Sinds 1955

VOLG ONS VIA

BIJ AANKOOP IN 
ONZE SHOWROOM

GRATIS 

VALIENTE 

ICE BUCKET 

WIT OF ZWART 

(T.W.V. 225)

Voorwaarden in de winkel en
niet cumuleerbaar met 

andere kortingen.

OPENDEURDAGEN
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

MAART 2017

    

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

NIEUWE COLLECTIE 

KOM SNEL EEN KIJKJE NEMEN!

    

OLYMP

MEYER

MAERZ
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Schilder- en decoratiewerken

AUGUSTYNS
Familiebedrijf sinds 1967

Zelfwerkend patroon

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

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

B
V

B
A

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Spelend Frans leren!Zomervakantie 2017
Samen met Taal Plus

 In BRASSCHAAT vlakbij park & Peerdsbos   
in juli of augustus / ma-vrij / 9-17 u.

van 5 t.e.m. 16 jr (6 niveaus) • Reeds 20ste jaargang
Bijzonder leuke én leerrijke taalstages!

Speels • kindgericht • stijlvol • professioneel!
Eigen cursus + warme lunch + sport + zovéél méér! 

Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

G
ul
de
ns
po
re
nq
ui
z Organisatie: 

Guldensporen Brasschaat met 
quizleider Alex Van Giel.

Vrijdag 10 maart vanaf 19.30u 
in zaal Born aan de Hemelhoeve 
in het gemeentepark. 

Per ploeg van max. 6 personen 
betaal je 15 euro.

Inschrijven kan bij: 

Frederik Pieters
frederik.pieters@telenet.be
0486-09 08 81

Ellen Samyn
ellen_samyn@hotmail.com
0478-99 01 08
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ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

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

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)

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

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

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

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

Rommelmarkt zondag 
12-3-17 van 9 tot 17 uur. 
V.d.Weyngaertplein 13, 
2180 Ekeren. Tel. 03 664 
96 79
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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

Hoeksalon zoals op foto

1269€

OPENINGSUREN:
Alle werkdagen van 9u30 tot 18u30, Gesloten op donderdag
Zaterdag van 10u tot 18u
zondag en feestdagen van 13u tot 18u

5000m² meubelplezier

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

3-zit + 2-zit met hoge rug.
Optimaal zitcomfort

1399€

1589€

Scandinavische topkwaliteit in leder.
Verstelbare zetel met voetbankje

Dressoir + barkast +
tafel + 4 stoelen

1069€

MEUBLETA’S WOONPROMOTIES

Boxspringset 160x200 compleet,
inclusief 2 pocketverenmatrassen

en topper

979€

Boxspringset 160x200
elektrisch verstelbaar,

inclusief 2 pocketverematrassen

1999€

Van 150 tot 400cm verkrijgbaar
Vb. 330x217 met houtfronten

789€

Vb. 330x217 met glasfronten

1176€

www.meubleta.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 1 maart
Dagsoep

Steak Provençale, 
frietjes

Donderd. 2 maart
Dagsoep

Loze vink, erwtjes, 
worteltjes en gebak-

ken aardappelen

Vrijdag 3 maart
Dagsoep

Kip met appelmoes

Maandag 6 maart 
Dagsoep

Witloof in de oven, 
purée

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

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

1100
vanaf 12 tot ca 14 u.
VOLZET = VOLZET

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0487/636 835
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Z e t e l b e d r i j f

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubel- 

en handgetufte tapijten. 

tapijten in uw gewenste 
afmeting. Alles wordt tot 

 
www.HERFIL.be

JAB TAPIJTEN

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

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

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

Weg met de Winterblues ! CURSUSSEN MET LENTEKRIEBELS IN HET DAKHUUS
Hoewel de winter nog maar halfweg is, denkt het Dakhuus al aan lente en zomer. 
Verschillende reis-taalcursussen zoals Spaans of Italiaans, starten nog dit voorjaar. 
Maar ook, zoals altijd, vind je creatieve ontspanningsmogelijkheden en leerrijke opleidingen in het 

waarbij minstens 15 soorten worden geproefd. 
In de paas- en zomervakantie staan er bovendien leuke en leerrijke activiteiten op het programma 
voor kids en jongeren. Neem alvast een kijkje op onze website. Dactylo is één van onze toppers, 

Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org , bel naar 03/633 1 696 of mail naar info@

17u, of woe 17u tot 18.30u).

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

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

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

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

Verwarming - Sanitair. 
GSM 0465/449 048

Werk plat dak. Schilde-
ren. GSM 0488/385 204
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

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

Pedicure komt aan huis. 
Tel. 0476/621 010

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Traditiegetrouw hielden wij onze jaarlijkse fakkeltocht, maar die 
hebben dit schooljaar in een nieuw jasje gestoken. Op zaterdag 
11 februari 2017 ging onze eerste “Lichtjeswandeling” door. Deze 
eerste editie was een groot succes en de vele helpende handen 
zorgden voor een goed verloop van deze leuke avond. Iedereen 
kon hierdoor weer volop genieten van pannenkoeken, hotdogs, 
warme chocolademelk, verse tomatensoep, glühwein, cava, jene-
ver en nog veel meer. Tijdens de wandeling was er een tussen-
stop waar een gin/tonic voor een welgekomen afwisseling zorg-
de. De kinderen konden van een heerlijke kop Oxo genieten. Er 
heerste dan ook een drukte van jewelste aan dit kraampje! Nadat 
iedereen weer opgewarmd was, ging de wandeling verder richting 
school. Hier kon je nog afsluiten met een natje en een droogje. De 
kleuters kregen in onze vertelhut een mooi verhaal te horen en de 
grotere kinderen konden deelnemen aan een leuk bosspel. Ieder-
een ging moe, maar toch voldaan terug naar huis! We hopen jullie 
allen op onze volgende editie te mogen verwelkomen!!

OUDERRAAD MATER DEI DRIEHOEK
ORGANISEERT 1E LICHTJESWANDELING

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.)

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

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

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

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

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

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

Vr. z.w. poets, strijk, nt 
rook, enk. ser. aanb.
0486 401 250

Parktheater speelt 
Nondedju

Op vrijdag 10/03, zaterdag 
11/03 en zondag 12/03 speelt 
Parktheater vzw de dolle ko-
medie Nondedju geschreven 
door Jack Staal in de zaal Es-
capade Kapelsestraat 233 te 
2950 Kapellen 
Hoe vaak vloeken we op een 
dag ? Minder dan we denken… 
Soms vloeken we omdat we 
verschieten. Soms vloeken we 
omdat we iets niet geloven. 
Alle jong is dat echt, miljaar-
denondedju…
Vloeken hoort bij ons dage-
lijkse zijn… Zelfs daar waar je 
het niet verwacht wordt er ge-
vloekt… In het klooster van de 
Arme Klaren Bijvoorbeeld… 
En zeker als moeder overste 
op een dag een beslissing 
neemt die niet zo evident is…
Wees welgekomen op Non-
dedju, een stuk van Jack Staal 
dat nog nooit in Kapellen ge-
speeld is !!!
Nondedju een stuk over men-
selijke pijnen, vreugde, vriend-
schap en plezier. Een lach en 
een traan gaan samen als de 
zon en de maan, ze vullen el-
kaar aan
Speeldagen vrijdag 10/03 om 
20u., zaterdag 11/03 om 20u. 
en zondag 12/03 om 14.30u. 
in zaal Eskapade Kapel-
sestraat 233 - 2950 Kapellen.
Kaarten kosten in voorverkoop 
10 euro en kunnen gereser-
veerd worden via www.park-
theater.be of telefonisch op 
0486 214 996 elke dinsdag en 
donderdag tussen 18 en 19h

BIJVERDIENSTE
voor immo

2 halve dagen 
per week

0499 252 769

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

OKRA BRASSCHAAT 
CENTRUM

Wij zijn op zoek naar mensen 
die graag KAARTEN.  Elke 
dinsdagnamiddag kaarten 
(Rikken) we in de parochiezaal 
“ONS MIDDELHEEM”, Bre-
dabaan 425, Brasschaat van 
13u30 tot 17 uur.  Tweemaal 
per maand is het op woens-
dagnamiddag wedstrijdrikken 
in de Emauszaal, dit lokaal is 
achter Ons Middelheem. Er is 
ruime parkeergelegenheid op 
de parking aan de zaal. Het 
OKRA lidgeld is 23 euro per 
jaar, een echtpaar betaalt 38 
euro.  Je krijgt dan elke maand 
het maandblad OKRA MAGA-
ZINE en DE BELLEMAN, ons 
plaatselijk infoblaadje met al 
onze andere activiteiten.  Kom 
eens kennismaken op een 
dinsdagnamiddag of maak een 
afspraak met onze voorzitter 
Eddie Evers tel 0472 36 88 62

FOTOGRAFIECURSUS-
SEN IN HET DAKHUUS
Wie alles uit zijn digitaal fo-
totoestel wil halen, kan in het 
Dakhuus terecht voor een fo-

gaat van leren fotograferen 
met een instelbare camera in 
8 lessen op maandagnamid-
dag 06 maart,  tot meer spe-

er binnenkort ook een heel 
intensieve cursus leren foto-
graferen 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 
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Liu-jo
Scee by Twin-set
Ottod'ame
Hampton bays
Ramona C
Soaked in luxury
e. a.

Accessoires : Biba, Pom, ...

Bredabaan 437, Brasschaat

Van 1 maart tot en met 12 maart

-10%
Extra open zondag 5 en 12 

maart van 11u tot 17u

Op 18 en 19 februari organiseerde Jiu-jitsuschool Magda De Sut-
ter vzw een internationale budostage in Sportoase Brasschaat, 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van één van de clubs: 
met name Jiu-jitsu club Maria-ter-Heide. Vanwege dit 50-jarig be-
staan werd de club bedacht met de titel “Koninklijke vereniging”. 
Het brevet werd op 13 februari ll. uitgereikt door gouverneur Ka-
thy Berckx.
De bakermat van het jiu-jitsu in de regio werd gelegd in het jaar 
1967 in Maria-ter-Heide, waar Shihan Magda De Sutter een eer-
ste jiu-jitsuclub oprichtte in de toenmalige zaal van taverne "De 
Vrachtwagen". Deze club groeide al snel uit tot een club met een 
honderdtal leden die vandaag traint in de Gemeentelijke Basis-
school GIBO Heide.

JIU-JITSU CLUB MARIA-TER-HEIDE VIERT
50-JARIG BESTAAN MET INTERNATIONALE BUDOSTAGE

Shihan Kaiden Magda (9de dan jiu-jitsu) heeft doorheen de jaren 

schillende leeftijden, zodat zowel kinderen, jongeren, volwasse-
nen en senioren op een aangename manier kunnen sporten. Ook 
voor personen met een handicap werden de jiu-jitsu technieken 
aangepast aan de mogelijkheden van de persoon zelf, zodat deze 
mensen samen kunnen sporten in Maria-ter-Heide.
Een vast en speciaal opgeleid monitorenteam, talloze vrijwilli-
gers en een overkoepelend bestuur maken de organisatie van de 
school mee mogelijk. De budostage en de demonstratie door de 
leden van Jiu-jitsuclub Maria-ter-Heide mag een succes genoemd 
worden, gezien de grote opkomst voor beide activiteiten. Het be-
stuur hoopt dan ook er nog 50 jaar bij te kunnen doen!

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, kelder, zolder, 
garage, magazijn, inboe-
dels. Eindelijk leeg. GSM 
0495/504 635

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

Man zoekt werk. GSM 
0465/461 500

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

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

Man zoekt werk. GSM 
0465/275 088

Chauffeur of gepensi-
oneerde die 2 keer per 
week van Brasschaat naar 
Wijnegem kan rijden en 
terugbrengen. Op maan-
dag en dinsdag voor een 
periode van 3 maanden. 
0499/818 684

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo, 0499/103 000

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

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

BIO-wasbeurt! 
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

De door ons gefavoriseerde BIO-wasbeurt-
procedure overleven noch lastige huismijten 
noch motten!
Daarom een tip als u allergisch bent! Alle 
tapijten worden met regenwater gewassen. 
Een procedure waarbij natuurlijke wasmiddelen 
worden gebruikt, gebaseerd op een jarenlange 
ervaring en traditie.
U kunt er zeker van zijn dat uw tapijten alleen door 
competent vakpersoneel worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en teruggebracht (in een omtrek van 80km)

Bredabaan 427 - Brasschaat - Tel 03-689 35 15 - Open: ma-vr: 10u - 18u • za van 10u - 16u

Extra reinigings-actie 20% extra
korting voor de eerste 10 bellers

Wij vervangen Franjes en randen, maken op uw wens 
uw tapijt korter en knopen beschadigde plaatsen 

opnieuw, bv: bij gaten door motten, slijtage, 
brand- of waterschade

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

ACTIEWEEK

woensdag

1
maart

donderdag

2
maart

vrijdag

3
maart

zaterdag

4
maart

maandag

6
maart

dinsdag

7
maart

woensdag

8
maart

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten
aan ongeziene prijzen

op alle Oosterse en moderne
tapijten tijdens deze dagen!-30% KORTING 

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

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

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

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

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

IFANG  IMKERS Voordracht :  Honing en honing-
verzorging

Honing is niet zomaar iets zoets in een potje. Het is een feest van 
geur en smaak en vooral van bloemen. Niet uitsluitend een voed-
selbron voor bijenlarven of een overwinteringsvoorraad voor het 
gehele volk - honing is het resultaat van een perfecte samen-

doen daar dus blij ons voordeel mee.
Onze voordrachtgever, Bob Tops, zal het uitgebreid hebben over 
het behandelen van honing. Oogsten, ontzegelen, slingeren, rij-
pen en  enten van honing, alle facetten komen aan bod. Ook het 
bewaren van dit product en de wettelijke vereisten van het etiket 
op het potje worden behandeld.
Daarna  zal  Bob enkele courant voorkomende problemen bij 
honing bespreken. Hoe ontstaan die en, meest belangrijk, hoe 
kunnen we ze voorkomen. Hij zal het onder meer hebben over 
frosting of ijsbloemvorming, te hoog watergehalte, laagvorming, 
honing met grove kristalstructuur, gistende honing en vreemde 

Het onderwerp, honing,  zal dus in al zijn facetten behandeld 
worden  op  onze lezing op dinsdag, 07/03/17  om 20h00 in  “De 
Ploeg”  Verhoevenlei  50 te Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen 
is van harte welkom
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OPEN DEUR

Bevrijdingslei 39
2930 Brasschaat

0476/76 61 28
www.ziamaria.be

vrijdag 10 maart
15u - 20u

zaterdag 11 maart
11u - 18u

zondag 12 maart
11u - 17u

ZIA MARIA
handmade knitwear

uniek handmade breiwerk

betaalbare kwaliteitswol

duidelijke patronen

workshops voor groot en klein

AC BREAK BRASSCHAAT
Louis De Winterstadion Park van Brasschaat

Voorjaar 2017

Start dinsdag 14/03/2017 0 km -> 5 km en 5 km -> 10 km

Duur 10 weken

Trainingdagen dinsdag en donderdag om 19u, 
 zondag om 10 u

Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m

Vertrekpunt cafetaria stadion 
 douches en kleedkamers aanwezig

Infovergadering maandag 13 maart om 19u in
 het cafetaria van het Stadion

Kostprijs 25 euro (verzekering inbegrepen)
 contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst

Inschrijvingen en meer info: via www.acbreak.be

Al honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met 
succes. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week.
Kom mee doen: verbeter je conditie in een gezellige 
groepssfeer!

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

PEDICURE GEZOCHT? 

Bel mij: 0486/723.559
Ik kom aan huis na afspraak.

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts
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Steve D’hert & Evi De Lathouwer

Kapelsesteenweg 309, 2180 Ekeren-Donk
Bredabaan 439, 2930 Brasschaat

info@uitvaartzorg-delelie.be • T: +32 3 434 33 32 • M: +32 497 830 540
Altijd bereikbaar

www.uitvaartzorg-delelie.be

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

De lente is in het land, samen met u willen wij graag uw 
tuin onder de loupe nemen. Als ervaren tuinarchitect 
wil ik u graag vrijblijvend advies geven en u begeleiden
in uw wens naar de ideale tuin. Wil u wijzigingen
aanbrengen, de tuin onderhoudsvriendelijker maken of 
enkele nieuwe elementen toevoegen, of uw gazon eens 
verwennen? Mogelijks heeft u bepaalde problemen qua 
ziekten of ongedierte? Na samen een evaluatie te hebben
gemaakt krijgt u gratis een uitgebreide prijsofferte voor 
aanplantingen of onderhoud, eenmalig of op jaarbasis, 
en dit aan een aantrekkelijke prijszetting. Aarzel niet 
met ons contact op te nemen zodat u heel binnenkort 
kan genieten van uw droomtuin.

U wil meer info? Bel nu: 0493/646.764 
of mail naar info@greenkeeper-gardens.be

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

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

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

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

KFC Brasschaat
Vrijdag 3-3-2017
20.00 u.: Res. A - Meer
Zaterdag 4-3-2017
09.30 u.: U13 A - Wildert
09.30 u.: U13 B - ‘s Gravenwl.
15.00 u.: Prov. Res. - Mariaburg
11.30 u.: Zoersel - U8
09.30 u.: Wildert - U9 A
09.30 u.: Wildert - U9 B
09.30 u.: Burcht - U10
13.00 u.: Cappellen - U11
Zondag 5-3-2017
11.15 u.: U15 B - Kalmthout
09.30 u.: U15 A - Donk
10.30 u.: Oelegem - U17
15.00 u.: Berlaar - 1e ploeg
10.00 u.: Maria-ter-Heide - U6
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2011 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

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

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

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

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

genoten van een spannend, uitdagend en leuk spel. De nieuwe overdekte banen werden 
door elke deelnemer met veel enthousiasme ingespeeld. Woorden als: uniek, veel licht en 
prachtig werden meermaals gehoord. De winnaars van het tornooi, club Horizon, mochten 
uit de handen van voorzitter Eric Roelants en schepen van sport, Adinda Van Gerven, 3 LED 
tv’s ontvangen. 

GESLAAGD WINTERTORNOOI OP PC HEMELHOF
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SEAT.BE

TECHNOLOGY TO ENJOY
SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER
Een nog strakker design, een extra pittige motor en ontelbare functies, ook op het vlak van veiligheid: de nieuwe SEAT Leon schakelt resoluut een versnelling hoger. Getuigen daarvan zijn de hoogtechnologische 

om van ieder moment te genieten.

 4,0 - 6,7 L/100 KM      94 - 156 G/KM

NIEUWE SEAT LEON

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout

Tel.: 03/667.59.41

Jenna Snelders is geboren op 27 maart 2014 in Brasschaat. Haar 
komst zorgde na 30 jaar, waar haar mama toen de jongste van 
was, terug voor een viergeslacht in de familie. Haar grootmoe-
der (bomma), Ingrid Verbunt woont in Brasschaat waar ze altijd 
klaarstaat om haar kleinkinderen (Liv, Remi en Jenna) op te van-
gen. Haar overgrootmoeder (moeke) Hilda Breugelmans woont 
eveneens in Brasschaat waar zij haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen altijd met veel liefde ontvangt. Jenna is het 
2de kindje van Amber Schlott en Barry Snelders, na haar grote 
broer, Remi Snelders. Hun warme huisje staat in Schoten. Het 
was een groot geheim dat het een babymeisje was... de hoop op 
een viergeslacht was er wel! Iedereen was dan ook zo blij toen 
Jenna werd geboren. Moeke zal trots zijn om te pronken met 
haar viergeslacht in "De Film" die ze wekelijks leest.

4-GESLACHT

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

HULP VOOR IN DE KEUKEN EN 
DE BEDIENING TIJDENS LUNCH

Nederlandstalig

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - LEESKRING 5
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Brasschaat
dinsdag 14 maart 2017 om 20 uur: Laat de aarde draaien van 
Colum McCann – gespreksleidster Annick Van Roey. Plaats: Bi-
boase, Bredabaan 407 (ingang via de achterkant bibliotheek).
Info en reserveren: Willy Cruysweegs – tel. 03 651 51 60 – wil-
cruy@hotmail.com Prijs: € 10 voor Davidsfonds cultuurkaarthou-
ders voor de 3 avonden van het voorjaar, € 15 voor anderen voor 
de 3 avonden van het voorjaar

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

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

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.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Medische
pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na 
afspraak

0486/02.66.02
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V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

In de Belgian Inline Hockey hebben de Spins uit Brasschaat zaterdag 18/02/2017 de Beker van 
België gewonnen. Ze speelden tegen de Wolves uit Charleroi en wonnen met een overtuigende 
eindscore van 4-10. De Beker van België staat dus nu in de cafetaria van het Sportcentrum Peerds-
bos, de thuishaven van de Spins!

BRASSCHAATSE INLINE CLUB
SPORTIEK SPINS WINT BEKER VAN BELGIË

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 6/03

Maandag 27/02

Vrijdag 10/03

MAANDMENU
MAART

Vrijdag 3/03

Dinsdag 7/03

Dinsdag 28/02

Woensdag 8/03

Woensdag 1/03

Soep
 

Steak 
Archiduc klassiek

met frietjes

Dessert

Soep
 

met frietjes

Dessert

Soep

Lamsschenkel met 
ratatouïlle en gebak-

ken aardappelen

Dessert

Soep
 

Witloof in de oven
puree

Dessert

Soep

Kippenworst 
met wortelpurée 

Dessert

Soep

Dessert

Soep

Rode poon met 
chilipeper en 
kruidenpurée

Dessert

Kaaskroketjes

chef

met appelsien-
sausje of

Dame Blanche

Soep

looksaus

Dessert

Donderdag 9/03

Donderdag 2/03

Slaatjes met gerookte 
eendenborst

•
Entrecote “masok” 

met steppegras
•

& vanille ijs

Dagschotels € 11
Soep, hoofdgerecht, dessert

menu
fou

€ 20,00

€ 29,90

Soep

Escalope 

Dessert

Gratis glaasje 
cava bij afgifte 
van deze bon

 oude post-
kaarten en munten, an-
tieke curiosa , schilde-
rijen, merkhandtassen, 
juwelen, Chinese vazen, 
whiskey’s, bronzen beel-
den, vintage horloges, 
geef goede prijs tel. na 
18u. 0488/081 451 

Inboedel & tuinmat ver-
koop op 15 & 16 april. 
Klaverheide 80.

Renovatie bvba, tegels, 
gypr., bezett., sanit., isol., 
chape. 0465/949 443

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

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo 0499/103 000

Te koop: BMW-touring 
316 benzine, 1e eig., zwart 
metalic, leder zetels cog-
nackl., contr. en ongeval 
vrij, km. 74.000, ingeschr. 
op 2/9/2002. Pr: € 3.500. 
T. na 19 u: 03/651 96 48

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’, Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15-17 uur

 
zoekt werk met dch. GSM 
0485/682 252

 
24/7, voor thuis en kan-
toor. GSM 0486/766 847

Te koop: DAMESFIETS 
Kettler Windsor prima o.k.
Te koop: HERENFIETS 
Bitwin, als nieuw.
Tel. 03/633 20 75

Daguitstap Antwerpen: Modewandeling en Plantijn  Moretus 
Museum - Donderdag 16 maart vertrekt onze bus om 9.15 uur 
aan de hoek Hemelakkers / Miksebaan aan de kinderopvang 
richting Antwerpen. We starten met de modewandeling: de Zes 
van Antwerpen zijn wereldwijd bekend en we gaan die onbeken-
de wereld eens van nabij bekijken. Na het middagmaal bezoe-
ken we het vernieuwde Plantijn Moretusmuseum met een gids. 
We bekijken de kollektie vanuit de ogen van de “ Leading Ladies 
van het geslacht Moretus”; want men zegt toch    “ achter elke 
sterke man staat een sterke vrouw” en dat waren de dames Mo-
retus 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 inschrijven 
bij Esther Weymeersch - tel 03.344 07 96. Gelieve steeds eerst 
de telefoneren om de namen door te geven van u en evt meder-
eizigers en een telefoonnummer waar we u kunnen bereiken en 
dan pas te betalen. Gelieve in de toekomst zoveel mogelijk per 
overschrijving te betalen op het rekeningnummer  van Femma 
Brasschaat centrum BE28 1030 4543 9720. 

Te huur: gezellige duplex 
Bredabaan 344, liv., gr. 
ing. keuken, terr., 2 slpk., 
bdk., zold., gar., ing. vest., 
kelder. Tel. 03/651 78 59, 
€ 750 Beschikb. 1-3-2017

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

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

K. Soc. Maria-ter-Heide
Zaterdag 4/3/2017
20.00 u Ol. Essen-1e ploeg
15.00 u OH Leuven-Dam nat
11.00 u Zammel-Dames B
14.30 u Beekhoek sp.-Dam C
15.00 u Res A-Kalmthout
15.00 u Vets-St.Mart.Halle
14.00 u U13A-Alb.Schilde
09.30 u U11-Gooreind
11.15 u U10-Ekeren
11.15 u U9A-Ternesse
11.15 u U9B-Heibos
09.30 u U8-Heibos
09.30 u U7-City Pir.Antw.
Zondag 5/3/2017
11.15 u Berendrecht-U17
11.30 u U15-Heibos
09.30 u Ternesse-U13R

 bezett., 
schild., tuinw. e. a. a. werk. 
0487/566 652 Adriaan

Inboedelservice, alles 
leeg van kelder tot zolder, 
ook losse stukken. GSM 
0473/883 938

Te huur: pr. app. Bredbn 
249 in ‘t centr. v. Brassch 
over ‘t gemeentehuis met 
zicht op plein. Met gr. liv, 
geïnst. kkn, 2 gr. slpks 
(17 m²) berg., terr en rme 
berg. in keld. Ov. geluidsw. 
isol. glas. Parket in liv. en 
hall. Lamin. in de slpks. 
Zr rust app. met spec. 
veiligheidsdeur! Gn huisd. 
toegel. Voor alle info en 
bez. Tel. 03/633 16 59 Er 
kan een overd. autostnplts 
geh. worden. € 900/mnd.

 garagebox te 
huur, omgeving Heislag-
sebaan / De Aard / Vuur-
kruisenlei. 0497/712 363
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Ook open op ZONDAG 12 MAART van 11u tot 17u tijdens de Brasschaatse Winkeldagen 

Bredabaan 153 - 2930 Brasschaat - Tel: 03/652.13.10
gsm: 0496/61.89.78 www.kristaverwimp.be

GIB
verwelkomt jullie graag op hun oud-leerlingenavond 
op vrijdag 17 maart 2017 vanaf 21u in de polyvalente 

ruimte van het GIB. 

Ga op zoek naar je klasgenoten van toen en haal 
samen met je leerkrachten leuke herinneringen op.

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



Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

In het kader van een achttiende eeuwse 
Kasteelhoeve heten wij u hartelijk welkom. 
Prachtige, sfeervolle zalen tot 300 personen, 
een orangerie, een romantisch terras en 
een 2,5 hectare aangelegde tuin met vijvers 
en eeuwenoude bomen vormen de ideale 
entourage voor uw huwelijksfeest.

Wie een onvergetelijk huwelijksfeest zoekt, 
is bij ons aan het juiste adres. U kan onder 
het bladerdak van de allermooiste boom 
samen met al uw gasten de meest originele 
huwelijksmis laten plaatsvinden in onze tuin. 
Wij zorgen werkelijk voor alles, zelfs voor het 
altaar en de priester...
Naast de klassieke mogelijkheden bespreken 
wij graag samen uw wensen en persoonlijke 
verlangens voor uw receptie, garden-party, 
hedendaagse verrassende buffetformules, 
hapjesmenu's, walking dinners, cocktails 
enz.

Daarenboven krijgt u reeds vanaf het eerste 
contact een duidelijke voorstelling van wat 
uw feest kan kosten, zonder onaangename 
verrassingen achteraf. 
Ook de belangrijke details zoals zilverwerk, 
gepersonaliseerde menukaartjes, verse 
bloemen, vestiaire- en toiletdame, enz. zijn 
steeds in onze prijzen inbegrepen.

Klaar
toekomst

voor de

zalen
vernieuwde3
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Van de Wiellei 96 • Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.beLEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

U4 TRANSPORT RAW

Meer informatie
03/653.10.84 • info@brasschaatgolf.be • www.brasschaatgolf.be 

Brasschaat open golf & country club
Miksebaan 248 • 2930 Brasschaat

Brasschaat 
Open Golf

& Country Club

GOLFACADEMY 
VOOR BEGINNERS

AAN € 130 PER PERSOON

PRIJS INCLUSIEF BALLEN EN GEBRUIK VAN MATERIAAL
(NIEUWE CURSUSSEN VOORJAAR 2017)

KFC Exc. Kaart
Zaterda9 4 maart 2017
10.30 u.: U11 - Kalmthout
10.30 u.: U8 - Achterbroek
10.30 u.: U9 - City Pirates
11.30 u.: Ekeren - U7
12.00 u.: Antonia - U13
14.30 u.: Sint-Job - Gew. Res.
15.00 u.: Berendrecht - Pr. Res.
15.00 u.: Visboys - Wilgenhof
15.30 u.: Essen - U10
Zondag 5 maart 2017
09.30 u.: U17 A - Wildert
11.15 u.: U17 B - Wuustwezel
15.00 u.: Wavria - 1e ploeg 

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

Bijles

A

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Algemene bezettings-
werken,

Piano/keyboardles,

OPEN DAY
• 15 March 2017
• from 12:30 till 15:30

Antwerp
International
School

Inspiring Successful Futures

Accountability
Respect
Consideration
Honesty

Veltwijcklaan 180 | 2180 Ekeren | Belgium

www.ais-antwerp.be/openday

Spend an afternoon at a leading 
international school, and discover why 
many families living in the Antwerp region 
send their children to AIS!

Book a visit at +32 3 543 93 26 or
admissions@ais-antwerp.be

Space is limited. Students currently in 
Kindergarten - Grade 10 are welcome to 
attend.

Vrijdag 17 februari l.l. vierde Kiwanis Club Brasschaat Voorkempen zijn 100ste Statutaire Verga-
dering in het Kasteel van Brasschaat. Dit feest ging niet onopgemerkt voorbij en werd bijgewoond 
door 10 verschillende Kiwanis Club's uit de Divisie Antwerpen. Gastspreker en eregenodigde van 
de avond was Dhr. Jan Jambon, Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, belast met de Regie der gebouwen. Ter gelegenheid van dit jubileum werden in het kader 
van hun Charity Projecten zowel aan Tejo (Therapeuten voor Jongeren) als aan de Sociale Kruide-
nier een cheque van € 2.500 overhandigd. Kiwanis serving the children of the world! www.kiwanis.
be
www.facebook.com/KiwanisBrasschaatVoorkempen

KIWANIS CLUB BRASSCHAAT VOORKEMPEN
VIERT ZIJN 100STE SAMENKOMST
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HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 | 2930 Brasschaat

Tel 03 651 80 60 |  brasschaat@horta.org | www.horta.org

ZATERDAG 4 MAART
HORTA GAZONDAG

 ALLES VOOR EEN GEZOND GAZON
PROFESSIONEEL ADVIES

ONTDEK 

DE VELE 

PROMOTIES!

WIN WIN WIN

Win een Gardena 

robotmaaier met 

gratis installatie 

t.w.v. ¤ 999
Geef je deelnameformulier 

op 4 maart 2017 af in je 

Horta winkel!
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Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

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

Luchthaven- en Privévervoer

No Limits Gymnastics zette het nieuwe jaar in met een nieuwjaars-
drink. Dit was een groot succes door de aanwezigheid van bijna alle 
gymnasten en hun ouders. De gymnasten gaven in een mini-show 
het beste van zichzelf als bewijs van de progressie die ze maken dank 

NIEUWJAARSDRINK
NO LIMITS GYMNASTICS

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

IDEALE MATEN
FAQ

Vrijdag 3/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
14 euro – VRIEND en leden vtbKultuur 12 euro – kassa +1 euro
FAQ is het eerste volavond programma van Frank Van Erum 

en Pieter Bamps. 
In deze muzikale cabaretvoorstelling serveren ze u een mix 

van hilariteit, muzikale hoogstandjes, een heerlijk maar 
schrijnend verhaal en een hoop levensvragen.

In samenwerking met vtbKultuur.
www.idealematen.be 

HET KWARTIER
DE SCHAAR VAN DE TSAAR

Woensdag 8/03 om 15u – Theater Hemelhoeve – 6+
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Mannen willen naar de maan. Baardige burgers spreken 
nieuwe woorden. Prachtige gebouwen worden opgetrokken. 

Dit is een nieuwe tijd! Leve de omwenteling!
Voor iedereen vanaf 6 jaar!

www.hetkwartier.be 

LIEDEN OP ZEE 
LIEDEN OP ZEE / UITVAART VOORBIJ

Zaterdag 11/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 8 euro – kassa +1 euro

Deze voorstelling is een uitgepuurde collage van woorden en 
muziek (Tuur Devens, Theaterkrant.nl) die je zachtjes mee-

tocht op de golven (Febe Pieters, Tazette).

XANDER DE RYCKE
QUARTER-LIFE CRISIS

Zaterdag 18/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve

UITVERKOCHT
De beste observatie-comedian van Vlaanderen is terug en 
klaar voor de volgende stap. Met een hoofd vol kronkels, een 

hoop kleurrijke referenties en met blik op de toekomst!
www.xanderderycke.be 

FILMSTONES
MINI EN DE MUGGEN

Zondag 19/03 om 15u – Theater Hemelhoeve – 4+
3 euro – kassa +1 euro

Een rondreizend circus trekt door het bos. Het gezelschap telt 

stuntman en koorddanseres Dagmar kent geen hoogtevrees.
Voor iedereen vanaf 4 jaar!

Zeilen in Noorwegen. 
Geniet van de fjorden, 
eilanden en de midder-
nachtzon vanuit een 17 
meter luxe-zeiljacht. Max 
4 gasten. Steeds met er-
varen skipper aan boord. 
Juni-juli-aug. Meer info 
op www.sailing-sylvia.com

PARKETVLOER: reini-
gen, herstellen of opschu-
ren. GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be

Te huur: prachtig da-
kappartement, Domein 
Blauwhof Kapellen, 3 slp-
kamers. Tel. 03/488 60 81

lijk Delen aan COL-
RUYT-Brasschaat

Zoals vorige jaren sponsort 
Colruyt opnieuw het project 

Delen, dit jaar op vrijdag 10 
maart 2017. Vanaf 10u tot 
16u zullen er weer vrijwilligers 
van de federale Werkgroep 

frisdrank met koekje aanbie-
den aan de ingang van onze 
Colruyt winkel, Leopoldslei 24. 
Door op die dag een kleine, 
vrijwillige bijdrage te leveren 
voor je drankje steun je Ams-
setou, een 31 jarige boerin 

Faso, samen met de lokale 
boerenorganisaties, die vech-
ten tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering door zelf 
dijken aan te leggen zodat 
het hemelwater in de grond 
kan dringen en ze daardoor 
voedsel bekomen het hele jaar 
door.

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 

en droogkast.
Vrij:1/15 mei en 1/15 juli 
en 16/31 augustus.
Geen rokers-geen dieren.
Tel 0496 554499 www.

Vakantie: Kust te huur
Knokke-Heist: Resid.Sil-
verstone zicht op Helden-
plein en Zee.
Grote living - 2 slaapka-
mers dubbel sanitaire 
“Luxe appartement”. Gar-

Vrij: Pasen-vanaf 15 april 
-16/31 juli Niet rokers-
geen dieren.

Tel:0496 554499

 mooie elektri-

Nieuw, nog niet gebruikt 
wegens ziekte. GSM 
0476/504 351

 
gsm 0470/826 155 wout-
deschepper@hotmail.com

 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u.
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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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
MEERDAAGSE REIS PAS DE CALAIS / BAIE DE 

LA SOMME :23/8 t/m 28/8/2017.
Van woensdag 23 augustus t/m maandag 28 augustus.reist 
Femma Brasschaat Centrum naar Nord-Pas de Calais  en La 
Baie de la Somme. Deze keer geen heel lange busreis , maar 
lekker dichtbij….We bezoeken oa Cap Blanc Nez en Cap Gris 
Nez, Boulogne, Le Touquet, de baai van de Somme, St Valéry 
sur Somme, het natuurgebied / vogelreservaat Marquenterre, le 
centre Mareis, l’ Abbeye et les Jardins de Valloire , Amiens, La 
Coupole enz….Een heel gevarieerd programma waarin zowel 
een stevige brok natuur als cultuur zit. 
Door enkele gezondheidsproblemen – die gelukkig opgelost zijn 
– zijn we het programma nog aan het uitwerken en aan het ver-

Peter de Goede, gelegen achter de bloemenwinkel, Bredabaan 
288 ( aanvang 20.00 uur) .De taart wordt u die avond aangebo-
den, de dranken zijn te betalen. Iedereen is welkom.
Inlichtingen en inschrijven voor de reisvoorstelling bij Esther 
Weymeersch – tel 03.344.07.96.

AFSLANKEN
in 2 x 30 min. per week
In de warmte-cabine doet u ge-

oefeningen. Dit leidt tot maximale 
calorie-(vet) verbranding, minder 
pijnlijke spieren en gewrichten.

Met een aangepast voedings-
advies, zal u een gezondere
levensstijl creëren! 

Volledig individuele begeleiding
door gediplomeerde voedings-
gezondheidsconsulente.

(niet in groepsverband)

Maak nu een afspraak en ontvang
2 OEFENBEURTEN GRATIS
bij aankoop van een 10 beurtenkaart 

(geldig tot 30 april 2017)

’t Kavellijntje
Prins Kavellei 131C  -  Brasschaat

0473/80 50 52  -  kristel.melis@outlook.com

Sportraad
De algemene vergadering van 
de gemeentelijke sportraad 
Brasschaat heeft plaats op 
maandag 13 maart 2017 in 
de Ruiterhal van het Cultuur-
centrum, gemeentepark 10, te 
2930 Brasschaat.
De vergadering start om 20.00 
uur en is openbaar.  
Alle sportverenigingen die 
aangesloten zijn bij de sport-
raad werden reeds uitgeno-
digd.
Iedereen die voeling heeft met 
het  Brasschaatse sportleven 
is van harte welkom op deze 
vergadering! 
Inlichtingen: Sportraad Bras-
schaat – Bredabaan 407 – 
2930 Brasschaat – tel 03 650 
03 30 – fax 03 650 03 39
Mail: sport@brasschaat.be

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

Verticuteren van gazons 
+ herstellen oude gazons. 

Omspitten van tuinen, 
zaaien van nieuwe gazons 

Onderhoud van tuinen, 
25 j. ervaring, € 12/u., excl. 
btw. 0487/715 534

Goedkoop afbreken van 
uw tuinh. stacarav., berg-

Monica zoekt werk, was, 
schoonm., strijk, babysit. 
0493/993 098

Te koop wegens sterf-

1/2 prijs. Eiken bureau, 
weckpotten, waterver-
zachter + aansluitstuk. 
GSM 0476/679 536

Te koop: gerenoveerde 
laagbouw villa Kalmthout, 
landelijk uitzicht, 2-4 slpks, 
1648 m². Prijs € 375.000 
Tel. 0485/782 323

Geef je donkere oude 
meubelen een frisse 
jeugdige uitstraling op 
kleur van je interieur. Bel 
0496/456 802

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

Te huur: voll. ger. 2-slpk. 
app. Veldstr. 8/2, Brassch.
01/03 - Tel. 0479/381 137

Individuele zwemles 
vzw (Kalmthout) heeft 
nog enkele plaatsen vrij, 
alle leeftijden. Meer info: 
0475/522 269

Vrouw zoekt werk, strijk, 
alle schoonmw., babysit, 
0489/222 503 (Ira)

Vrouw zoekt werk, alle 
poetsw., strijk, babysit. 
0487/313 909 Christina

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

Te huur: Spanje Vila-
fortuny (Cambrils) voll. 
vern. app. 6 pers., 3 slk, 
2 badk. gr. liv. & balkon, 
privétuin, 50 m v. strand. 
Vrij: juni en sept. € 890/
mnd. 15-31 aug. € 990/15 
dag. Tel. 03/651 63 57 - 
0474/409 435

SVB Driehoek
3 maart 2017
20:30 Vaders - Putte
4 maart 2017
09:00 Mini-min C - Valaarhof
09:30 Alb. Schilde - Microben
09:45 Ik Dien - Miniemen C
10:30 Mini-miniemen A - Ik Dien
10:30 Mini-miniemen B - Laar
11:00 Seja - Miniemen B
11:30 Simikos - Miniemen A
12:00 Cadetten B - Ik Dien
12:00 Oxaco - Cadetten A
13:30 Cantincrode - Pupill C1
13:30 Cantincrode - Pupill C2
14:00 Cantincrode - Junioren
14:00 Pupillen B1 - Hemiksem
14:00 Pupillen B2 - Hemiksem
14:15 Scholieren B - Simikos

5 maart 2017
10:00 Reserven C - Sint Jozef
12:30 Olve - Reserven A
12:30 Reserven B - Berkenrode
15:00 Nw Stabroek - 1ste elftal
8 maart 2017
19:00 Mini-min B - Deurne OB
9 maart 2017
20:15 Scholieren A - Oxaco

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

Te huur: Gooreind, app. 
(2e verd.), wnk., inger. 
kkn, berging, 2 slpks, 
badk., wc, gar. Vrij: onmid. 
€ 610/mnd. 0475/939 802

Vrouw zoekt schoon-
maakwerk, afwas, tuinw. 
0499/903 021 (Debbie)

Te koop wegens overl. 
Traplift Thyssen-Krupp 
type Flav Swing Outside, 
bj. 10-2012, pr. o.t.k. Tel. 
0493/491 202

Te koop: partytent 3x3 + 
Wolfs grasmaaier. Prijs ov. 
te kom. 0474/514 022

Te koop: douche toilet 
rolstoel, veiligheidsbeugel, 
uitschuifb. voetsteun, als 
nw. Aank. € 790, nu € 390 
op garantie. 0478/242 982

Te huur: garage, Centr. 
Brasschaat, 03/663 58 58 
- 0475/435 858

Te huur:  instapklaar 
app., 2 slpk, douche, ing. 
keuken + garage. Lage 
Kaart Brassch. Vrij. GSM 
0497/172 108

Kinderopvang bij u thuis, 
30 jaar ervaring, ook in 
verlof. GSM 0485/982 325



Op 17 maart 2017 organiseren 
de jongeren van KFC Bras-
schaat een DJ Festival voor en 
door de jeugd van Brasschaat 
in de Ruiterhal van Brasschaat. 
De eventuele opbrengst gaat 
volledig naar de jeugdwerking 
van KFC Brasschaat.
Zoals u kan zien is dit een zeer 
mooie line-up volledig regio-
naal, Dave lambert is woon-
achtig te Schoten en ook Deve 
& Matizz zijn van de rand van 
Antwerpen maar alle andere 
DJ’s en duo’s zijn woonachtig 
te Brasschaat. Als headliner 
werd na het houden van een 
poll Sam Gooris uitgekozen om 
de FIRST ForestNight op gang 
te trekken. Hij kondigt dit dan 
ook zelf aan op social media.
DJ Licious house is where the 
heart is, Home is where the 
house is!
Spinning his favorite tracks at 
clubs and festivals worldwide 
(Tomorrowland & World, Pri-
vilege Ibiza, Laundry Day & 
Summerfestival mainstage, 
Disney Land Paris, WMC Mi-
ami, Pacha World Tour, and 
many more…), Dj Licious 
does what he loves most: let 
the music do the talking.
Dave Lambert is zonder twijfel 
één van de meest bekende 
Belgische HOUSE met een 
carrière van meer dan 15j op 
de teller. 10x TOMORROW-
LAND diverse nationale festi-
vals zoals Sensation (White), 
Tomorrowland (Mainstage), 
Laundry Day, Groovecity en 
veel meer…
Deve & Matizz hebben reeds 
een verleden, na Tomor-
rowland - Summerfestival 
- Beachland - Versuz - Forty-
Five , onvergelijkbare “sound 
and energy”!!!!
Icons en Zenith zijn opkomend 
jeugdig Brasschaats talent 
dat alles uit de kast zal halen 
en last but not least is er het 
optreden van Discobaar de 
Verdy’s (vader & zoon) zijn 
een vaste waarde voor KFC 
Brasschaat, maar treden nu 
speciaal voor de FIRST Forest 
Night éénmalig naar buiten. 
Après-ski beats die ge voelt 
tot in uwe kleinen teen, het zo-
genaamde foute uur zal onge-
twijfeld voor spektakel zorgen.
De FIRST ForestNight wordt 
een waanzinnige, niet te mis-
sen avond. Een festival geor-
ganiseerd door de jeugd van 
KFC Brasschaat om de old-
school ruiterhalvibes nieuw 
leven in te blazen. Verwacht 
je aan een avond van zwoele 
beats tot hard gaan. DEES 
WILDE NIET MISSEN!
Meer info, en laatste nieuwtjes 
op de Facebookpagina: https://
www.facebook.com/events/
357085921333877/?active_
tab=discussion
De deuren gaan op en om 20 
uur, tickets kosten € 7 aan de 
euer en € 5 in voorverkoop.
Voorverkoop enkel bij: Café 
Bacchus, Café Vreemde Vogel 
en Brasserie Vieux Dépot.

First ForestNight @ 
Brasschaat
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Afrant Brasschaat
Stelt voor op Zondag 9 april a.s. om 10.30u

Weens Lenteconcert
met An Lauwereyns, François Jacobs en 

Glenn Desmedt
Inkom €18,- Tel: 03.6517434 of 03.312.46.18

Bankrek.: BE70 0000 5373 0825 
Ook op zondag 9 april a.s. om 13.00u

Wafelenbak
In de Zaal Born (naast Hemelhoeve)

Park Brasschaat
Iedereen Welkom      www.afrant.be

Rommelmarkt
Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 
van 10 tot 17 uur organiseert Stille 
Meeuw (vereniging van oud-scouts 
en oud-gidsen van Brasschaat) in 
de scoutslokalen Jobertus, Sporten-
dreef  (Gemeentepark 14, ingang 
Hemelakkers - achter politiebureau) 
haar 28stejaarlijkse rommelmarkt. De 
standhouders zijn verantwoordelijk 
voor hun gehuurde stand. Inlichtingen 
bij Christian Burette, tel. 03.663.06.24



Donderdag 23 februari 14u40, Heislag 35. Alle leerlingen van basisschool Mater Dei Driehoek wuiven 
samen op het FLUO-lied de donkere ochtenden uit. Na de herfstvakantie werd er met alle kinderen 
voor gezorgd dat iedereen veilig naar school kwam. Alle kinderen maakten de belofte om elke dag 
goed zichtbaar naar school te komen. Elke week zorgde het leerkachtenteam ervoor dat er stempels 
uitgedeeld konden worden. Elke klas verzamelde zo stickers om op Sam de verkeersslang te kleven. 
Vorige donderdag waren de slangen van de kleuter- en lagere school helemaal gevuld, dus was het 

steeds lichter  wordt zijn de leerlingen niet meer verplicht om ze aan te doen.

WE ZWAAIEN DE DONKERE OCHTENDEN UIT!

GEZOCHT 
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING 

MEESTERGAST • PLOEGBAAS
ERVAREN METSELAAR 

Telefonische sollicitaties op 0475/64 72 88 
of per mail op aerdenbouw@telenet.be. 

Regio Kalmthout
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Gaat met pensioen

ALLES IN 
UITVERKOOP

Bredabaan 346 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 225 00 55 • www.bellissimo.be

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Word jij graag vrijwillige oppasser?
Heb jij wekelijks of veertiendaags, overdag, ’s avonds of ’s nachts, 
in de week of in het weekend enkele uren vrij waarin je je wil in-
zetten voor ouderen, zieken of personen met een handicap? Dan 
verwelkomen wij je graag binnen onze dienst CM-Oppas aan huis. 
Onze oppassers bieden toezicht, gezelschap en ondersteuning bij 
dagdagelijkse of nachtelijke  activiteiten (eten, drinken, naar het 
toilet gaan, slapen gaan…) bij kinderen, volwassenen en ouderen. 
Je biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans om een warm con-
tact op te bouwen met je oppasgezin. Bovendien kies je zelf wan-
neer, hoe vaak en voor welke situaties je je engageert. Je ontvangt 
per uur een onkostenvergoeding van 2,60 euro. CM zorgt voor een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen 
en een omnium verzekering bij gebruik van de wagen. Op regel-
matige basis heb je contact met je collega-oppassers om samen 
ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis op te doen en gezellig sa-
men te zijn. Geen ervaring? Geen probleem! Wij voorzien vorming 
op maat. Meer info: Werner Berrens, tel. 03 221 94 20 of via e-mail:
oppas.antwerpen@cm.be

Inschrijvingen 2de handsbeurs
van Gezinsbond Brasschaat.

Op woensdagavond 1 maart van 20:00 - 21:30 Heb je nog kinders-
pullen, kinderkleding, speelgoed boeken of strips kan je deze verko-
pen op onze beurs. Meer info bij Dietger Ongenaert: 03/653.25.62, 
www.gezinsbond.be/brasschaat
of facebook.com/gezinsbond.brasschaat

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.

Terre Bleue Brasschaat
opent prachtige nieuwe winkel
Afgelopen donderdag gingen tijdens een feestelijke receptie de deuren van 
de nieuwe Terre Bleue-winkel open voor de genodigden. De bezoekers trof-
fen een uitgebreide collectie aan in een lichte, frisse en stijlvolle winkel. 
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Dat was even schrikken voor Basisschool Wonderwijs! Op woens-
dag 22 februari waren al die bekende kleutergezichten weg: geluk-
kig niet voor altijd verdwenen, maar veranderd in K3, Spiderman, 
cowboys, indianen, prinsessen en nog veel meer. Een hele voor-
middag werd er gezongen, gedanst en gefeest. Carnaval kon niet 
meer stuk!

VREEMDE WEZENS GESPOT IN 
BASISSCHOOL WONDERWIJS
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Davidsfonds Brasschaat en Standaard 
Boekhandel Brasschaat slaan de handen 
in elkaar voor ‘Jong Brasschaat schrijft!’

Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel Brasschaat 
hebben de handen in elkaar geslagen om een gloednieuwe 
schrijfwedstrijd te organiseren voor jong talent. Onder de naam 
‘Jong Brasschaat schrijft’ wordt komend najaar een schrijfwed-
strijd voor Young Adults gelanceerd (jongeren van 16 tot 21 
jaar).   De deelnemers (inwoners uit Brasschaat of naar een 
Brasschaatse school gaan) schrijven een verhaal van max 2000 
woorden waarin ze hun creatief schrijftalent kunnen tonen.    De 
wedstrijd wordt opgestart einde oktober 2016 en loopt tot maart 
2017 waarna de jury zal oordelen over de ingezonden werken.   
Een prijsuitreiking wordt voorzien in april 2017.   Dankzij de unie-
ke samenwerking tussen Davidsfonds Brasschaat en Standaard 
Boekhandel Brasschaat kunnen we een mooi prijzenpakket aan-
bieden aan de winnaars:

-1e prijs MacBook Air en schrijfcursus + boekenpakket
-2e prijs schrijfcursus + boekenpakket
-3e prijs schrijfcursus + boekenpakket

De beste werken komen bovendien op de website www.davids-
fondsbrasschaat.be en daar kan het publiek nog een winnaar 
kiezen die eveneens een schrijfcursus en boekenpakket krijgt 
aangeboden.
Meer info nodig? Contacteer nu reeds Johan Cruysweegs,
tel 03 651 51 60 of jocruy@hotmail.com

Hem bvba, Van Steen-
landstraat 48, 2100 Deurne, 
eetgelegenheden met volle-
dige bediening
Het Verfkwastje bvba, Py-
ckestraat 72, Antwerpen, 
schilderen van gebouwen
Hey Portugees Teixeira 
bvba, Eethuisstraat 117, 
Schoten, adviesbureaus op 
het gebied van public relati-
ons en communicatie
Hospital Supplies & Ser-
vices International bvba, 
Prins Van Oranjestraat 15, 
2930 Brasschaat, niet-ge-
specialiseerde groothandel
Huybrechts Consulting 
bvba, Paardenmarkt 41, 
2000 Antwerpen, catering
Ictepartner bvba, Waalse-
kaai 40 bus 13, 2000 Ant-
werpen, productie van elek-
triciteit
Industrial Chemical Con-
tractors nv, Gulkenro-
destraat 3, 2160 Wom-
melgem, gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden
Infra België bvba, Misha-
gen 116, Brasschaat, com-
puterconsultancyactiviteiten
Infra Continantal Europe 
bvba, Mishagen 116, 2930 
Brasschaat, computercon-
sultancyactiviteiten
International Chemical 
Applications nv, Gulken-
rodestraat 3, 2160 Wom-
melgem, gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden
Klupinski Marcin, Jules 
Steursstraat 32, Deurne, res-
taureren van bouwwerken
Le Riyad bvba, Schijnpoort-
weg 53, 2060 Antwerpen, 
cafés en bars
Maagd en Weegschaal 
Contractors cvoa, Sint-
Amandusstraat 13, 2060 
Antwerpen, gespecialiseer-
de bouwwerkzaamheden
Mabrouk Elessawy Ahmed 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘SANTA MARIA’), 
Dambruggestraat 243, 2060 
Antwerpen, eetgelegenhe-
den met beperkte bediening
Madekh bvba, Confortalei 
53, 2100 Deurne, groothan-
del in dranken
Marimina bvba, (handel-
drijvende onder de bena-
ming ‘Egyptisch restaurant 
LUXOR) Bredabaan 842, 
2930 Brasschaat, eetgele-
genheden met beperkte be-
diening
Meiboom1 bvba, Kapel-
sestraat 54, 2950 Kapellen, 
tussenpersoon in de handel
Nailtouch bvba, Bredabaan 
374 bus WB1, Brasschaat, 
detailhandel in medische en 
orthopedische artikelen in 
gespecialiseerde winkels
Nathali bvba, Franklin 
Rooseveltplaats 12 bus 13, 
2060 Antwerpen, handels-
bemiddeling en groothandel 

Natuuurlijk bvba, Van Pe-
borghlei 84, 2640 Mortsel, 
ontwerpen van textielpatro-
nen, kleding, juwelen, meu-
bels en decoratieartikelen
New ECS Technics nv, Fo-

elektrotechnische installatie-
werken aan gebouwen
Noujoum Handel bvba, 
Handelstraat 63, 2060 Ant-
werpen, ambachtelijke ver-
vaardiging van brood en van 
vers banketbakkerswerk

Okko bvba, Korte Lozana-
straat 8 bus 6, 2018 Antwer-
pen, handelsbemiddeling 
gespecialiseerd in andere 
goederen
Ouad Lekkernijen Comm. 
V., Cornelis Dyckstratelaan 
3 (gelijkvloers), 2100 Deur-
ne, detailhandel in brood en 
banketbakkerswerk in ge-
specialiseerde winkels
Pasargad bvba, Dokter 
Cuypersstraat 2 bus C2, 
2630 Aartselaar, elektrotech-
nische installatiewerken aan 
gebouwen
Procon bvba, Autolei 194, 
2160 Wommelgem, ontwer-
pen en programmeren van 
computerprogramma’s
R & R bvba, Bredabaan 
486/5, 2170 Merksem, eet-
gelegenheden met volledige 
bediening
Redco Comm. V., Quellin-
straat 49, 2018 Antwerpen, 
elektrotechnische installatie-
werken aan gebouwen
Remenco bvba, Gitschotel-
lei 266, 2140 Borgerhout, 
tussenpersoon in de handel
SC Net bvba, Sint-Ber-
nardsesteenweg 348/3, Ant-
werpen, overige werkzaam-
heden in verband met de 
afwerking van gebouwen
Segers Renovatie cvoa, 
Lageweg 287, 2660 Hobo-
ken, dakwerkzaamheden
Setun bvba, Erwtenstraat 
42, 2060 Antwerpen, bouw-
installatie
SHP Group bvba, Turnhout-
sebaan 410, 2970 Schilde, 
haarverzorging
Sinani Hamdi (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘LEO CLEAN’), Brechtse-
baan 206, 2900 Schoten, 
reiniging van gebouwen, in-
dustriële reiniging
Solar NRG bvba, Oudel-
eeuwenrui 15 bus 3, 2000 
Antwerpen, installatie van 
verwarming, klimaatregeling 
en ventilatie
Sos Transport bvba, Uit-
breidingsstraat 84 (3e ver-
dieping), 2600 Berchem 
(Antwerpen), vervoeronder-
steunende activiteiten
Sporthal De Ring bvba, 
Gemeentestraat 37, 2060 
Antwerpen, exploitatie van 
sportaccommodaties
Taourit cvoa, Sint-Laureis-
straat 80, 2018 Antwerpen, 
detailhandel in niet-gespe-
cialiseerde winkels waarbij 
voedings- en genotmiddelen 
overheersen
Technical Ship Service 
Comm. V., Londenstraat 53, 
2000 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Techpol bvba, Te Boelaarlei 
88, 2140 Borgerhout, alge-
mene bouw van residentiële 
gebouwen
Vibuco nv, Hoverheide 6C, 
2540 Hove, installatie van 
verwarming, klimaatregeling 
en ventilatie
Wassalons Van Osta bvba, 
Markt 10, 2180 Ekeren, ac-
tiviteiten van wasserettes en 
wassalons, ten behoeve van 
particulieren
Wolam Comm. V., Antwerp-
sesteenweg 45, 2830 Wille-
broek, café
World Intertrade Network 
nv, Korte Lozanastraat 8 
bus 6, 2018 Antwerpen, 
niet-gespecialiseerde groot-
handel

Yet Comm. V., Troonplaats 
8-10, 2018 Antwerpen, eet-
gelegenheden met volledige 
bediening
Ypsilon bvba, Ketinglei 27, 
2620 Hemiksem, industrie
Zotte Veilingen bvba, Kie-
vitplein 20C bus 12, 2018 
Antwerpen, reclamebureaus
Zuri Star bvba, Hoveniers-
straat 2-119, 2018 Antwer-
pen, groothandel in diamant 
en andere edelstenen
A.B.IN bvba,
laan 13, 2050 Antwerpen, 
isolatiewerken
Administratie - Boekhou-
ding - Fiskaliteit bvba, 
Scheldeboord 35 bus 9, He-
miksem, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Akchach bvba, Heirmans-
traat 1, 2170 Merksem, ca-
fés en bars
All Trend Petrol SBI bvba, 
Turnhoutsebaan 129, 2140 
Borgerhout, kleinhandel in 
standaardprogrammatuur
Altervision International 
bvba, Vloeiende 80D, 2950 
Kapellen, verhuur en lease 
van medisch en parame-
disch materiaal
Aseatec bvba, Antwerp-
sestraat 287, 2640 Mortsel, 
sauna’s, solaria, baden, enz.
Berke bvba, Groenendaal-
laan 16 bus 2, 2170 Merk-
sem, vervaardiging van me-
talen constructiewerken en 
delen daarvan
Bouwwerken Louis Delan-
noye bvba, Rerum Nova-
rumlaan 112, 2170 Merk-
sem, bouwwerken
Colman Consulting bvba, 
De Keyserlei 54, 2018 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met beperkte bediening
De Draak Comm. V., Stati-
onsstraat 2 bus 5, 2950 Ka-
pellen, cafés en bars
De Dycker Anita, Molen-
bosweg 17, Wuustwezel, 
tussenpersoon in de handel
Dephi Berchem bvba, 
Boomsesteenweg 690, 2610 
Wilrijk, detailhandel in brood 
en banketbakkerswerk in ge-
specialiseerde winkels
Fatih bvba, Sint-Gumma-
russtraat 51, 2060 Antwer-
pen, cafés en bars
Frank Den Ridder bvba, 
Quellinstraat 49, 2018 Ant-
werpen, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Geemzicht bvba (handel-
drijvende onder de bena-
ming ‘MEET POINT LOUN-
CHE’), Kiliaanstraat 62, 

Goodies Comm. V., Ten 
Eekhovelei 290, 2100 Deur-
ne, cafés en bars
Green Continental of Eu-
rope nv, Quinten Matsijslei 
16, 2018 Antwerpen, tussen-
persoon in de handel
Helco bvba, Korte Bunt 7, 
2180 Ekeren, installatie van 
verwarming, klimaatregeling 
en ventilatie
Huber Ronny, Cuylithof-
straat 32, 2920 Kalmthout, 
landschapsverzorging
JVDE bvba, Franklin Roose-
veltplaats 12/13, 2060 Ant-
werpen, carwash
KMK Benelux bvba, Kon-
tichsesteenweg 73, 2630 
Aartselaar, groothandel in 
bouwmaterialen, algemeen 
assortiment

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
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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

HUIS 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.

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. IMMOWEB nr. 6861178

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

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 349.000,- € 287.000,-

€ 229.000,- € 830,-/mnd € 395,-/mnd

€ 319.000,-

TE KOOP:
Brasschaat, Boskapellei 82

TE KOOP:
Antw., Sprangweelstraat 13

TE KOOP:
Antw., Vierkerkenstraat 19

TE HUUR:
Schoten, Vic Meesstraat 4

TE HUUR:
Brasschaat, Martouginlei 25

TE KOOP:
Kalmthout, Noordeind 10

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:362 kWh/m²

EW 4 slpk tuin 
Gvg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:302 kWh/m²

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

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

nieuwbouwapp 2eV 3 slpk 
garagebox

handelsglvl parkeerplaats inkom 
wachtruimte kantoor of winkelr.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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

0487/636 835
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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.

            Gemeente Merksem 
Jozef Mulsstraat 51: gelijkvloers app.inkom, badkamer met toilet-lavabo-dou-
che, inger.keuken, veranda als extra leefruimte, 1 slpk, eetk., living +OH en 
garage. Ki: € 632 – Bj: 1965 – Cv gas – Epc: 196. Overal dubbel glas en rolluiken.

Bouwwerken
De Gruyter bvba

Jan De Gruyter
Info@bouwwerkendegruyter.be

Gsm: 0475 840 092

Badkamerrenovatie, vloer- en
tegelwerken, verbouwingswerken, 

kleine bezettingswerken

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN 40/300 CM
ALLE LEIBOMEN

Beukenhagen, coniferen, taxus, buxus, e.a.

Deurde

Dit is de deur van: .....................................

Uw naam: ...............................................

Uw adres: ...............................................

Uw tel. nr: ...............................................

Van welk gebouw is deze deur? 
Laat het ons weten en win een

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25 of € 10

Er zijn telkens 1 bon van € 25 en 3 bonnen van € 10 te winnen.

vul het onderstaande bonnetje in en stop het in de brievenbus 
van ons kantoor. Doe dit vóór vrijdagochtend 9 u. De oplossing

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

vtbKultuur Brasschaat
Ideale Maten - Comedy van Frank van Erum en Pieter Bamps 
Datum : Vrijdag 03.03.2017 – 20.30 uur (deuren 20.15 uur)
Plaats : Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8 – 2930  Brasschaat
Frank Van Erum (acteur “Renzo” uit Thuis) is samen met Pieter Bamps een comedyduo gestart. 
Op vrijdag3 maart 2017 komen zij hun programma “Ideale Maten” spelen in Theater Hemelhoeve 
in Brasschaat voor het publiek uit onze regio.
Frank Van Erum werd geboren in Limburg, maar was verder kerngezond. Hij studeerde aan diverse 
theaterscholen om uiteindelijk in het Conservatorium Gent zijn diploma te halen. Tussen projecten 
bij het NTG, Het Gevolg en Het Speeltheater door ging hij samen met Han Coucke de komische 
tour op met het duo ‘Gino Sancti’.Frank kreeg ook voet aan de grond in tv-land met vaste rollen in 
Stille Waters, Verschoten en Zonen, de Fictiefreak en Thuis.In 2013 richtte hij samen met Mattias 
De Paep het jongerengezelschap O’Kontreir op dat ondertussen aan zijn zesde productie toe is. 
Ideale Maten is het nieuwste project van Frank.
Pieter Bamps begon met volle goesting aan het leven in de Brusselse Marollen en groeide op in 
Zaventem. De richting woordkunst-drama op de Kunsthumaniora in Brussel bepaalde zijn latere 
keuzes. Hij startte met producties bij het Brusselse Bronks Jeugdtheater om uiteindelijk over te 
lopen naar het Antwerpse Studio Herman Teirlinck.  Na drie jaar hogeschool trekt hij eropuit en 
komt terecht bij tal van gezelschappen: Laika, LRV, Barre Weldaad, Het toneelhuis, Tristero, Nunc, 
… Ook op televisie strikt Pieter een aantal vaste rollen in Wittekerke, Amika, David en verschijnt hij 
in tal van programma’s als Zone Stad, Familie,  Flikken, Louis-Louise, Hallo K3, Thuis, Rox, Mega 
Mindy, Spoed, Witse.  In 2015 roept het cabaret-theater: Ideale Maten.
Kom mee genieten van hun sappige dialogen en hun knotsgekke liedjes!
Kostprijs: € 12,00 voor leden, € 14,00 voor niet-leden
Inlichtingen en inschrijvingen via: e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; telefoontje naar: 03 651 
42 13 of 0476 45 20 43; via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat.

Ook volledige
wijnkelders

Contante betaling

Tel. 03 219 60 06
Fax 03 219 60 07

IK KOOP
OUDE EN JONGE

(TOP)WIJNEN

GSM 0495/530 347
info@cavesdanvers.eu
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Paalstraat 4
2900 Schoten

03 230 32 30

www.immopoint.be

GRATIS SCHATTINGVANDAELE

TE KOOP: Moderne woning 
met zicht op weilanden, in 
rustige straat.  3 + 1 slk’s.  Ga-
rage en carport.  (Ref: 3363). 
EPC: 297kWh/m².  EK con-
form.  UC: EP07022 Vg,W-
g,Gdv,Gvkr,Gvv        € 389.000

TE HUUR: Gerenoveerd ap-
partement met 2 slk’s en zicht 
op park, op wandelafstand 
van winkels.  (Ref. HU3556).  
EPC: 142kWh/m².  UC: EP11853.

             € 790/maand

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

Wenst u ook een mooie oude dag in een mooi ap-
partement op amper 30 meter van de zee in Tenerife 
aan een prijs 'buiten alle concurrentie' van € 595/mnd
enkel op jaarbasis, water en elektriciteit inbegrepen (nor-

met grote luxe-instapdouche, keuken met alle luxe-toestel-
len, nieuw combi wasmachine-droogkast enz...groot zwem-
bad "naast de zee" enz...
Tel. voor info: 0032/476.328.864 of 0034/634.348.55 of 
0034/674.718.976 of mail naar patrick@vannoten.net 

Een mooie oude dag 
op Tenerife?

Op 19 maart 2017 geeft de VZW DE GAMBIAVRIENDEN haar volgende familie/
-

-

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

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

Te huur: appartement 
1e verdieping. Meeslaan 
13, Brasschaat. 2 slaap-
kamers, terras, garage, 

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

Specialiteit:

Tel. 03/663 32 92

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

168 of 0496/637 978

 
werk, graag namiddag 
bellen: 0485/646 006

  
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

Te huur: Merksem - Scho-
ten, gemeub. studio’s, vrij. 
GSM 0495/214 041

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

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

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Lezing ‘Belgische wijnen’ met proeverij door Gido Van Imschoot
Dinsdag 14 maart 2017 om 20 uur 
De afgelopen jaren heeft de Belgische wijnindustrie enorme 
stappen voorwaarts gezet; hoewel het nog steeds om een be-
perkte capaciteit gaat die geproduceerd wordt in ons land.  Op 
5 jaar tijd verdrievoudigde de capaciteit van onze wijnproductie.
Gido Van Imschoot is sommelier en voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging van sommeliers en Belgisch en Europees ambassa-
deur van champagne. Hij is ook verantwoordelijke rond wijnedu-
catie op Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge.   Hij 
publiceerde reeds meerdere boeken over wijn bij Davidsfonds 
uitgeverij en begeleidt jaarlijks meerdere wijnreizen voor Davids-
fonds Cultuurreizen.
Deze lezing biedt hij ons een inzicht in Belgische wijnen en geeft 
hij per wijn die we proeven ook telkens de nodige achtergrond. 

u deze wijnen bestellen tegen contante betaling en deze wijnen 
worden dan geleverd enkele dagen na de lezing.
OPGELET: inschrijvingen zijn verplicht en deze worden afgeslo-
ten op dinsdag 7 maart 2017 of vroeger wannneer de maxium-
capaciteit bereikt werd.
Prijs: VVK € 15 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 20 niet-leden 
Jongeren ouder dan 18 jaar zijn welkom en betalen € 10. Abon-
nementen gratis toegang.
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruy-
sweegs – tel. 03 651 51 60 – activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be

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

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

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.

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



Brasschaatse Film,     Nr. 9,     1-3-2017 27

vanaf € 168.000 € 195.000€ 299.000

BRASSCHAAT  App met 
prachtig uitzicht op de golf 
met oa wnkr, inger kkn, terras, 
2slpks, badk, garage, kelder. 
EPC 96. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

BRASSCHAAT MTH nwbw-
project “Graevenhof” bestaande 
uit app met 1, 2 of 3 slpks allen 
met terras/tuin. Meer info op 
kantoor vg,wg,gdv,gvv,gvkr

KAPELLEN Centr. grotendeels 
gerenov. eengezinswoning met 
leefruimte, kkn, bdk, stadstntje, 
2 rme slpks, dressing, berging,… 
EPC 999. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

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

vanaf € 150.000

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:
hal, garage, wasplaats, tuin - 1ste V : living met open 
keuken, 1 slpk met dressing, toilet, badkamer met toilet, 
berging, terras - 2de V :  living met open keuken, dou-
chekamer, 2 slpks, toilet, berging – nieuwe PVC ramen 
– 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.

3 -  4  -  5  MAART

V&G
Bestratingen BVBA

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

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

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

Prijs ter plaatse
Gratis prijsofferte, met garantie, zelfwerkend patroon

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

Gratis offerte & advies
0491 883 597 Bart

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
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DE GEMEENTE BRASSCHAAT VERKOOPT VIER BOUWGRONDEN
De gemeente Brasschaat stelt vier bouwgronden
te koop in onze bruisende gemeente.
De eerste drie loten zijn bouwgronden in de Prins Kavellei voor 
het oprichten van gekoppelde eengezinswoningen. De bouwper-
celen liggen op een steenworp van het centrum van Brasschaat. 
Scholen, openbaar vervoer, winkels vindt u dus vlakbij! 
(Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv) 

ming gelegen Bijsterveld. Volgens het RUP Ploegsebaan kan 
hier een vrijstaande conciërgewoning opgericht worden in de 
groene omgeving van baseball club Brasschaat Braves. (Vg, re-
creatiezone (RUP), Vg, Gdv, Gvkr, Gvv)

Voor het opvragen van de volledige brochure, de biedingsdocu-
menten en stedenbouwkundige voorschriften, het indienen van 
uw bieding onder gesloten omslag, vragen en meer informatie 
kan u op deze dienst terecht:

Gemeentehuis, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
Dienst administratie patrimoniumbeheer
Telefoonnummer: +32 3 650 02 63
E-mail: patrimonium@brasschaat.be

De brochure en de biedingsdocumenten kan u ook downloaden op 
de website van de gemeente Brasschaat: www.brasschaat.be.

PRINS KAVELLEI

BIJSTERVELD

PERCEELOPPERVLAKTE 

Prins Kavellei: 
Lot 1: 407 m²  • Lot 2: 292 m²  • Lot 3: 286 m²
Bijsterveld: Lot 4: 693 m²

Procedure: verkoop aan de hand van biedingen 
onder gesloten omslag

MINIMUM BIEDINGSPRIJS 
(exclusief verkooprechten)

Prins Kavellei: 
Lot 1: € 145.000 • Lot 2: € 112.000 • Lot 3: € 110.000
Bijsterveld: Lot 4: € 163.000

Afsluiten biedingen op dinsdag 25 april 2017 om 11u

Wij bestaan dit schooljaar 85 jaar en dat vieren we! Daarom voe-
ren alle 524 leerlingen op 17 en 18 maart een heuse musical op. 
Onze school wordt dan voor even “Wonderland”. Ook nu al krui-
pen onze leerlingen elke dag in de huid van de hoedenmaker, 
het konijn, de tweeling, …
Wil je volgend schooljaar ook bij ons naar school komen? Kom 
dan alvast op 8 maart tussen 9u en 11u een kijkje nemen. Die 
dag nodigen wij alle nieuwe kinderen uit om aan de hand van 
een aantal leuke opdrachten alle hoekjes en kantjes van de 
school te ontdekken. Er is die dag uiteraard ook de mogelijkheid 
om  in te schrijven en vragen te stellen over onze schoolwerking.  
Iedereen van harte welkom.

85 JAAR SINT-MICHIELSCOLLEGE:
WONDERLAND

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

Schansstraat 4 bus 1, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Femma Ekeren- Donk
Op de 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand wordt 
de techniek van het patchwork aangeleerd. Data: 13 en 27 maart, 
24 april, 8 en 22 mei en 12 en 26 juni 2017. We komen samen in 
de Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, Ekeren van 13.30-16.00 uur
Organisatie: Femma Ekeren- Donk
Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53.  



Brasschaatse Film,     Nr. 9,     1-3-2017 29

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)

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Blijspel van Ruud De Ridder en Nicole Laurent. Pierre en Claire wonen 
in een mooie, rustige buurt maar hebben sinds een jaar nieuwe 

buren uit hun nieuwe verblijf, de Provence, aan de deur staan 

den voor Pierre.. Kom eens een avondje mee lachen! Vrijdag 
24/3 en zaterdag 25/3 om 20.00u , zondag 26/3 om 14.30u. Zaal 

HET MTHEATER PRESENTEERT
BUREN-BABY (BINGO 2). 

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 1926BRASSCHAATBOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

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

Aankoop 13 elektrische voertuigen

voor het technisch centrum. Die moeten acht oudere voertuigen 

leveringsopdracht.

inbegrepen.

TE HUURTE KOOP/HUUR TE HUURTE KOOPTE KOOP/HUUR TE HUUR

€ 645,-€ 225.000,- / € 890,- € 1.190,-€ 169.000,-€ 275.000,- / € 1.500,- Vanaf € 655,-

Brasschaat, Sint Antoniuslei 45
Leuk 1 slpk appartement te Maria-
burg; centraal gelegen.

Brasschaat, Augustijnslei 12
Zeer gunstig gelegen handels-
ruimte van 75m² met garage, in 
het hart van Brasschaat!

Brasschaat, De Zwaan 10
Luxueuze woning met 3 slaapka-
mers en garage

Brasschaat, Leeuweriklaan 11
Rustig gelegen, verzorgd en 
instapklaar appartement met 2 
slaapkamers. Zeker een bezoek 
waard!

Brasschaat, Bredabaan 374
Prachtige handelsruimte van 
145m² in het hart van Brasschaat

Brasschaat, Hoogboomstnwg 12
Vlakbij alle winkels! Laatste 2 ap-
partementen in prachtig nieuw-
bouwcomplex! 

VASTGOED RAAKT BETER VERKOCHT MET EEN ERA MAKELAAR
ERA North Estates | Bredabaan 253 | Brasschaat | Tel 03 653 52 90 | northestates@era.be | www.era.be/northestates
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Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

4 - 5/03 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

4 - 5/03 Fockaert Lieve 0476/306 624

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

4 - 5/03 Dr. Buschman 03/666 06 55

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

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. 

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

Papier

Ophaling huisvuil febr.-maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

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

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

BURGELIJKE 
STAND

Taher Omar 14-02, Brasschaat
Steckiewicz Natan 15-02, ‘s Gravenwezel
Decroos Menno 14-02, Antwerpen
van Gastel Babette 16-02, Brasschaat
Slikboer Salomé Johanna 16-02, Antwerpen
Geerts Nore 15-02, Essen
Kasi Ryan 17-02, Essen
Vercauteren Joppe 15-02, Essen
Goossens Menno 14-02, Sint-Lenaarts
Desmedt Amy 17-02, Deurne
Azafa Tsakeng 17-02, Antwerpen
Gomes Mila 17-02, Ekeren
Stroobants Lisa 17-02, Deurne
Van Mengsel Eline 21-02, Wuustwezel

Thiré Elias 19-02, Ramsel
Goovaerts Phoenix 17-02, Kapellen
Beyers Alexander 17-02, Essen
Maes Obe 20-02, Essen
Backes Yuna 13-02, Woensdrecht
De Laet Lizanne 12-02, Stabroek
van Eijk Noor 10-02, Wuustwezel
Van Trier Fleur 16-02, Schoten
Vandenbussche Rik 17-02, Brasschaat
Boermans Raisa 12-02, Rijkevorsel
Daenen Ehiogie Jasmine 17-02, Wuustwezel
Dragan Yannis 11-02, Kapellen
Makhaev Yunus 13-02, Antwerpen

Van Wallendael Conny, 53 jaar, weduwe van Huybrechts Guy, Kapellen
Francis Maria, 91 jaar, weduwe van Van Tilborgh Albert, Kapellen
Van Meel Marcel, 88 jaar, echtgenoot van Vissers Maria, Kalmthout
De Bruyn Marcelle, 90 jaar, weduwe van Van der Aa Jean, Brasschaat
De Coninck Carlos, 95 jaar, weduwnaar van Dierickx Carrie, Brasschaat
Steurs Rosa, 84 jaar, weduwe van Janssens Leopoldus, Wuustwezel
Van Acker Julia, 92 jaar, weduwe van Legon Omer, Brasschaat
Voets Irène, 86 jaar, weduwe van Van Looveren Aloysius, Antwerpen
Ivens Gabrielle, 81 jaar, echtgenote van Driesen Fernand, Antwerpen
Kuijper Wilhelmus, 71 jaar, Stabroek
Pattyn Agnes, 84 jaar, echtgenote van Vandenbergh Jacobus, Brasschaat
Janssens Alois, 97 jaar, weduwnaar van Wouters Joanna, Brasschaat
Bal Ludovicus, 89 jaar, weduwnaar van Leemans Maria, Brasschaat
Mortelmans Maria, 83 jaar, weduwe van Thys Ludovicus, Brasschaat
Van Santvliet Alfons, 83 jaar, echtgenoot van Van Elsacker Maria, Schoten
Beckers Roger, 86 jaar, echtgenoot van Docx Joanna, Brasschaat
Van Gelder Joanna, 90 jaar, weduwe van Van Hooydonck Adriaan, Brasschaat
Verboven Emilius, 60 jaar, weduwnaar van Jacobs Rita, Essen
Commers Carolina, 97 jaar, weduwe van Duval Armand, Brasschaat
De Vriendt Kurt, 43 jaar, Brasschaat
Lynen Marguerite, 75 jaar, echtgenote van Stessels William, Kapellen
Brouwers Maria, 82 jaar, weduwe van Janssens Frans, Antwerpen
van den Berg Pieter, 72 jaar, echtgenoot van Zaal Willy, Brasschaat
Flebus Joanna, 95 jaar, weduwe van Schutters Frans, Antwerpen
De Laet Rosalia, 90 jaar, weduwe van Leten Joseph, Brasschaat
De wint jan, 94 jaar, weduwnaar van Goris Janneke, Brasschaat
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SUPER
VOORWAARDEN

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER Flogo

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De Flogo. 

Stiltemoment  8 maart 2017
Het thema van het stiltemoment op woensdag 8 maart om 19.30 uur in de kapel van onze kerk is: De 
onmacht van het delen. Wie deelt vermenigvuldigt. Wiskundig klopt het niet. Maar in onze omgang met 
elkaar is het zeker waar. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Gevende liefde, gevoed door ons ge-
loof, bewijst dat het kan. Minder hebben om meer voor elkaar te zijn. Iedereen die even een halfuurtje 
vrij wil maken is van harte welkom.

De eerste demowedstrijd van het nieuwe seizoen op 18 februari 
2017 in Oostende was voor onze Demogroep een schot in de 
roos. Na vele weken hard trainen was de grote vraag of hun 
gloednieuwe nummer “ VICIO” zou aanslaan bij jury en publiek…
Na een spannende wedstrijd waar 10 groepen aan deelnamen, 
werden ze beloond met een prachtige EERSTE plaats! Dit geeft 
alvast veel vertrouwen voor de volgende wedstrijden van het de-
mocircuit!
Onze acrogymnasten behaalden ook mooie resultaten op de Pro-
vinciale Voorronde Antwerpen in Bazel op 4/5 febr.2017: 2e plaats 
Fee Bosmans en Kato Danckers in Cat.A 11-16 j Meisjes Paar en 
4e plaats Anaïs- Elise Bratkowski en Annelore Mos. - 3e pl. Silke 
Macharis en Yorben Daelemans Cat. A 12-18 mix paar - 2e pl. 
Malin Vermeiren, Jill Daelemans en Karen Peeters Cat. B 11-20 +
Bij de tumlbling gymnasten Categorie C 15-16 j. werd Arno Vereec-
ken op de Provinciale Voorronde van 4/2/2017 te Eksel knap 2e.
Op de Prov. Voorronde O.en W.Vlaanderen van 18/2/2017 Ca-
tegorie B 15-16 j behaalde Matthias Minnebo een 3e pl., Dylan 
Verboven werd 4e in Cat. 13-14 jaar en Yannick Stevens werd 4e 
in Cat.17+.     PROFICIAT!
Al de wedstrijdresultaten kan u vinden op www.gymfed.be
Info: www.acro2gym.be

FANTASTISCHE START VOOR 
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UW INTERIEUR OP MAAT!

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

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

www.interhaus.be

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

E: info@interhaus.be

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

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.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

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

Alle comfort 03/326 13 87

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469


