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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE

nieuw

Alle reparaties
van klokken

Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62

Goudsmid - Juwelier

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

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

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

Ontdek ons ruim 
aanbod leuke 
lenteplantjes.

Haal de lente in huis!

Vaderdag
zondag 19 maart

Het leukste cadeau vind je bij ons!

Tuinmeubelen

Bologna Picnic van €1299 voor €899

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

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Art & Design
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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!

EVANGELISCHE KERK

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

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

Medische
pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na 
afspraak

0486/02.66.02

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

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

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

168 of 0496/637 978

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

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

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

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
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

Wat is uw 
gezonde mix?

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
2-d. cursus: Paasknutselen op donderdagavond 14 en  21/03  

tjes en bloemetjes op een staandertje. De 2de avond maken we 

F A S H I O N
Voel je goed !

Hapjes en drankjes 

Gratis geschenk bij aankoop

OPENDEUR WEEKEND

Bredabaan 832 • Brasschaat • www.bobofashion.be • Damesmode maat 36 tot 46 • Open dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak: 03 663 83 63 BRASSCHAATSE
WINKELDAGEN

vrijdag 10 maart van 10 tot 18 uur
zaterdag 11 maart van 10 tot 18 uur
zondag 12 maart van 17 tot 17 uur
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Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

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

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 8 maart
Dagsoep

Engelse Shepherd’s 
Pie

Donderd. 9 maart
Dagsoep

Steak choronsaus, 
frietjes

Vrijdag 10 maart
Dagsoep

Kip Filet Hawaïenne

Maandag 13 maart 
Dagsoep

Kotelet op grootmoe-
ders wijze, gebakken 

aardappelen

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

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

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

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

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

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

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

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

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

ROMMELMARKT
ZATERDAG 11 MAART en  ZONDAG 12 MAART

VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

Scoutslokalen: “Jobertus” 
Sportendreef 14, Brasschaat 

- ingang Hemelakkers - achter Politie -

Organisatie : V.Z.W. Stille Meeuw 
(vereniging van oud-scouts en oud-gidsen Brasschaat)

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

info@zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba
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Om ons retail-team
te versterken zijn we
op zoek naar een

part time

medewerker/ster

winkel in Brasschaat

GIOVANE Brasschaat
opening maart 2017

Interesse?
Stuur je cv + motivatie naar

info.giovane.brasschaat@gmail.com

Davidsfonds Brasschaat blijft mensen samen brengen rond cul-
tuur en heeft in maart 2017 volgende activiteiten:

dinsdag 14 maart, 20 uur, Ons Middelheem, Bredabaan 423:  “De Bel-
gische wijnen – lezing met proeverij’ door Gido Van Imschoot – 
6 Belgische wijnen worden geproefd en uitvoerig besproken door de 
spreker.  Inschrijven tot 9/3/2017!

Dinsdag 21 maart, 20 uur, Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76: “Nacht 
van de geschiedenis – un Arco di Gioia door Antwerps Barok En-
semble” met muziek van De Boismortier – Telemann – Krebs – Loca-
telli en Ph. E. Bach

dinsdag 28 maart, 20 uur, Ons Middelheem, Bredabaan 423: ‘Islam, 
tussen vertrouwen en vrees’ door prof. em. Emilio Platti 

Het volledige jaarprogramma vindt u op:
www.davidsfondsbrasschaat.be

waar u ook rechtstreeks kunt inschrijven voor deze activiteiten. 
Vooraf reserveren is aanbevolen. Alle info bij Johan Cruysweegs

tel. 03 651 51 60 • activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

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

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

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

Vrijblijvende offertes
Meer dan 85 jaar ervaring

Zondag 19 maart
Cultuurhistorische lentewandeling ‘Modernisme tijdens het interbellum’

De eerste  cultuurhistorische wandeling van 2017 naar ‘Groen 
Sint-Mariaburg’ lokte een recordaantal van 52 deelnemers. De vol-
gende wandeling  vindt plaats op zondag 19 maart.   Vertrek om 14 
uur aan het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38. 
Bedoeling is een stuk Sint-Mariaburg te verkennen dat ontstaan is 
tussen de twee wereldoorlogen, tijdens het interbellum. Het betreft 
het gebied tussen de Caterslei, Alfredlei, Frilinglei, Antoinettalei en 
Louislei, gronden die grotendeels eigendom waren van de familie 
de Baillet-Latour. Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele moder-
nistische gebouwen, met heel opvallend Hoekenburg, de ‘glazen 

villa’ op de hoek van Louislei en Kapelsesteenweg.
Het wordt  een stevige wandeling, omdat eerst de afstand tussen 
het Wijkcentrum en de Caterslei moet overbrugd worden.
Deelnameprijs: € 5 (een drankje en gebak inbegrepen), te betalen 
bij het vertrek. Men kan vooraf inschrijven via wijkcentrum.maria-
burg@telenet.be
Vermits het de derde zondag van de maand is, kan men vanaf 
13.00 uur in het Wijkcentum terecht voor een ‘babbel en knabbel’.  
Ook kunnen liefhebbers komen deelnemen aan de competitie van 
tonmaatschappij ‘In de slip’.

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

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

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 10,     8-3-2017 6

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

  De exclusieve Auping speciaalzaak in Brasschaat  

www.auping.be

Nu tot

€500
voordeel*

Tijd voor een 
nieuwe matras?

Heb je er al eens bij stilgestaan hoe oud je matras wel is? Een matras vervang je best na tien jaar. 
Auping geeft nu tot 500 euro voordeel op matrassen. En je oude matras nemen we gratis mee om ze 
duurzaam te verwerken. Gemakkelijk, milieubewust én goed voor je portemonnee.

*Bij aankoop van 1- of 2-persoonsmatras(sen) van Auping. Deze actie geldt van 6 maart t/m 2 april 2017. Kijk voor meer informatie op www.auping.be/voorjaarsactie
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MAATWERK ALLE VERANDA’S ZOWEL MODERN ALS KLASSIEK 

EIGEN PRODUCTIE IN ALUMINIUM & PVC

VAN ONTWERP EN FUNDERING TOT BEZETTING EN VERWARMING

MEER DAN 30 JAAR ERVARING 

NIEUWBOUW & RENOVATIES

10 JAAR WAARBORG

B r a s s c h a a t s tee n weg  2 9 2  •  2 9 2 0  Ka l m t h o u t 

T 0 3 - 6 6 6  5 7 8 6  •  E  i n fo @ b r u v o . b e

A l l e  d a g e n  o p e n  v a n  1 0 u - 1 7u 

Zo n d a g  v a n  1 4 u - 1 7u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S 

www.bruvo.be

Opendeurdagen
zaterdag 11 & zondag 12 maart

telkens van 10u - 17u

Laat u inspireren tijdens onze 

Speciale voorwaarden
WIJ NEMEN DEEL AAN DE 
REYNAERS ACTIEDAGEN
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Met droefheid melden wij u het heengaan van

Johanna Withagen
gewezen zaakvoerster Godiva Patio-Donk Brasschaat

weduwe van
Harry Slotterøy

Geboren te Ossendrecht op 31 mei 1946
en onverwacht overleden te Antwerpen op 25 februari 2017.

Dit melden u :
haar familie en vrienden.

Het afscheid heeft plaats in de aula van 
Uitvaartcentrum Quirijnen I Sereni te Brasschaat, 

gelegen aan de Augustijnslei 58,
 op vrijdag 10 maart 2017 om 11 uur.

De urne krijgt later een plekje toegewezen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Liever geen bloemen.
Indien gewenst een gift ten behoeve van

Noorse Zeemanskerk BE31 2200 9103 6455

condoleances.be

Quirijnen 03 650 15 15

Jos Tilborghsstraat 57 
Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26
info@guva.be

www.guva.be

F L O O R  D E S I G N E R S MASSIMO | MAS 3562

* Geldig op: Massimo, Imperio, Pa-
lazzo, Castello, Variano, Compact en 
Villa. PAL3014, PAL3017, PAL3018 
en PAL1634 niet inbegrepen. Actie 
niet cumuleerbaar. Actie enkel geldig 
bij deelnemende winkelpunten, zie 
www.quick-step.be

Batibouw

actie

Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

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

Luchthaven- en Privévervoer

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Na zes uitverkochte voorstellingen in zaal Berkenhof kan het Bras-schaterteater zich inschrijven met 
twee ploegen voor de race ten voordele van het goede doel: “Kom op tegen kanker”. Deze tocht van 
1.000 km. gaat door op 25 / 26 / 27 en 28 mei e.k. te Mechelen. Dank aan de vele sympathisanten! 

BRAS-SCHATERTEATER “IN TOPFORM“

Graag verwelkomen wij U, kunstliefhebber die op zoek is naar 
gevoelens en emoties in de kunst. Deze expo heeft als thema 
“ANGST, BANG, SCHRIK” en dit in de breedste betekenis van 
het woord, m.a.w.,  alledaagse menselijke emoties. U zal verrast 
zijn hoe deze uitgewerkt worden in acryl, olie en glas  in het ka-
der van een totaal beleving van beeld, licht en klank!!
Inl.: monique.dilens@telenet.be of 0475/900 772 (Monique)
Trailer: https://youtu.be/D_zmNRM_sYk 
Waar: DC Antverpia – Sint-Antoniuslei, 95-97 – Brasschaat
Wanneer: 1 - 2 april 2017 telkens van 12-18 u. TOEGANG GRATIS

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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: 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: 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

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

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

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

Man zoekt werk. GSM 
0465/461 500

Man zoekt werk. GSM 
0465/275 088



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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Ciao River WoodsGuess

Adidas Gazelle

Nero Giardini

BRASSCHAATSE 
WINKELDAGEN
VAN MAANDAG 6 MAART. T.E.M. ZONDAG 12 MAART 

ZONDAG 12 MAART OPEN VAN 13U TOT 17U

TIJDENS DEZE DAGEN 

10% KORTING 
OP GANS DE COLLECTIE

DLS

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

BRASSCHAATSE
WINKELDAGEN
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Kalmthoutsesteenweg 193 - 2990 Wuustwezel
T. 03/270.01.01

TE HUUR
NIEUWE MAGAZIJNEN

verschillende oppervlaktesBrasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar burgers en 
geeft ze een duwtje in de rug naar voldoende beweging. In het 
voorjaar worden er verschillende acties opgestart.
Hou je van de natuur, de frisse lucht en een goede wandeling 
dan kan je inschrijven voor het OLO wandelproject. Hierbij ga 
je op woensdagvoormiddag in een tijdsspanne van 15 weken 
van 4 km naar 20 km wandelen. Ook rolstoelgebruikers zijn wel-
kom. Vanaf 22 maart starten de wandelingen om 10u aan de 
parking van de Inslag (Kerkedreef/ Mikhof). Het inschrijvingsgeld 
bedraagt €20.
Of is lopen misschien meer iets voor jou? Atletiekclub Break or-
ganiseert vanaf 14 maart 2 cursussen start-to-run. Beginners oe-
fenen om 5 km te kunnen lopen en gevorderde lopers gaan van 5 
naar 10 km in 10 weken. Het inschrijvingsgeld bedraagt €25. Wil 
je meer info, ga dan naar de vergadering op maandag 13 maart 
om 19u in de cafetaria van het L. De Winterstadion.

-
ken leer je niet alleen verder (van 30 naar 80 km) en sneller (van 

rijden. Elke woensdag om 18.30u en zaterdag 9.30u gaan we 

helm. Het inschrijvingsgeld bedraagt €25.
Heb je tijd overdag? Vanaf 20 maart kan je inschrijven voor de 
nieuwe lessenreeks sportinitiaties voor volwassenen georgani-
seerd door de vzw Sport Plus Brasschaat. Deze periode loopt 
van april tot eind juni. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,50 euro 
per les voor inwoners van Brasschaat, 2,25 euro per les voor 
55-plussers en de anderen betalen 3 euro per les. Het totaal 

fun dans, pilates, drums alive, taichi, tennis, yoga, zumba, … De 
sporten worden georganiseerd in de verschillende dienstencen-
tra van de gemeente, in sporthal.
Sportoase en in de zaal van Ons Middelheem.

03 30

FIT DE ZOMER IN

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Nacht van de Geschiedenis ‘Muziek’ Un arco di Gioia – Antwerps 
Barok Ensemble
Dinsdag 21 maart 2017, 20 u. 
Voor deze editie van de Nacht van de Geschiedenis hebben we 
een prachtige avond barokmuziek voor onze leden.   Het Ant-
werps Barok Ensemble is een gevestigde waarde in het Ant-

-

Hoijweghen (barokcello) en Marie-Ange Boost (klavecimbel en 
orgel).   Het zijn allemaal professionele musici die de barokmu-
ziek willen kenbaar maken in een gezellige kamermuzieksfeer.
Met hun programma ‘Un arco di Gioa’ brengen ze werken van 

C. Ph. E. Bach en P. Locatelli.

aan te raden.  Davidsfondsleden met een jaarabonnement krij-
gen deze voorstelling gratis aan-geboden binnen hun abonne-
ment. 

leden

-
-

schaat.be

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

WEINIG GELD?
8 manieren om uw vaste 
kosten NU te verminde-
ren. Gratis en zonder 
enige verplichting vergelijk 
ik de beste tarieven voor 
uw gsm, elektro, gas, tv, 
internet, zonnepaneel-on-
derhoud, cv-onderhoud, 
voip (telefoneren over in-
ternet). Ikzelf bespaarde 
enorm en wil iedereen 
gratis helpen. Mijn advies 
kost u niets, integendeel, u 
verdient eraan! Met vrien-
delijke groeten, Luc Ger-
mis, zelfstandig consultant 
voor Orange en Luminus:
luc.smartsn@gmail.com, 
tel 0475 72 98 65. Minder 
betalen begint nu.

Te huur: pr. rec. zr. ruim 
app., 1e V. Augustijnslei 
159, 2 slpk., open kkn, 
terr., badk. met inloopdou-
che, lift. Mog. huur gar. € 
870. GSM 0486/349 911

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

Ik doe uw strijk, per-
fect gestreken. GSM: 
0484/782 162

Ik let op uw huis en huis-
dieren. 0033/466 432 50 

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 11 maart 2017

Zondag 12 maart 2017

 
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-

Te huur: Schoten, Centr., 
app. 1ste V., eetkkn, living. 
hal, wc apart, gr. slpk., kl. 
slpk., terras, kelder, berg. 
€ 660. GSM 0471/298 198

3 slpk. app. in Parkresi-
dentie Vijverhof te Kapel-
len, gepantserde inkom-
deur, eetk. + living op 
parket met open haard, 
nieuwe badkamer, 3 slp-
krs met ingemaakte kas-
ten, terr. op ZW, incl. on-
dergr. gar. 0468/200 364

Brazi l iaanse vrouw 
zoekt werk als poets-
vrouw, heeft goede refe-
renties. GSM 0476/392 
068

Ik zoek werk, schoonm., 
afw., rest., inpak., ouderl. 
hulp, babysit. Spr. Eng. 
031/644 462 903 (Jane)

Garageverkoop 19/3 we-
gens verhuis, veel kinder-
kledij en speelgoed, prula-
ria, 10-16 u. Dullingen 41

Garageverkoop op 18/19 
maart van 10-18 u. Kapel-
sesteenweg 154, Brassch.

Plaatsen van maairo-
bots. 24/7 service. GSM 
0474/719 651

Opritten & terrassen in 
alle materialen.
www.pdsbestratingen.be

TC SOC Tennis organi-
seert zat. 8 april, 12-14 
u.: GRATIS initiatie voor 
jeugd en volwassenen. 
Woe 19 en zat. 22 april;: 
start lessenreeks jeugd 
START TO TENNIS: zie 
www.soctennis.be. Info: 
Tel. 0496/716 991, soc-
jeugd@live.be

Privé-vioollessen voor 
kleuters, kinderen, jonge-
ren en volwassenen. M. 
0479/095 962

Te koop: Mercedes E 
200 CDi Break Benzine

Manueel, 6 versnellin-
gen, lederen/elektrische 
zetels, zetelverwarming, 
elektrisch pano dak, trek-
haak, slechts 80.000 km. 
De wagen is in perfecte 
staat. Tel. 0468/200 364 
€ 18.500
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

Jan Jambon Spreekt

41e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zo 12 maart 11u - Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom - Ook voor niet-leden

We zien hem niet zo dikwijls meer, maar hij is en blijft van ons. 
Jan Jambon komt vertellen over het wel en wee van een vice-premier.

De man die de kracht van verandering inzette in Brasschaat is inmiddels 
opgeklommen tot plaats vier bij de populairste politici van het land. 

Vlamingen én Walen vinden dat de departementen Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken bij hem in goede en stevige handen zijn.

Het relaas van een kort maar bewogen stukje geschiedenis waar Jan ons 
bekwaam doorheen loodste. Komt dat zien en horen.

(Voor de grootste fans: hij is en blijft aanraakbaar. Ook geschikt voor selfies.)

UITNODIGING VLAAMS EETFESTIJN

Lekker Stuk

9e Vlaams Eetfestijn N-VA Brasschaat
za 18 maart 2017 - Aperitief om 18u30
Ons Middelheem - Bredabaan 423

Wij steken alweer gezamelijk de benen onder tafel. 
Het aperitief wordt geschonken om 18u30. Daarna serveren wij u ...

Voorgerecht: kaas- en garnaalkroketten
Hoofdgerecht: steak met saus naar keuze, frieten en groentesla

Afsluitend: gevarieerd dessertbord 
(Menu voor vegetariers op aanvraag)

Voor dit alles betaalt u € 25, te storten op BE29 7330 3189 7064. 
Inschrijven tot 15 maart bij het hoofd van onze afdeling feestelijkheden. 

(Guyotdreef 19, 0486 31 78 24, erwin@callens@n-va.be) 

BRASSCHAATSE
WINKELDAGEN

ZONDAG 12/03 
zijn de winkels in 

Brasschaat Centrum 
open van 13u tot 17u

VAN MAANDAG 
6/03 T.E M.

ZONDAG 12/03 

wordt u EXTRA in de 
watten gelegd bij 

uw favoriete winkels!
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Pasar Wuustwezel - MOEDERS voor MOEDERS

Op donderdag 23 maart ’17 gaan we op bezoek bij Moeders voor 
Moeders.  Deze vzw. Is vooral bekend van de vondelingenschuif 
maar doet ook ander werk.
De rondleiding start met een uitgebreide toelichting over het ont-
staan van de vereniging, de doelstellingen  en doelgroep alsook 
de werking met vrijwilligers.  Tijdens de rondleiding zie je in de 
praktijk hoe ze wekelijks trachten honderden gezinnen te helpen 
met materiaal, voeding en een aanbod van allerlei diensten.

een kleine attentie aan te kopen als steun aan deze organisatie.  
Tot slot wordt ook het vondelingenluik bezocht.  Het staat iedere 

deelnemer vrij om Moeders voor Moeders een extra steuntje in de 
rug te geven.  Pasar Wuustwezel zal het inschrijvingsgeld voor 
deze activiteit aan de vzw. Doneren.
Er kunnen max. 20 personen mee, dus tijdig inschrijven.
Praktisch: Do 23 maart ’17 bezoek om 13.30 u Helmstraat 91, Bor-
gerhout. Vertrek aan de Bib, Dorpsstraat, Wuustwezel om 12.00 u, 
met carpool naar Merksem, daar tram 3 tot halte Astrid en vervol-
gens te voet tot de Helmstraat.
Inschrijvingen bij Jan : 0495/34 32 25  of johannes.koyen@telenet.
be VOOR 17 maart.
Kosten : leden 2 €, niet-leden 3 €  Tramkaart zelf te voorzien.

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

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

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

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

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.

heropal.be

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
www.heropal.be

Bijles wiskunde / fysica, 
gsm 0470/826 155 wout-
deschepper@hotmail.com

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

ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

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

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

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44
0489/690 144 

www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be
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22 april 2017
van 14 tot 17 uur

WETENSCHAPPEN,WISKUNDE en TECHNIEK?zin in 

Bredabaan 394   I  2930 Brasschaat   I  03 651 86 51

nieuw vanaf september 2017
in het 1e leerjaar A

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER Uproc7

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De Uproc7. Ongeacht of uw rit heuvelafwaarts gaat of langs een zwaar traject, ongeacht de terreingesteldheid en de 
grootte van de obstakels, deze E-Fully verandert zelfs de meest onmogelijke trajecten in een speelveldje. De Flyer Up-
roc7 is een e-mountainbike speciaal ontworpen voor mountainbikes-enthousiastelingen voor wie geen traject te moeilijk 
is. In combinatie met Flyer Intelligent Technology (FIT) voldoet deze Flyer e-mountainbike ruimschoots aan alle eisen 
die aan een E-Fully kunnen worden gesteld. Dankzij de motor met 2   versnellingen heeft deze serie 
ook buitengewone
klimcapaciteiten.

GENK, zondag 26 febru-
ari 2016 -  Met zijn razend 
knappe tweede plaats overall 
tijdens de eerste ronde van 
de Belgian Max Challenge 
(BMC) bewees rookie Luca 
Leistra dat zijn ambities voor 
dit jaar niet uit de lucht gegre-
pen zijn. De elfjarige karter 
uit Brasschaat beleefde op 
het circuit van Genk een ui-
termate geslaagde vuurdoop 
in de voor hem nieuwe klasse 
en deed zo uitstekende za-
ken in de strijd om het kam-
pioenschap. 

vreden Luca die zijn verhaal 
deed. Debuteren met een 
tweede plaats overall in een 
nieuwe klasse in een nieuwe 
kart in een sterk bezet kampi-
oenschap als de BMC is dan 
ook iets om trots op te zijn! “Ik 

had van tevoren niet verwacht als tweede algemeen en als eerste 
rookie te kunnen eindigen”, zei hij. 
Toch had de jonge Belg het idee dat hij zelfs had kunnen winnen, 
zo zei hij onomwonden. “Ik kwam in de tweede manche met iemand 
anders in aanvaring waardoor mijn bumper was ‘ingeklikt’. Anders 
had ik eerste kunnen worden.” 
Door die aanvaring viel hij in de slotfase terug naar de tiende plaats. 
Dat terwijl hij dertien van de veertien ronden aan kop had gereden! 
Met zijn tweede plaats in de eerste en later in de derde manche 
toonde Luca tot de besten van het veld te horen. Ogenschijnlijk doet 
de overstap van de Minimax-rijders naar de junioren hem dus niet 
zoveel. Toch is er veel verschil tussen de karts uit die klassen. “Een 
juniorenkart is groter en gaat veel harder”, heeft Luca ervaren. “Hij is 
ook zwaarder om te rijden, maar ook veel leuker. Je hebt meer grip 
en kunt harder door de bochten.” 
In de eerste race leverde Luca veel strijd met Ilian Bruynseels en 
Mike van Vugt om de koppositie. Na een inhaalactie op Van Vugt 
claimde de jonge rookie de tweede plaats en ging uiteraard ook op 
jacht naar de koppositie, maar moest hij uiteindelijk genoegen ne-
men met een nog altijd heel fraaie tweede plaats. 
Dat smaakte uiteraard naar meer in de tweede manche. Maar daar-
in kwam hij zoals gezegd in aanvaring met een andere rijder en 
moest hij zich tevredenstellen met de tiende plaats. In de derde race 
had Luca dus wat recht te zetten. Dat deed hij dan ook met verve. 
Opnieuw was hij de hele race voorin te vinden. Bij de start reed hij 
snel naar de zesde plaats om vervolgens in rap tempo nog twee 
plaatsen goed te maken. Daarmee was het nog niet over, want uit-
eindelijk slaagde hij er zelfs in om nog de tweede plaats te claimen. 
Een knap resultaat en een waardige afsluiter van een bijzonder fraai 
debuutweekeinde in de juniorenklasse!   
Het beloofde alvast veel goeds voor de rest van het seizoen. Be-
halve het BMC-kampioenschap komt de sympathieke rijder dit sei-
zoen ook nog uit in het BNL-kampioenschap en in de Euromax in de 
juniorenklasse. Voor alle drie zet hij in op niets minder dan de titel. 

te verwezenlijken. Niet alleen rijdt hij bij het topteam Bouvin Power 
en heeft hij een goede kart, hij bewees vorig seizoen opnieuw dat 
hij veel talent heeft. Zo eindigde hij onder andere als tweede in de 
eindstand van het BMC-klassement in de Minimax-klasse.     
“Als het dit seizoen goed gaat hoop ik over te kunnen stappen naar 
de OK Junior. Dan hoop ik voor een topteam te kunnen gaan rijden”, 
laat de ambitieuze Luca zien dat hij heel goed weet wat hij wil. “Als 
ik dan opval zou ik heel graag de autosport in willen!” 
Luca Leistra wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Vertigo, 
Credifact, FMA, Tumio, GKS, PL8 Design en Rent a lounge.

RAZENDSNELLE ROOKIE LUCA
LEISTRA BEWIJST METEEN ZIJN

TALENT MET KNAPPE PODIUMPLAATS

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

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

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

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

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

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

DAGEN
Feel Good

T H E

KORTINGEN 
VANAF 10% 
5+1 GRATIS

INFO & WEBSHOP 24/7 MONDOVINO.BE

[19-22U] MET TAPASBUFFET*!

ZATERDAG 18 & ZONDAG 19  
MAART 2017

NOCTURNE VRIJDAG 17 MAART

[11-18U]

*TAPASBUFFET (NOCTURNE) 

I.S.M. TRAITEUR BILLBOA

Uw Kledingzaak:

Julie Trends Fashion
Brechtsebaan 149A
2930 Brasschaat
0465 44 17 53
www.julietrendsfashion.be

u mag alle kledingstukken proberen,
U krijgt goed advies!

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

Bent U op zoek naar een nieuwe uitdaging …
UW “ nieuw manier” van WERKEN

Wij bieden het meest uniek verdienmodel van de toekomst.
Ideaal te combineren met uw huidige job of bedrijf.

Als je geen plannen maakt voor je eigen leven (inkomen)
dan is het nu tijd om zelf uw inkomen te creëren…
Heeft U teamspirit en zin in een betere “lifestyle”

>Gezondheid –vrijheid- UW inkomen 
Beschikt U over wilskracht om op een gezonde leuke

Dan bieden wij u de nodige tools aan in het snelst groeiende
marktsegment <Feel better-Look better>

Stuur een mail naar uwcarriere@telenet.be
of neem contact op het nr° 0486/41 70 71

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Te koop: mooie elektri-

Nieuw, nog niet gebruikt 
wegens ziekte. GSM 
0476/504 351
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Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

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

KACHELS - TEGELIMPORT

HUGO DE CUYPER
& ZOON bvba

Kachels • Haarden  • Vloeren • Wandtegels

Meer dan 30 jaarervaring !

Hugo De Cuyper & Zoon bvba - Wuustwezelseweg 85 - Loenhout - Wuustwezel - t: 03 669 81 63 - www.hugodecuyper.be

Gespecialiseerd in pelletkachels, verschillende modellen brandend in toonzaal.
Eveneens bij ons verkrijgbaar: Hout, gas & kolenkachels.

Openingsuren: di-wo-do-vrij: 9-12h & 13-18h za: 10-12h & 13-16h zo-ma: gesloten

BATIBOUW

Actie geldig
t/m 18/3

Profiteer NU van de LAATSTE Batibouwvoorwaarden

GAS

PELLETS
HOUT

Wandel gratis mee met een natuurgids! - 12 maart 2017 – 10 uur - Geleide 
wandeling door ‘het Marum’ met als thema: ‘Mars in het Marum’ 

Het Marum is het meest noordelijk gedeelte van het Groot Schietveld en werd in 1890 in gebruik 
genomen als militair domein. Na 120 jaar ontoegankelijkheid werd dit natuurgebied van 315 hec-
tare weer publiek domein in 2011. 
Dit gebied met natuurhistorische waarde geniet Europese bescherming. Door het decennialange 
militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, 
en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot 
op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen 

rust kunnen ontwikkelen.
Geen honden toegelaten, laarzen sterk aanbevolen!
We gaan dit uniek stuk natuur verkennen onder het thema : Mars in het Marum. Bijeenkomst aan 
het infobord op de (kleine) parking aan de Schietveldweg ten einde van de Vloeikensstraat. GPS: 
Vloeikensstraat 24, Wuustwezel - Dit is een organisatie van V.M.P.A. Natuurgidsen Brasschaat.
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INFOBEURSvoor kandidaat-leerlingen en hun oudersdinsdag 14 maart 201718u30 – 20u30

Gitok eerste graadKapellensteenweg 501, 2920 Kalmthout

www.gitok.be

Dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart zat deze zaal zoals 
steeds goed vol voor het jaarlijkse seniorenfeest. Ook dit jaar 
werd gekozen voor Luc Caals. Vorig jaar stond hij samen met 
Ann De Winne op het podium, met veel succes. Dit jaar koos Luc 

in het vak, zeker als je weet dat deze algemeen directeur is van 
het Fakkeltheater. "Ik werk al ruim 10 jaar samen met Luc, en 
telkens blijft het klikken. Binnenkort gaan we nog meer nieuwe 
dingen samen doen, het wisselt zeer goed af, we vullen mekaar 
goed aan, telkens iets nieuws."
Luc Caals gaat er prat op telkens met iets anders naar buiten te 

-
ver en ik probeer na zijn voorzet alles binnen te shotten."
"Luc is meer bezig met zijn typetjes en werkt af, verzorgt ook de 
grappen. Neen dit heeft niets met mijn directeur zijn te maken 

enorm genieten van het podiumwerk. Nieuwe producties maken 
is echter mijn ding."

voorstelling van de collega's afgewerkt en er staan nog 26 reis-
voorstellingen op het programma van de wijkagenten. Tijdens de 

Bold and the Beautiful. Daarna speel ik in oktober een monoloog 
en om af te sluiten “Als ik nog zou trouwen”, met een heleboel 

-
ziek componeren, acteren, directeur, chapeau."

-
nen alweer terugblikken op een meer dan geslaagd senioren-
feest.

SENIORENFEEST
IN DE RUITERHAL

K. Soc. Marie-ter-Heide
Zaterdag 11/3/2017
20.00 u 1e ploeg-Heibos

Zondag 12/3/2017

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

Erwin koopt 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 

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

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

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

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
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actueelparkbodeactueel

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

Bekijk al onze vacatures op www.brasschaat.be.

Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

voortaan kiss & ride-zone in
Vagevuurvelden
In de Vagevuurvelden worden ter hoogte van het Mater Dei
Instituut binnenkort werken uitgevoerd. Om de veiligheid van de 
schoolomgeving te verbeteren, wordt er een Kiss & Ride-zone 
aangelegd. De werken worden uitgevoerd in de krokusvakantie. 

De K&R-zone is een plek waar ouders op een eenvoudige en 
veilige manier hun schoolgaande kinderen kunnen afzetten met de 

voetgangers niet gehinderd. Bovendien kunnen de scholieren zo 
op een veilige manier uitstappen en tot aan de schoolpoort
wandelen. In de zone kan dus letterlijk slechts zeer korte tijd
geparkeerd worden.

De Vagevuurvelden wordt door de werken enkelrichting van het 
einde van de parking achteraan het GIB tot aan de Door Ver-
straetelei. Dit is nodig om de doorstroming te garanderen.

In 2016 behaalden vele Brasschaatse atleten en sportclubs
opmerkelijke resultaten op provinciaal, nationaal en zelfs
internationaal sportgebied.
Dit vieren we tijdens de sportlaureatenviering.   

De sportlaureatenviering gaat door op vrijdagavond
24 maart in sporthal Sportoase, Elshoutbaan 21.  

Tijdens deze viering zal ook de trofee en de beker voor 
sportverdienste worden uitgereikt aan de atleet en de 
sportploeg die een bijzondere sportprestatie leverden het 
afgelopen jaar. 

Verder wordt ook een trofee uitgereikt aan een belofte-
volle jongere tot en met 17 jaar.
Tot slot zal de Kapitteltrofee geschonken worden aan een 
Brasschaatse sportpersoonlijkheid die zich jarenlang
belangeloos heeft ingezet voor de sport in het algemeen, 
en dit in het Brasschaatse sportmilieu.

Deze huldiging is een initiatief van het gemeentebestuur
en de sportraad van Brasschaat. 

Wit bij wit, kleur bij kleur, 
net zoals in de wasmachine!

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Laten we voor eens en altijd duidelijk zijn: in de glasbol wordt wit en gekleurd 
glas gescheiden. Want logisch sorteren is makkelijker recycleren!

Vanaf 23 februari ging de omgevingsver-
gunning van start. Die verenigt en vervangt 
de bouwvergunning en de milieu-
vergunning. Aanvragen worden voortaan 
ingediend bij één loket: het omgevings-
loket, waarna één openbaar onderzoek en 
één adviesronde worden georganiseerd.

Op www.omgevingsloket.be van de
Vlaamse overheid vind je de gewijzigde 
procedures, de bijhorende regelgeving, 
handleidingen enz.

Wat betekent dit voor jou burger?
Tot 31 mei heb je de keuze.

• je aanvraag doen via het omgevings-
      loket via www.omgevingsloket.be.
• of een afspraak maken met de dienst 

ruimtelijke ordening om je aanvraag op 
papier in te dienen.

Opgelet!
Voor sommige aanvragen is het verplicht 
om beroep te doen op een architect. Je 
leest er alles over op
www.ruimtelijkeordening.be.

Wat betekent dit voor jou professioneel 
(architecten, landmeters, …)?
Vanaf 23 februari ben je verplicht om het 
omgevingsloket te gebruiken om je

aanvraag te doen. Ongeacht het niveau 
van de aanvraag: Vlaams, provinciaal of 
gemeentelijk.

Opgelet!
Op gemeentelijk niveau blijft de huidige 
werkwijze geldig t.e.m. 31 mei 2017.
Concreet betekent dit dat de steden-
bouwkundige vergunning en de milieu-
vergunning tot dan nog apart worden
afgeleverd. Nieuw is wel dat de milieu-
vergunning voor onbepaalde duur geldig 
zal zijn.

Wat verandert er aan de bouwvergunning?

Het militair domein Klein Schietveld aan de 
Licht Vliegwezenlaan staat al langer bekend 
om tal van attracties. In het voorjaar wordt 
er een nieuwe ecoparking geopend en 
kunnen bezoekers en toeristen gebruik 
maken van de nieuwe centrale parkeer-
plaats op een boogscheut van al die trek-
pleisters. Met plek voor 110 voertuigen 
wordt het natuur- en groengebied bovendien 
ook een stuk verkeersveiliger.

Zodra de parking opent zal de Licht Vlieg-
wezenlaan, die dwars door het militair 
domein loopt, met een bareel afgesloten 

um. Zo kunnen bezoekers met hun wagens 
niet langer tot aan de zogenaamde grote 
loskade rijden, maar moeten de voertuigen 
voortaan geparkeerd worden op de nieuw 
aangelegde ecologische parking.

ecologisch
Die ecoparking is aangelegd in waterdoor-
latende materialen. Het regenwater wordt 

grachten.
Voor de aanplanting is gemengd inheems 
plantsoen voorzien. Om het geheel mooi 
aan te kleden en niet te kaal te laten, komen 
er ook nog streekeigen hoogstammige
bomen zoals beuken, eiken en linden-
bomen.

boogscheut van de parking zijn tal van
toeristische succesnummers te vinden. 

Perron
Noord

Brasschaat viert zijn
kampioenen van 2016
op de sportlaureatenviering 

nieuwe ecoparking
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Appartement 
- Nieuwbouw

Living + terras op 
zuid, 3 slpk., lift.

Keuk. + badk. + te-
gels nog te kiezen.

Bij park, golf, zwem-
bad.

0489/553 445

Villa
H.O. - Nieuwbouw

3 tot 5 slaapkamers,
2 badkamers.

Bij park, golf, zwem-
bad.

Keuk. + badk. + te-
gels nog te kiezen.

0489/553 445

Te huur: magazijn 45 m² 
met hoge poort 2.50 m; € 
250. GSM 0496/069 251

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

Comp. probl. Ik kom a. 
huis herst., sneld. 0496/ 

Hebt u grat. ger.
die regelm. op rommelm. 

PAASVAKANTIE
Cursussen voor Kids en Jongeren in het Dakhuus
Dactylo is een vaardigheid die je in je vrije tijd maar ook op 
school en later handig van pas komt. Op 5 voormiddagen kan je 
er al aardig mee weg. (11-14jr)
In de cursus Assertiviteit (4 voormiddagen), leer je omgaan met 
je onzekerheid, faalangst of weinig zelfvertrouwen. (10-14 jr)
Of wil je liever iets helemaal anders ? Chinees bijvoorbeeld ? Op 
een spelende manier leren we de introductie van deze mooie en 
leuke taal.(10-14jr)

Je kan proeven van verschillende onderwerpen zoals portret-, 

jarigen.
En er is nog meer !
Ook in augustus biedt Dakhuus cursussen aan voor kids en jon-
geren. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 

dakhuus.org. Spring gerust ook eens binnen op de Bredabaan 
696 in Brasschaat.

Algemene renovatiewerken
ramen & deuren

sectionale poorten
ruwbouw • afbraak
bezetting • Gyproc

Schilder- • parket/laminaat-
en tegelwerken

Snelle termijnen
Vakmanschap

Correcte prijzen

Tel. 7/7d 8u-20u 
0497/245 775 of 03/293 50 65

Man zoekt werk, tuinw., 
schoonm., rest., e. a. w. 

43ste scholentornooi
Wisselbeker geschonken door 
het gemeentebestuur van 
Brasschaat met medewerking 
van de VZW Sport Plus en de 
sportdienst.
Met medewerking van de 
scholen uit de gemeente 
Brasschaat en van KFC Bras-
schaat.
Inrichting: Frans Van Bergen
Op het B-terrein van KFC 
Brasschaat (kunstgrasveld) op 
woensdag 29 maart 2017.
Wedstrijdkalender
Reeks A
13.30 u Gibo Drieh - Gilo  Kaart
14.15 u Wonderw. - Gibo Drieh
15.00 u. Gilo Kaart - Wonderw.
Reeks B
13.30 u Gibo Heide - St.-Ludg.
14.15 u St-Ludg - Gibo Mariab
15.00 u Gibo Mariab - Gibo Heide
16.00 u 3e reeks A - 3e reeks B

16.45 u 1e reeks A - 1e reeks B

Te koop: -
niseerde 2de H. aanhang-

-

Heer 62 j., echtg., wel-
stell. wkm jongere dame 
met dito klasse. SMS mij 

contact op!

Man zoekt werk, elke 
dag, ook WE, poets, 
tuinh. afw, babysit, spr. 

Tekenclub -
ners. Familiale, huiselijke 

Mariaburg.

Te koop: 2de H. scooter, 
heel sportief, weinig km, € 

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn, geen ge-

-
ber voor keukenhulp 
gezocht
Stal te Brasschaat. Geen 

-
ste. Info: Michel Hoppen-

Computerproblemen? 

o.t.k.

Te koop: ijskast No Frost 
-

Siemens € 150 nwpr € 

Te huur: app. Bredabaan 

woonk., open keuk., 1 
slpk., badk. met ligbad, 
terras, nabij winkels en 

Te huur: Brasschaat licht 
ruim 2 slpm app. (114 m²) 

badk, ap. toilet, terr., 
keld. € 695 + 50 kosten 
(huur gar.box inb.) Tel. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe website. Naast onze papieren uitgave, leest u vanaf nu op onze 
website berichten, mededelingen en “kleine nieuwtjes” uit de regio. Foto’s, filmpjes, verslagen, het kan allemaal 
een plaatsje krijgen. Zaken waarvoor geen ruimte vrij gemaakt kan worden in onze papieren uitgave, kunnen 
we hier wel een plekje geven, ook als deze betrekking hebben op zaken die wel in de regio, maar buiten ons ver-
spreidingsgebied plaats vinden. De complete krant blijft uiteraard beschikbaar op deze website, maar we brei-
den de service wat uit. Vanaf nu vervangen we niet langer elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zo-
dat er op termijn een  volledig jaar (46 uitgaves) permanent beschikbaar is. Veel plezier en graag snel tot ziens!

GLOEDNIEUWE 
BLOGWEBSITE

DAGELIJKS UPDATES

www.brasschaatsefilm.com

Geschikt voor desktops, 
laptops, smartphones & tablets.

Volg ons nu ook op facebook

De kinderboerderij zoekt animatoren-begeleiders 
v.a. 16 j. voor de vakantieweken in juli en augustus.
Zoals vorige jaren, organiseren we ook dit jaar vakantieweken op 
de boerderij. Wij zoeken nog animatoren voor volgende weken.

Heb je zin om mee in het boerderijleven te stappen, dieren ver-
zorgen,  stallen uitmesten, brood bakken, onkruid wieden, knut-
selen, sport en spel,….
En vind je het vooral leuk om de kinderen hierin te begeleiden, 
dan kan je nu inschrijven als animator voor die spetterende kam-

kinderen met 3 animatoren en 1 hoofdanimator.
Ben je 16 of ouder en kan je je een weekje vrijmaken, mail dan 

Rommelmarkt  KLF 
‘DE XXXIV’

-

rommelmarkt in Zaal Verli – 

FEMMA KAART
GROEPSREIS DE DOR-

DOGNE

-
car onderbegeleiding van 
gids Willem; verblijf in hotel 
restaurant “Laborderie” te 

-
pension. Voor alle verdere 
inlichtingen, reisplan, kost-
prijs contontacteer Hilde 
0496/85 45 80

Te koop:

Te huur gevr.: Vlaam-
se familie zoekt huisje in 
Brasschaat met 2 slpk., 

-
riode aug. tot en met dec. 

VZW DE GAMBIAVRIEN-
DEN haar volgende familie/

-
stellingen vanaf 13 u tot 18 
u te Brasschaat, Door Ver-
straetenlei nr 50 ( in GIB ). 
Gratis inkom en gratis par-
king in de school en omge-

Drank en lekkere taart aan 
democratische prijzen. Mega 
tombola.  Iedereen is van 
harte welkom. Verder info te 
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Sportblessures
ARTROSE

Osteoporose

Revolutionaire nieuwe behandelmethode !
Wat is artrose/osteoporose? 

Wat zijn de behandelmethoden? 
Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Snel terug naar een actief leven 
Doelgerichte behandeling van de oorzaak en niet enkel de symptomen 
Snelle vermindering van pijn en verbeterde levenskwaliteit

INFOAVOND Magnetische kernspinresonantie therapie De nieuwe behandelmethode uit Duitsland!
14.03.2017 om 19u30
Mansion of Dragons, park Brasschaat

RSVP: info@artrosecentrum.be

www.candlelightbar.be
Open van maandag tot zaterdag 

vanaf 19u tot ???

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0485/065 411

PEDICURE GEZOCHT? 

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

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Patsy Sörensen
Midden de jaren tachtig heeft Patsy Sörensen als kunstenaar 
haar atelier in de hoerenbuurt van Antwerpen. Daar wordt zij 
geconfronteerd met de schrijnende toestanden die het gevolg 
zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Verborgen achter 
ramen, deuren en zwoele rode lichtjes. 
Patsy blijft niet bij de pakken zitten en stampt Payoke vzw uit de 
grond om deze toestanden te bestrijden en het lot van vele vrou-
wen te verbeteren. Zij beseft vrij snel dat het hier gaat om een 
internationaal probleem dat op veel grotere schaal dient aange-
pakt te worden dan alleen in Antwerpen. 
Patsy hoopt via de politiek deze problemen te kunnen aanpak-
ken, na een omzwerving in verschillende politieke partijen in het 
stadhuis en in het Europese Parlement wil  zij niet buigen voor 
partijen en hun leiders. Patsy verliest haar doel en haar mensen, 
voor wie ze het doet, niet uit het oog. 
Tot twee keer toe krijgt zij bezoek van het koningshuis wat de 
aanleiding is voor een parlementaire onderzoekscommissie en 
resulteert in een wettelijk kader om mensenhandel strafbaar te 
maken. 
Patsy Sörensen is tot op vandaag nog altijd actief in de strijd 
tegen mensenhandel, zij geeft niet op, ze is een harde tante. 
Wil je meer weten over deze hardnekkige vrouw, haar leven en 

de kapel. 
Woensdag 15 maart 2017, om 20 uur, Sint-Jozefskapel, Augus-
tijnslei 76, gratis toegang. Organisatie Brasschaat 2012, hallo@
brasschaat2012.be 

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

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Voor 14 pers.
Op 300 m van de Hoge Venen,

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be
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Jong Groen Brasschaat-Kapellen nodigt uit. 
Vorig jaar mochten we Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn 
voormalige docent Walter Weyns ontvangen voor een erg boei-
ende avond. Dit jaar staan we er alweer met deze keer een 
klepper van formaat. Meyrem Almaci, nationaal voorzitter voor 
Groen, bezoekt Brasschaat!
In geuren en kleuren zal zij alles uit de doeken doen over het 
groene KMO-verhaal. Hoe kan je ecologisch ondernemen? Hoe 
steunt Groen de KMO's? Ga ook zeker met haar in debat en stel 
haar je vragen.
Praktisch: 
Op maandag 13 maart ontvangen we je graag in het centrum 
van Brasschaat, in Bar d'O (Augustijnslei 1) in zaal 'The Attic' 
(na ingang, aan linkerkant trap naar boven). De locatie is goed 
bereikbaar via openbaar vervoer met bussen 640, 780 en 730.
Deuren open om 19.30, we vangen aan om stipt 20.00u
Voor up-to-date info: bekijk het evenement op Facebook.

MEYREM ALMACI OP
BEZOEK IN BRASSCHAAT

Langs deze weg willen wij de vele vrienden, kennissen en
geburen danken voor het medeleven en de steun die 
wij mochten ervaren bij het overlijden van ons vader, 
voor velen “opa”

René Van Gils
Weduwnaar van Corry Neve

 Alex en  Josée Van Gils-Hofmans en Paul Geussens
 kinderen en kleinkinderen

Chris Van Gils
 kinderen en kleinkinderen

Karel en Anne-Marie Demeyere-Van Gils
 kinderen en kleinkinderen

Godo Van Gils
 en zoon

 kinderen en kleinkinderen

De families Van Gils en Neve

Gaspeldoornlaan 3, 2930 Brasschaat

De Meyer uitvaart Brasschaat

Ruil uw villa 
of apparte-
ment voor 

nieuwbouw 
villa of ap-
partement

0489/553 445

Polar Bear Association 25 maart ‘17
Voorjaarsbijeenkomst met voordracht: “Collaboratie en Re-
pressie tijdens WOII”
Op zaterdag 25 maart ’17 houdt de Polar Bear Association haar 
“Voorjaarsbijeenkomst”.  De Polar Bear, in de naam van de ver-
eniging, verwijst naar het embleem van de 49th (West Riding) 
Infantery Division die Wuustwezel in 1944 bevrijde.  De mannen 
van deze eenheid droegen een badge met een ijsbeer op de 
mouw van hun uniform.
Vorig jaar werd er tijdens deze bijeenkomst een gesmaakte le-
zing gegeven over de executies van soldaten door eigen troepen 
tijdens WOI door de Heer Marc Blommaert, lid Polar Bear Asso-
ciation en NSB Wuustwezel. Nu heeft brengt hij voor ons “Colla-
boratie en Repressie tijdens WOII”.  Hoewel dit een gevoelig on-
derwerp is, beoogt hij een wetenschappelijk-historisch beeld te 
schetsen.  Deze periode in onze geschiedenis roept nog steeds 
vragen op.  Door dit verhaal in de juiste context te plaatsen, wil-
len we een antwoord brengen op die vragen.  Wel moet je de 
tijdsgeest van toen in beschouwing nemen.  Niet elke generatie 
deelt dezelfde opinie over dit onderwerp.

: “Aan een oorlog en zijn nasleep komt nooit een einde.  Elke 
oorlog is een onvoltooid verleden.”
Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 25 maart ’17 vanaf 
13.45 u in de zaal van taverne ’t Dorp, Dorpstraat 111, 2990 
Wuustwezel.  De voordracht zal ongeveer twee uur duren, on-
derbroken door een pauze, en start om 14.30 u na een voorstel-
ling over de activiteiten van de vereniging.  
De toegang is vrij en de lezing wordt gratis aangeboden door 
de Polar Bear Association.  Uit praktische redenen graag een 
seintje als je wil komen luisteren op 0479/842 980 of evango@
skynet.be 
Eric Van Goethem, Voorzitter

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Penthouse
Nieuwbouw

2 slaapkamers.

Bij park, golf, zwem-
bad.

Keuk. + badk. + te-
gels nog te kiezen.

€ 299.000

0489/553 445

8 BESPAAR-TIPS
Ik bespaarde enorm en wil 
iedereen gratis helpen dat 
ook te doen. Ik vergelijk 
gratis de beste tarieven 
voor uw gsm, elektro, gas, 
tv, internet, zonnepaneel-
onderhoud, cv-onderhoud, 
voip (telefoneren over in-
ternet). Mijn advies kost 
u niets, integendeel, u 
verdient eraan! Met vrien-
delijke groeten, Luc Ger-
mis, zelfstandig consultant 
voor Orange en Luminus, 
luc.smartsn@gmail.com, 
tel 0475 72 98 65. Minder 
betalen begint nu.

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

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

Alko Shredder Compost-
mollen 5000B € 320. Tel. 
0493/586 827

Mieke zoekt werk, poet-
sen, babysit, rest.w. Spr. 

Onderhoud van tuinen, 
25 jaar ervaring, € 12/uur, 
ex btw 0487/715 534

Man zoekt werk, tuinw., 
schoonmaken, rest., e. a. 
w. Tel. 0465/397 152

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

Verticuteren van gazons 
+ herstellen oude gazons. 

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534

Afbreken van uw tuinhuis, 
berghok, garage, gratis 

Omspitten van tuinen, 
gazons, gratis offerte. 
0487/715 534

Te huur: garage, gelegen 
aan golf, Miksebaan 260/1 
Prijs: € 75. Tel. 03/651 
75 97

Gevraagd: ik koop uw 
strips van Piet Pinter en 
Bert Bibber, 0493/598 540

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

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, kelder, zolder, 
garage, magazijn, inboe-

0495/504 635

Spanje Calpe. - Te huur: 
app. max. 4 p., 200 m van 
strand, airco, zwembad; 
TV Vl. 0475/253 635 chris.
anthonissen@icloud.com

Klusjeswerk, afbraak, 
groenwerk, enz. € 8/uur. 
0467/616 403

Schilderen, klusjes, lami-
naat, metsen, vloeren, alle 
bouww. 0489/326 333

Poetsvrouw zoekt werk, 
ook strijk, v. elke dag beh. 
vr. 0488/235 096 na 18 u.

Wie wil er voor zichzelf 
groenten kweken op een 
perceel grond, 200 m². Tel. 
03/651 86 66 na 18 u.
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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

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

Beenaerts 

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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

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

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

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

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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

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

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van 

de Hemelhoeve
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Liezbeth Noyen, Bredabaan 509/2001, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Nancy Van Meir, Leemputweg 10, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Myriam De Wit, Lage Kaart 429, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Monique Van Hemel, Heideaard 124, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

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



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

€ 279.900

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

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

RIJKEVORSEL

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

HEMELAKKERS 25 - 2DE
Zeer gunstig gelegen appartement met 3 
slaapkamers in klein gebouw. Mooi zicht op 
park van Brasschaat. EPC: 402

€ 198.500

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

€ 750 + € 40 kosten

DE AARD 1 - 2DE
Rustig gelegen, zeer goed onderhouden en 
ruim hoekappartement (105m²) met als indeling 
een inkomhal met vestiaire, living, keuken, 
badkamer, 3 slaapkamers en 2x terras. Overal 
dubbele beglazing en achteraan rolluiken. CV 
ketel van 2010. Bij het appartement hoort ook 
een garagebox. EPC: 240
€ 218.000

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

€ 220.000

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

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

€ 245.000

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

€ 139.000

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

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

€ 248.000

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

€ 360.000

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

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

€ 345.000

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

€ 320.000

VELDSTRAAT 54
In een rustige omg. gelegen OB, opp. 1250 m². Deze woning.
Glvl: een inkomh. met toilet, een rme liv met lichtinv, verzorgde
kkn, een bdk, 3 slpks en een hobby- of ateliermte, was gar. en 
kan event. terug hervormd worden. Er is een ruime tn met zwmb 
en jacuzzi. Naast de woning loopt er een wandelpad. 1ste verd: 
nog 2 slpks en een hobbyrmte. De woning is voll onderkelderd 
en ook voorzien van zonnepan.. Zeker bekijken! EPC: 459
€ 315.000

VELDSTRAAT 290
Bedrijfsgebouw omgeving ‘Brasschaat-Kaart’.
Bruikbare vloeroppervlakte van 1.172 m².Be-
staande uit 1.000 m² magazijn (poorthoogte 
3,07m)met vrije werkhoogte 3,70 m en kantoren 
170 m².Geen KMO-zone! Enkel milieuklasse 
3.Terreinoppervlakte 1.310 m², straatbreedte 
26,5 m.Betonconstructie met metselwerk.
€ 525.000

BRASSCHAAT

MERKSEM

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

VICTOR GOVAERSLAAN 12 - 3DE
Gunstig gelegen en zeer groot appartement 
(180m²) met 3 ruime slaapkamers, 2x badkamer, 
grote living met open haard en parketvloer, inge-
richte keuken, 2x terras, kelder en een garage 
in het complex achteraan. Centrale ligging nabij 
uitvalswegen en openbaar vervoer. EPC: 146

€ 289.000

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

€ 495.000

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

€ 449.000

STABROEK
GROTE MOLENWEG 167 - 2DE
Modern duplexapp van 180m² met luxeafwerking ge-
legen nabij het centr van Stabroek. Dit dakapp beschikt 
oa over ruime liv met toegang tot het terras van 54 m², 
compleet ingerichte open kkn, bdkr met inloopdouche 
en vrijstaand bad en 2 ruime slpks. Mog om garagebox 
met autom. poort bij aan te kopen. Lift met rechtstreekse 
toegang tot het app. Bouwjaar 2013. EPC: 119
€ 399.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

BRASSCHAAT
RUSTOORDLEI 13
Verzorgde en goed onderhouden halfopen 
bebouwing met 2 ruime slaapkamers, inpandige 
garage en tuin op mooie rustige ligging te ‘Bras-
schaat-Kaart’. Gelegen nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer op enkele minuutjes van het 
centrum van Brasschaat. EPC: 818

€ 295.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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 wor-
den. 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 zul-
len de laatste details aangebracht worden, alsook een leuke ei-
gentijdse 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, begindatum (21-03-2017) en naam 
cursus (Bloemschikken) . Bedrag van 30.00 €  storten op reke-
ning :
733-1610994-48   Volwassenenatelier ’t Kratje vzw, Gasthuis-
straat 7 te 2990 Gooreind - Wuustwezel

Ervaren poetsvrouw 
zoekt werk met dch. GSM 
0485/682 252

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

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

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

KFC Brasschaat
Vrijdag 10-3-2017
20.00 u.: Res. A - Gooreind
Zaterdag 11-3-2017
09.30 u.: U13 A - Kalmthout
11.00 u.: U7 - Sint-Job
12.30 u.: U11 - City Pirates
15.00 u.: Prov. Res. - Wijnegem
13.45 u.: Kalmthout - U8
15.15 u.: Kalmthout - U9 A
15.15 u.: Kalmthout - U9 B
10.00 u.: Donk - U10
11.00 u.: Gooreind - U6
Zondag 12-3-2017
11.15 u.: U15 B - Hoogstraten
09.30 u.: U15 A - Merksem
15.00 u.: 1e ploeg - R. Leest
11.45 u.: Ekeren - U17
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

Garage sale 10-17 u.; 15 
& 16 april, Klaverheide 80, 
Brasschaat

Ik ben een (biologische) 
landbouwer die graag 
lokale groenten wil te-
len.  Hebt u een stuk 
grond waar u momenteel 
niets mee doet? En wil 
u die grond ter beschik-
king stellen voor een 
leuk groenteproject? Tel 
0494/481 236

Te huur: studio Schoten, 
€ 510; 0471/298 198

03 653 30 03
w w w.rodenburgh.be

OPEN HUIS
WOENSDAG 8/3 : 14.00-16.00 UUR

GERENOVEERDE STADSVILLA 
OP ZEER GUNSTIGE LOCATIE IN BRASSCHAAT

Te koop: Deze charmante stadsvilla werd volledig gerenoveerd, is 
direct beschikbaar en ook verhuisklaar!

4 slaapkamers, 2 badkamers, ruime garage en bijgebouw, aangelegde 
tuin en terrassen.

Vraagprijs: € 650.000,00
Lemmélei 8 - Brasschaat
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WIJ WERVEN AAN: ERVAREN FIJNSCHILDERS 
Lyssens P. BVBA 0478/264 871

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

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:  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.

0468/116.116

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

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

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

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

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

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
30/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

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

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

NIEUWBOUW WONINGEN & APPARTEMENTEN TE KOOP

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

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

BRASSCHAAT
LAGE KAART & KORTESTRAAT

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

EKEREN-CENTRUM
KLOOSTERSTRAAT
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De glazenwasser bvba

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

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

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

T

Marc Van de Berckt bvba

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 
Leopoldslei 131 • 2930 Brasschaat 

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN + 

BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT

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

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Inboedelservice,

Te huur:

Gezocht:
-
-

Te huur:

Te huur: -

Te huur:
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J. Janssens & Zonen 
BOUWMATERIALEN & BETON

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

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

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
OP STAP  MET  ANNELIES
Op 19/3 gaan we weer wandelen. Bijeenkomst om 9.30 uur aan 
de Fortsebaan/parking van de “Inslag”
Iedereen van harte welkom. Niet leden zijn niet verzekerd.
Meer info bij Annelies 03/ 297 85 50
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Dinsdag 14 maart 2017
Voordracht

“Wij drinken 20 badkuipen water per dag”
De hoeveelheid water in de wereld waarover we beschikken is 
eindig. Door de bevolkingsaangroei, ons toenemend waterge-
bruik en de klimaatwijziging komt de waterbevoorrading in het 
gedrang en  komen meer en meer landen in een situatie van wa-
terstress en waterschaarste. Onze consumptie is zeer bepalend 
voor de waterbeschikbaarheid in België maar ook in andere lan-
den. De goederen die wij hier verbruiken worden voor het groot-
ste deel geproduceerd in andere landen, en dus ook met water 
uit die landen. Op deze wijze is onze consumptie bepalend voor 
de hoeveel water waarover mensen in die landen beschikken, en 
dus ook voor hun kansen op ontwikkeling.
Veel mensen zijn reeds overtuigd van rationeel watergebruik, 
maar hierbij wordt vaak enkel gedacht aan het rationeel omgaan 
met water dat uit onze kraan stroomt (zoals vaker een douche te 
nemen in plaats van een bad, of een toilet van een spaarknop 
voorzien).  Voor onze levenswijze hebben wij echter ook nood 
aan veel water, en niet alleen aan drinkwater. Ons grootste wa-
terverbruik zit immers in het consumeren van producten waar-
voor water tijdens de productie gebruikt werd. In deze presen-
tatie wordt dit meer in detail uitgelegd, worden de uitdagingen 
in een mondiale context geplaatst en worden een aantal pistes 
besproken over hoe we op een meer duurzame manier met wa-
ter kunnen omgaan. 
Organisatie: Velt Brasschaat
Plaats: De Ploeg, Verhoevenlei 50
Aanvang 20 uur. Iedereen welkom, inkom is gratis.



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

WUUSTWEZEL
BEUKENDREEF 2B 
Zeer verzorgde moderne villa op de 
rand van Gooreind met prachtig uitzicht 
op weilanden, gelegen op een mooi 
perceel van 1.150 m². 

EPC: 357 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr 

€ 425.000

WUUSTWEZEL
BEUKENDREEF 28
Midden in een residentiële wijk ligt deze 
perfect onderhouden gelijkvloerse wo-
ning op een noord-oost georiënteerd 
perceel van 1.086 m². 

EPC: 253 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 415.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37B – 25
Prachtig gelegen, zonnig appartement 
van 130 m², op domein ‘Wilaard’ met 
zicht op park en vijvers. 

EPC : 208 Sted. Inl.: Wp, Gvg, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 399.000

ST.-JOB-IN-’T-GOOR
BRAAMBESLAAN 41 
Op een perceel van 1.154 m², staat deze 
charmante woning met 2 slaapkamers. 

EPC: 668 Sted. Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 265.000

WUUSTWEZEL
HET GELEEG 12 BUS 2
Goed gelegen appartement, van 85 m², 
op eerste verdieping in klein gebouw met 
4 appartementen. 

EPC: 150  Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 220.000

KAPELLEN
KALMTHOUTSESTEENWEG 141 - 143 
(4 APPARTEMENTEN) 
4 appartementen, tussen 89 en 150 m² 
semi casco, op een zeer mooie locatie.

EPB in opmaak, Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

Vanaf € 210.000

KAPELLEN
PRINSENDREEF 6 BUS 16 
Mooi, zonnig penthouse, met veel lich-
tinval van 140 m², met 3 slaapkamers, 
gelegen in residentie ’t Prinsenhof. 

EPC: 432 Sted.inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 389.000

KAPELLEN
ESSENHOUTSTRAAT 40
Op wandelafstand van het centrum van 
Kapellen bevindt zich deze woning op 
117m² bewoonbare oppervlakte. 

EPC: 467 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 175.000

KAPELLEN
GRENSSTRAAT 246 
Deze zeer verzorgde gelijkvloerse woning 
is gelegen in een groene omgeving op 
een Zuid gericht perceel van 1.500 m². 

EPC: 520 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 395.000

ST.-JOB-IN-’T-GOOR
CAMBEENBOSLAAN C3
In een groene omgeving staat deze 
gelijkvloerse woning met 2 slaapkamers 
op een mooi perceel van 994 m². 

EPC: 623 Sted.Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 329.000

WUUSTWEZEL
SINT WILLEBRORDUSSTRAAT 70 
Rustig en landelijk gelegen charman-
te laagbouwwoning op perceel van 
1.140 m². 

EPC: 601 Sted. Inl.: Vg, Wglk, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 398.000

ST. LENAARTS
POTHOEK 24 
Gezellige, instapklare gezinswoning op 
mooi perceel van 777 m², gelegen op 
rustige locatie in het centrum. 

EPC : 273 Sted. Inl.: Vg, Wug, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 385.000

BRECHT
BORGHTHOEVESTRAAT 26  
Knusse, vrijstaande woning op 550 m², 
gelegen in een doodlopende straat in 
het centrum, op wandelafstand van de 
winkels. Ook het treinstation Noorder-
kempen en de E19 zijn vlot bereikbaar. 
EPC: 491 Sted.inl. Vg, Gvv, Gdv, Gvg, Gvkr 

€ 375.000

WUUSTWEZEL
OUD GOOREIND 32
Omgeven door landerijen staat deze te 
renoveren woning op ca. 910 m². 

EPC: 528 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

267.000

KAPELLEN
HAZENLEI 4 
Schitterende Manoirstijl villa in een 
residentiële omgeving nabij Royal Golf 
Club te Kapellen. 

EPC: 202 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 1.275.000

KAPELLEN
PRINSENDREEF 6
Mooi gelijkvloers appartement van ca. 
130 m², met veel lichtinval en mooi 
groot terras met privé tuin, gelegen in 
residentie ’t Prinsenhof. 

EPC: 392 Sted. Inl. : Wg, Vg, Vv, Gvkr , Gdv 

€ 295.000

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

Vanaf € 155.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37A 1
Uniek gelijkvloers appartement van 
160 m², met riant overdekt terras, in het 
prachtige domein Wilaard te Kapellen. 

EPC: 323 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 485.000

ST.-JOB-IN-’T-GOOR

ESSEN
OUDE BAAN 189
Omgeven door landerijen en groen, 
vinden we deze gelijkvloerse woning met 
6 mogelijke slaapkamer op 2.700 m².

EPC: 693 Sted.inl.: Vg, Ag, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 389.000

BRUGSTRAAT 29 
Goed onderhouden appartement op 
eerste verdieping in kleinschalig ap-
partementsgebouw in het centrum van 
Sint-Job-in-’t-Goor. 

EPC: 347 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 225.000
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Vrijheid 147 • Hoogstraten

Handelslei 93 • St. Antonius-Zoersel

Brasschaatsteenweg 253 • Kalmthout

Lindenlaan 1 • Beerse

Gasthuisstraat 16 • Brecht

Dorp 13 • Rijkevorsel
T. 03 314 81 91

INFO@IMMONOORD.BE

Hoeveel woningen 
gaat u bezoeken?

Bekijk hier de deelnemende woningen
of ontdek ze allemaal op era.be

BRECHT
LESSIUSSTRAAT 34-40 
Modern nieuwbouwproject waar nog 
twee éénslaapkamerappartementen 
te koop zijn, gelegen in het centrum 
van Brecht. 

EPB in opmaak Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

Vanaf € 185.000
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GEZOCHT 
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING 

MEESTERGAST • PLOEGBAAS
ERVAREN METSELAAR 

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

Regio Kalmthout

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

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

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
akmanschap

b
e

t r o u w ba
a

r

SINDS 1926BRASSCHAAT

Dienstencentra Brasschaat
Aprilvisquiz, uitzonderlijk op donderdag 30 maart om 14 uur 
schrijf nu al in!
Schrijf vanaf 6 maart in voor de gezamenlijke busreis naar Keu-
kenhof op 26 april!

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 06/03 om 14 uur: start nieuwe cursus meditatie
Di 07/03 om 9 uur: strijkatelier : breng je strijk en de leerlingen 
van Mater Dei strijken hem voor jou! Tijdens het strijken trakteren 

Di 07/03 om 13.30 uur: knap recyKleren : je tovert mooie crea-
ties (handtassen, juwelen, vaasjes, …) tevoorschijn van oude of 
ongedragen kledingstukken. Deelnemen kost 3 euro. Inschrijven 
verplicht want de plaatsen zijn beperkt. Leuke workshop voor 
handige en minder handige Harry’s en Henriettes.
Wo 08/03 om 14 uur: informatiemoment “tussenkomsten voor 
zorgbehoevende senioren”
Ma 13/3 om 14 uur: rikken, gezelschapspellen én smulnamiddag
Di 14/03  om 9 uur: wandelen
Do 16/03 om 11.45 uur: lentefeest : speciale menu : 11 euro
Do 16/03 om 14 uur: dansnamiddag met Louis en zoon en klein-
zoon: 3 euro
Voor menu én dansnamiddag betaal je 13 euro!
Do 23/03 om 14 uur: wereldverteldag, verhalen over metamor-
phose, gratis!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 07/03 om 9.30 uur: wandelen met Okra Kaart
Do 09/03 om 9 uur: start pc cursus sessie 3 (meer info over the-
ma’s in het dienstencentrum)
Do 09/03 om 14 uur: bingo
Di 14/03 om 13 uur: naai- en breiatelier Moeders voor Moeders
Ma 20/03 om 9 uur: start pc cursus sessie 4 (meer info over 
thema’s in het dienstencentrum)
Ma 20/3 om 14 uur: workshop “Knap recyKleren”: je tovert mooie 
creaties (handtassen, juwelen, vaasjes, …) tevoorschijn van 
oude of ongedragen kledingstukken. Deelnemen kost 3 euro. 
Inschrijven verplicht want de plaatsen zijn beperkt. Leuke work-
shop voor handige en minder handige Harry’s en Henriettes.
Ma 20/03 om 14 uur: voordracht door Jef “Jazz Café”
Mogelijkheid tot voetmassage op maandagnamiddag, afspraak 
maken aub
Elke maandagnamiddag om 14u: creawerking: dames die sa-
men komen om samen te handwerken
Mogelijkheid tot hotstone-massage op woensdag- of vrijdagna-
middag, afspraak maken aub
Mogelijkheid tot stoelmassage/andullatie op maandag- of vrij-
dagnamiddag, afspraak maken aub
Zangkoor de Zonnezingers op vrijdag om 9u45, kom eens gezel-
lig mee zingen

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Elke ma nam: zangstonde, elke di nam: hobby, elke dinsdag 
vanaf 10 uur patchwork,
elke wo nam: schaken, inkleuren voor volwassenen en kinderen, 
spelletjes spelen met de kinderen, elke di en do nam: kaarten 
en petanque, di en vr tafeltennis, vr nam: sjoelbak en rummicub

Ma 06/03 om 9.30  uur yogalates

Ma 13/03 om 14 uur: bezoek wijkagent,  Bingo
Woe 15/03 om 14 uur: dansnamiddag

bloemschikken in namiddag
Ma 20/03 om start inschrijvingen sport overdag
Do 23/03 om 10 uur: computerclub
Vr 24/03 om 9.30 uur: mandala tekenen
Geef u op voor cursus “kleine Arcana” (woensdagnamiddag)
Er zijn cursussen waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn: Aqua-
rel, Patchwork, kantklossen, bloemschikken,  open atelier. 

Op zondag 26 februari bruiste  sporthal de Zeurt van de sportieve en gezellige sfeer, met meer dan 
180 G sporters uit al de hoeken van ons Vlaamse land: van Kortrijk over Gent, Antwerpen, Brasschaat 
en Schoten tot Tielt-Winge ,  Zolder en Lommel. Ben Rottiers (Pol van FC de kampioenen) was voor 
het zevende jaar op rij weer vrijwillig op post om alle ploegen op een ludieke wijze voor te stellen. De 
bezielers en vrijwilligers van BC Cobras (basketfusieclub van Schoten en Brasschaat)  o.l.v. Eddy 
Neefs maakten er een sportief en culinair feest van voor alle deelnemers en hun supporters. Schepen 
van Sport Adinda van Gerven keek met bewonderende ogen naar het spektakel, genoot mee en reikte 
met plezier de trofeeën uit. En ze stelde vast dat de inhaalbeweging die Vlaanderen de laatste jaren 
maakt voor de G-sport een terechte en goede keuze is. Onze club zal zich verder blijven inspannen 
voor al wie  basketbal wil beoefenen: van jong tot oud, meisjes en jongens, valide en G-sporters.

G-BASKETTORNOOI VAN BC COBRAS:
WAT EEN SFEER !

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

0487/636 835

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

MINDER UITGEVEN
= meer fun.

Ik vergelijk gratis de bes-
te tarieven voor uw gsm, 
elektro, gas, tv, internet, 
zonnepaneel-onderhoud, 
cv-onderhoud, voip (te-
lefoneren over internet). 
Ikzelf bespaarde enorm 
en wil iedereen gratis hel-
pen. Mijn advies kost u 
niets, integendeel, u ver-
dient eraan! Met vriende-
lijke groeten, Luc Germis, 
zelfstandig consultant 
voor Orange en Luminus,
luc.smartsn@gmail.com, 
tel 0475 72 98 65. Minder 
betalen begint nu.

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

FEMMA KAART
BEZOEK CENTRAAL 

STATION
Dinsdag 14 maart van 10u tot 
12u neemt de gids je mee voor  
een tocht door het schitterend 
gerestaureerde Centraal Sta-
tion en belicht waarom dit 
monumentale gebouw de bij-
naam “spoorwegkathedraal” 
verdient.
Start en einde: visit Antwer-
pen, balie Centraal Station 
(gelijkvloers via ingang Peli-
kaanstraat). Samenkomst aan 
Den Eekhoorn om 9u waar we
carpoolen naar Carrefour en 
nemen de tram naar Astrid.
Leden 6 euro-niet leden 9 
euro. Info Hilde 0496 85 45 80

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

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

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

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

-
werken, binn. en buit., 
zelfst. patr. 0496/879 461
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De Perelaar WUUSTWEZEL - conceptwoningen 

2-3 slaapkamers
energiezuinig
aantrekkelijke prijs

Dorpsstraat WUUSTWEZEL - appartementen

7 appartementen
2-3 slaapkamers
terras of tuin

MEER INFO WWW.COGGHE.BE

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

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

            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.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Gratis offerte & advies
0491 883 597 Bart

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Op zaterdag 25 maart 2017 om 20 u brengt het koor Continuo o.l.v. Jeanine Lambrechts en bege-
leid door het Atelier van Historische Instrumenten (Muziekacademie Ekeren) o.l.v. Wim Becu een 
concert met werken van S. Scheidt, J.H. Schein en H. Schütz.
O.L.V.-Koningin, Ruusbroeckplein 2, Schoten-Koningshof. Reservatie : 03/651 51 41 irene.demey-
er@skynet.be. VVK en -26/65+ : € 12    Kassa : € 15



Brasschaatse Film,     Nr. 10,     8-3-2017  34

Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

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

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

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

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

Papier

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

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

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

11 - 12/03 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

11 - 12/03 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

11 - 12/03 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

BURGELIJKE 
STAND

Verswijver Alec 21-02, Berendrecht
Carpentier Avelyn 23-02, Antwerpen
Doms Jules 21-02, Schoten
Hutu-Mapasa Lena 22-02, Hoevenen
Hontelé Roxanne 21-02, Essen
Van Goethem Liv 23-02, Zandvliet
Vereecken Skye 21-02, Merksem
Embregts Lore 21-02, Brasschaat
Braspenning Pien 21-02, Hoogstraten
Van Wallendael Doutzen 24-02, Kalmthout
Deckers Finn 25-02, Merksem

De Wilde Mathias 27-02, Hoevenen
Van Onckelen Tom 24-02, Mechelen
Stevens Hanna 27-02, Brasschaat
Jochems Joeri 26-02, Merksem
Delafortry Lander 25-02, Wuustwezel
Rondejko Zuzanna 26-02, Kapellen
Stuyck Anna 24-02, Schoten
Vandewalle Celle 26-02, Brasschaat
Buytaert June 27-02, Ekeren
Lacroix Baartmans Amélie 17-02, Brasschaat
Van Assche Bauwens Anthar 20-02, Schoten

Palmaers Maria, 88 jaar, weduwe van Lenaerts Léonard, Brasschaat
Peeters Irma, 88 jaar, weduwe van Smets Josephus, Brasschaat
Vissers-Similon Ludovicus, 80 jaar, Echtgenoot van Geyskens Anna, Brasschaat
Dils Armand, 75 jaar, Echtgenoot van Gilis Maria, Kapellen
Allonsius Robert, 77 jaar, Echtgenoot van Wils Elisabeth, Stabroek
Van Linden Josepha, 89 jaar, weduwe van Kerschot Petrus, Stabroek
Joosen Petrus, 89 jaar, Echtgenoot van Bruyninckx Carolina, Essen
Beysens Jeannine, 74 jaar, weduwe van Hermans Gustaaf, Schoten
Caron Maria, 82 jaar, weduwe van Goderie Andreas, Antwerpen
Leenknegt Geert, 58 jaar, Echtgenoot van Van Gool Dora, Brasschaat
Smits Ludovicus, 93 jaar, weduwnaar van Dams Zoé, Antwerpen
Van der Mast Leon, 83 jaar, Essen
Coomans Monique, 54 jaar, Rumst
Verbeeck Victor, 92 jaar, weduwnaar van Daniels Lea, Brecht
Kerremans Marcel, 91 jaar, weduwnaar van Caluwaerts Emma, Brasschaat
De Muynck Simonne, 91 jaar, weduwe van Dam Eugeen, Brasschaat

Femma Ekeren- Donk
Elke derde donderdag van de maand (van maart tot oktober): Fietsen. Data: donderdag 16 maart 
2017, 20 april, 18 mei, 22 juni, 20 juli en 17 augustus 2017. Samenkomst  om 13.30 uur. Vertrek aan 
Zaal de Nobele Donk, J. Ickxsraat, 10, 2180 Ekeren.
Organisatie: Femma Ekeren-Donk - Inlichtingen: M. Verlinden tel.03/ 664.27.26. 
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PC Bethanië en AZ Sint-Jozef
maken deel uit van vzw Emmaüs.

TECHNISCH DIRECTEUR M/V

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

L I N G E R I E
BRASSCHAATSE
WINKELDAGEN

Breng de lente in huis met onze nieuwe collectie lingerie

10%
KORTING
ook op de nieuwe 

badmode
Actie tot 12/3/’17
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

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

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

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

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

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

ENERGIE-ZUINIGE

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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

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


