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BREDABAAN 358

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

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

Niet vergeten !!
2u. wordt 3u.

Wij helpen u graag van
winter- naar zomertijd

Bel gerust !

03/652 17 77 of  0497 62 15 62

P. Van der Auwera

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

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

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

        

WWW.DEGELDERFASHION.COM

BREDABAAN 441
2930 BRASSCHAAT

OF
HANDELSLEI 27

2960 SINT-JOB-IN-’T-GOOR

DE GELDER
FASHION

CADEAUTIP
VADERDAG 19 MAART

TOP 10
1. Cadeaubon
2. Strijkvrij hemd v.a. € 59,95
3. De ideale riem: €59,-
4. Maerz Trui: € 99,95
5. Set ondergoed: € 34,94
6. Das/strik v.a. € 24,95
7. Trui v.a. € 79,95
8. Pierre Cardin Polo: € 89,95
9. Meyer broek: € 109,95
10. Paar sokken: € 9.95

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
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

MAART 2017
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Schilder- en decoratiewerken

AUGUSTYNS
Familiebedrijf sinds 1967

Zelfwerkend patroon

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

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

B
V

B
A

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!

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

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.

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)

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kant, oude medailles, blikken dozen
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen
 Oude zakhorloges en polsuurwerken
 Oude munten en oude kerstballen
 Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

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

Graag nodigen wij jullie uit op onze wafelenbak 
om een lekkere wafel te komen smullen, daarbij 

kan je genieten van een geurende tas koffie of een 
heerlijke frisdrank, wij verwachten u in

“Ons Middelheem”
Bredabaan 423 – 2930 Brasschaat

ZONDAG 19 MAART 2017
van 11.00 uur tot 17.30 uur

Van harte welkom

Chiro Brasschaat-centrum
45ste wafelenbak

hou je vast, hou je klaar
want de chiro is weer daar

met hun wafels 
geurend vers en klaar

geen gezeur, geen getreur
kom nu maar …

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

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

Te huur: 3 slpk-app. Lage 
Kaart 250, 1e verd. € 875, 
gar. mog. GSM 0494/574 
165. Immoweb 6882750

Penthouse
Nieuwbouw

2 slaapkamers.

Bij park, golf, zwem-
bad.

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

€ 299.000

0489/553 445
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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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

OVERLIJDENSBERICHT

Op 2 maart 2017 overleed onverwacht
in het A.Z. Klina te Brasschaat

Jan Van Riel
werknemer BASF

Hij werd geboren te Brasschaat op 7 januari 1956.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
rond de asurne bij te wonen op woensdag 15 maart 2017
om 11 u. in Zaal Ter Heide, Bredabaan 1057 te Brasschaat-
Maria-ter-Heide. Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats al-
daar, Durentijdlei.

Correspondentie : Familie Van Riel
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

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

Feestelijke Opening
vrijdag 17 & zaterdag 18 maart

t.w.v. € 300*

Zaterdag doorlopend
modeshow met

Femke Herygers en Jade 

* actievoorwaarden in de winkel.

Bredabaan 169 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 32 34

Open di. t/m zat.: 10 tot 18u.
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Hoeksalon zoals op foto

1269€

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

5000m² meubelplezier

Afrit nr 3 BRECHT

Volg industriezone
‘De Ring’

BREDA ANTWERPEN

BRASSCHAAT

ST. JOB IN ‘T GOOR

BRECHT

Ambachtslaan 2
2960 Brecht-België

Afrit nr. 3
industriezone De Ring
naast Blokker en Aldi

Tel. 0032(0)3 313 83 52,
Fax 0032(0)3 313 60 44,

E-mail: info@meubleta.be

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

1399€

1589€

Scandinavische topkwaliteit in leder.
Verstelbare zetel met voetbankje

Dressoir + barkast +
tafel + 4 stoelen

1069€

MEUBLETA’S WOONPROMOTIES

Boxspringset 160x200 compleet,
inclusief 2 pocketverenmatrassen

en topper

979€

Boxspringset 160x200
elektrisch verstelbaar,

inclusief 2 pocketverematrassen

1999€

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

789€

Vb. 330x217 met glasfronten

1176€

www.meubleta.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 15 maart
Dagsoep

Kip in Rieslingsaus, 
kroketjes

Donderd. 16 maart
Dagsoep

Visserspannetje, 
duchesse aardappel

Vrijdag 17 maart
Dagsoep

Steak met sla mixte 
en frietjes

Maandag 20 maart 
Dagsoep

Stoofvlees met frietjes

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

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

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

in de week van ma 20 t.e.m. za 25 maart een paar Duo

T R O U W R I N G E N
dan ontvangt u een bon 

voor een GRATIS

DREAMING 
OF THAT 

SPECIAL DAY

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

www.luverdy.beLEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

U1 

€ 60 voor 90’
op 10 beurtenkaart

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Mariaburg-Ekeren Maria-Theresialei 26

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

      geeft je war Mte
         heft blokk Ades op
  maakt je leven Slustiger
 brengt je tot ru St
     herstelt de b Alans
     geeft je ener Gie
  brengt je in ev Enwicht

Lezing ‘Islam, tussen vertrouwen en vrees’ 
door Emilio Platti

Dinsdag 28 maart 2017 om 20 uur. Het laatste jaar worden we 
overspoeld met aanslagen die vaak door IS in naam van de Is-
lam worden opgeëist.  We verwelkomen prof. Emilio Platti, om 
ons meer inzichten te geven in de Islam waar velen zich achter 
verschuilen om deze daden te plegen.   Het wordt een lezing die 
verder gaat dan de actualiteit van de dag maar inzoomt op waar 
de Islam juist voor staat en ons de nodige inzichten geeft. Prof. 
Em. Emilio Platti is dominicaan en werkte vanaf 1980 voor de 
KUL als docent Arabisch en later werd hij hoofddocent Christen-
dom en Islam aan diezelfde universiteit.  Hij werkte ook aan de 
Université Catholique De Paris, de Univisersity Santo Tomas in 
de Filippijnen en gaf vele gastcolleges wereldwijd.   Sinds zijn 
emeritaat verblijft hij 6 maanden per jaar in Caïro en maakte de 
verschillende revoluties de laatste jaren mee vanuit de plaatse-
lijke situatie. Hij is dus iemand die vanuit zijn kennis en ervarin-
gen de ideale spreker is voor deze boeiende lezing! Prijs: VVK € 
6 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 10 niet-leden. Kassa € 8 
Davidsfonds cultuurkaarthouders - € 12 niet-leden. € 3 -25 jaar. 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren (sterk aanbevolen voor deze lezing): 
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60; activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be



Brasschaatse Film,     Nr. 11,     15-3-2017  6

VERWARMINGSBEDRIJF DE CUYPER
Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • T. 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be

LAAT UW CENTRALE VERWARMING 
CONTROLEREN EN REINIGEN

VOORJAARSACTIE -10% KORTING*

- onderhoud gasinstallatie*

- onderhoud stookolie installatie*

- onderhoud schoorstenen met attest

* Actie geldig van 15 maart 2017 tot 31 mei bij aangifte van bon

Wie wil er tuinieren op 
stuk grond in du Boislei 
tussen Veldstraat en Hof-
straat? Neem contact op 
0499/807 653

Alle dakrenovat ies, 
roofing, pannen, leien, 
ontmossen van alle da-
ken, lekken, herstellen. 
0492/822 180

LENTEBLOEIERS OP 
VORDENSTEIN

Te huur: appartement. 
1e verdiep. Instapklaar, 
2 slaapkamers, keuken + 
klein terras, douche, ber-
ging, garage. Lage Kaart 
436, Brasschaat, GSM 
0497/172 108

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

Gratis hondenren, 4 pa-
nelen, 1.80 x 2.00. MTH, 
0498/248 944 na 17 u.

Vrouw zoekt werk, poets, 
strijk, babysit, rest. Eng. 
spr. 0465/659 058 Leslie

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonm., babysit, rest., 
Eng. spr. 0465/135 896 
Sonita

Vrouw zoekt werk, poets, 
strijk, babysit, rest. Eng. 
spr. 0466/429 925 Lexie

Te koop: kanaries goud 
agaat, goede zangers, € 
15/st. GSM 0474/533 434

VAN 15 TOT 31 MAART
IS KTA BRASSCHAAT LIVE

BREDABAAN 312A BRASSCHAAT

KOM
KIJK &
KOOP

Go! 
Pop-Up

KTA 

BRASSCHAAT

KTA 
BRASSCHAAT
KWALITEIT
TOEKOMST
AMBITIE

SPRING EVEN BINNEN, VOLG DE LES EN 
KOOP IETS VAN ONZE MINIONDERNEMINGEN

Voor meer info kijk op www.ktabrasschaat.be/popup 

ALLES VOOR SCHOOL EN KANTOOR

SCHOTEN - www.pandava.com - HOEVENEN

Donderdag 16 maart

Vrijdag 17 maart

Maandag 20 maart

Dinsdag 21 maart

Woensdag 22 maart

Donderdag 23 maart

Vrijdag 24 maart

Cupcakes versieren

Cupcakes versieren

Rollenspel in het Frans

Proeven op de werking van gist

Communicatietraining

Soep met seizoensgroenten

Timmeren van een insectenhotel

Verkoop miniondernemingen

Verkoop miniondernemingen

Paascreatie

Cupcakes versieren

Snoezelen

Klantenspel

Wetenschappelijke proefjes

Haken van een GSM-hoesje voor jongens

St. Patricksday

Duits voor op reis

Een serieschakeling

Snoezelen

Disectie oog  en anatomie van de hersenen

Inrichting van een winkel

10.15 uur - 11.55 uur 12.50 uur - 14.30 uur 14.45 uur - 15.35 uur

VAN 27 TOT 31 MAART VERKOOP PRODUCTEN MINIONDERNEMINGEN
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Z e t e l b e d r i j f

De doe-het-zelver kan 
bij ons terecht voor luxe 
parket vinyl stroken 
en tegels van JAB-
Anstoetz.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom.
Ontdek het volledige 
productgamma via onze 
website. 

 
www.HERFIL.be

JAB VLOEREN

KIDS-FOTOSHOOT
CREATIEVE  COMMUNIE  of  LENTEFEEST  FOTO

in   rasschaatb

bodystyling®
bodystyling.be       bodystyling

* Enkel geldig t.e.m. 15 april 2017. Informeer naar de actievoorwaarden in je Bodystyling-studio. Niet te cumuleren met andearec ties of kortingen. Bij aankoop van een volledige advieskuur van minimaal 20 beurten (Therm+o + Skinrevita).

Slank, vitaal en gezond.

Gezond afslanken
met Bodystyling®

Bodystyling® in een notedop? Gezond en 
 Twee keer per week 

bewegen, gecombineerd met evenwichtige 
voeding: dat is ons 

 En dat bewegen 
niet saai hoeft te zijn, bewijzen we in onze studio’s. 
Bij Bodystyling® 

manier en in een 

vrijblijvendGRATIS

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

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

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

Optrekgordijnen • Japanse panelen
Wave gordijn • Zonnewering

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 

Ervaren tuinman zoekt 
werk, graag namiddag 

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 

Mooie afsluiter van indoorseizoen 
ATLETIEK CLUB BREAK

BK cadetten en scholieren door in Gent: 
4 clubrecords, 1 Vlaams record en 1 
Belgisch record! Jasper Wildemeersch 
mocht als eerste aan de slag in het 
hoogspringen bij de cadetten jongens. 
Met zijn arm nog in het gips na een 
valpartij bij een hordenwedstrijd liet hij 
toch nog enkele mooie sprongen zien, 
hij sprong nog 1m50 en eindigde mooi 
zevende. Vervolgens was het aan Jaan 
Bal, die de reeksen van de 60mH liep, hij 
won zijn reeks in 7'85, zelfde tijd als de 
winnaar van de eerste reeks.. Catherine 
de Bie werd tweede in haar reeks van 
de 60m in 7'99, bijna 2/10 sneller dan 

Sam Ferny sprong 2m80 in het polsstokspringen bij de cadetten 
meisjes. Zij werd mooi vierde met deze hoogte. Tevens een clubre-

onder het 15 jaar oude Belgische record van Damien Broothaerts 
uit kwamen, Jaan liep 7'76, zijn Waalse leeftijdsgenoot liep 7'72 en 
kan het BR op zijn naam schrijven. Zware ontgoocheling bij Jaan de 
eerste minuten, maar al gauw het besef van zijn eigen fantastische 

zij zette in de reeksen immers de 4de tijd neer! Ze werd echter ge-

hier die 7'99 nemen ze je niet meer af! Dan was het lang wachten op 

die in actie moest komen. Zij zette de teleurstelling van de gemiste 

seconde van haar 200m tijd af! En kwam uit op 26'30, hiermee werd 
ze over het hele deelnemersveld bij de cadetten mooi vierde! Jaan 
liep de allerlaatste 200m van een lange dag, hij mocht starten in 
baan 5 met zijn rechtstreekse concurrent met dezelfde tijd voor zich. 
Jaan liep een mooie race, de klok stopte op 21'80, 1/100 boven het 
24 jaar oude Belgisch record, weer net niet? Maar snel werd de of-

en mooie afsluiter van dit indoorseizoen! 

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

FRANS: ervaren leraar 
(+25 jaar) geeft privé-bij-
werkles (alle niveaus), stu-

Ik zoek schoonmaak-
werk  spr. gd Ned., erv. 

Ik zoek oud ivoor, ook 
beeld, Liebig prentj., zilv., 
beeld. ook bronzen, kl. 
klokjes, zakuurw., schouw-
garnit., stukk. uit groot-

Alle schilderwerken, bin-
nen en buiten door Poolse 



Brasschaatse Film,     Nr. 11,     15-3-2017 8

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

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.

Is uw gasketel aan 
vervanging toe?

Kies dan voor een
ENERGIE-ZUINIGE

oplossing !!
Wij doen ook onderhoud op gasketels 

met aflevering van officieel 
reiniging- en verbrandingsattest

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

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

-

-

-

-

Marlies en Ilke zijn “Toffe Gast” van Wuustwezel

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

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

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

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

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

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

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

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
De Caterslei 20 • 2930 Brasschaat
0476/97.61.51
roel.augustyns@vav-advocaten.be

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Brasschaat Open Golf
& Country Club

Miksebaan 248, 2930 Brasschaat • tel 03/653.10.84 • E-mail info@brasschaatgolf.be

NODIGT U UIT TIJDENS DE 

OPENDEURDAG
op maandag 17 april van 10 tot 16 uur

Elke deelnemer krijgt een gratis initiatie onder begeleiding van professionals,
een woordje uitleg & een begeleide wandeling over de golfbaan (totaal 2 uur)

Inschrijven via website: 
WWW.STARTTOGOLF.BE/BRASSCHAATGOLF

(alleen ingeschrevenen zullen kunnen deelnemen)

Ook regelmatig opstarten van groepslessen               lessenpakket van € 130

Nu verkrijgbaar bij Naald & Schaar! 
Zeer mooie klassevolle handtassen en portefeuilles

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

VERKORTEN • VERLENGEN • VERSMALLEN • VERBREDEN

Openingsuren:
Ma. - vr. 9 - 18u • Zat. 10-17u
Zon- en feestdagen gesloten

Tel. & fax 03 651 63 66

www.naaldenschaar.com
Bredabaan 354 - Brasschaat

Alle soorten gordijnen op maat - Gratis opmeten, leveren en ophangen

GEVRAAGD

dame
voor droogkuis
in Brasschaat

1 à 2 dagen per week.

Voor afspraak

0475/240 888

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

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

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

K. SOC. Maria-ter-Heide
Vrijdag 17/3/2017
20.00 u Achterbroek-Res A
Zaterdag 18/3/2017
13.00 u Tongeren-Dames nat.
14.30 u Antwerp Girls-Dam B
14.00 u U13A-Brasschaat
09.30 u U11-St.Job
11.15 u U10-Brecht
11.15 u U9A-Donk
11.15 u U9B-Achterbroek
09.30 u U8-Donk
09.30 u U7-Brasschaat
Zondag 19/3/2017
15.00 u Oostmalle-1e ploeg
10.00 u Wuustwezel-U17
11.30 u U15-Wuustwezel
10.00 u Wuustwezel-U13R
Donderdag 23/3/2017
20.00 u Res A-Heibos

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

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

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

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

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 18 maart 2017
09.30 u.: ‘s Gravenwl. - U13
10.30 u.: U9 - Kalmthout
11.00 u.: Wildert - U10
11.00 u.: Heibos - U8
13.00 u.: Zandvliet - Gew. Res
13.30 u.: City Pirates - U11
15.00 u.: Wilgenhof - Benne B
20.00 u.: Kontich - 1e ploeg
Zondag 19 maart 2017
09.30 u.: Loenhout - U17 A
11.30 u.: Merksem - U17 B 

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

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

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

Geef je donkere oude 
meube len  een  f r i s -
se jeugdige uitstraling 
op kleur van je interi-
eur. Bel 0496/456 802 

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

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

Literair Café
Guillaume VAN DER STIGHELEN praat in het literair café over 
Samen door één deur. Hoe wij, kinderen van de verlichting, onze 
samenleving moeten beschermen.
Op donderdag 23 maart 2017 om 20 uur 30 (deuren 20 uur) in de 
Ruiterhal, Gemeentepark 10 Brasschaat 
Guillaume Van der Stighelen  was reclamemaker en medeoprich-
ter van het internationale reclamebureau Duval Guillaume. In 2011 
stapte hij uit de reclame. In de jaren die volgden werd hij columnist 
voor diverse kranten en tijdschriften, schreef boeken en werkte 
mee aan televisieprogramma’s. Guillaume Van der Stighelen zingt 
en speelt piano bij de Grungblavers.
Eind vorige jaar verscheen bij uitgeverij Lannoo Samen door één 
deur waarin Van der Stighelen een lans breekt voor de grondbe-

ginselen van de westerse beschaving. Hij vertelt hoe ze tot stand 
gekomen zijn en geeft heel concrete aanwijzingen hoe en waarom 
we ze in stand moeten houden. 
Hoog tijd, nu onze samenleving belaagd wordt door fanatici en 
verzwakt door onze eigen onverschilligheid.
Guillaume Van der Stighelen praat over Samen door één deur met 
Peter Renard. - De PGM-band zorgt voor muzikale intermezzi.
Praktisch: Literaire cafés worden georganiseerd door De Lezer 
vzw i.s.m. C.C. Brasschaat  met de steun van de Gemeentelijke 
Bibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren (*). Kaartjes 
voor het literair café kosten 5 euro – Vriend 4 euro - kassa +1 
euro. Reserveren: Cultuurcentrum 03 650 03 40, cultuurcentrum@
brasschaat.be, via www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek. 
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 
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www.openvldbrasschaat.be

Open VLD Brasschaat

@Open_Vld_Brasschaat

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
Christophe Thomas 
lijsttrekker voor OpenVld
Open Vld Brasschaat heeft Christophe Thomas (45) voorgedragen als lijst-
trekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is bij de liberalen ineens 
het startschot van de voorbereiding van een verkiezingsprogramma en 
het samenstellen van de lijst met 33 sterke en gemotiveerde kandidaten.

Het was Staatssecretaris Philippe De Backer die het 
nieuws bekend maakte op de ‘Winter Blues’, een talrijk 
bijgewoonde receptie in de Melkerij Peersbos.

Thomas is bedrijfsleider en al enkele jaren voorzitter van 
de afdeling. Hij was lang districtsburgemeester en -schepen 
in Ekeren. In 2011 verhuisde hij met zijn gezin van 
Mariaburg (Ekeren) naar Brasschaat.   

en Romain Denayer zijn de andere speerpunten in 
de campagne. ‘Een sterk team met een goeie mix 
van vernieuwing en ervaring’ zegt de lijsttrekker.

Wil u hier meer over lezen, surf dan naar 
www.openvldbrasschaat.be,
reacties zijn welkom op info@openvldbrasschaat.be!

Brasserie
De Hoge Boom

Aanbieden met cv of
telefonisch contact vragen
naar Peter: tel. 03/605 84 72

zoekt

ervaren dienster/zaal
variabele uren

Jobstudenten
voor weekendwerk

Paasvakantie en zomer
Liefst uit de regio

Snoeiwerken  hagen, 
vellen van bomen, klim-
werk of met hoogtewerker, 
verhakselen, afvoeren. 
0492/822 180

Calpe te huur - Prachtig 
appart. 2/4 pers., 1e lijn, 
gr. terr., zeezicht, TV Vl., 

Alle comfort. 03/326 13 87

Garageverkoop, ook bro-
cante, zondag 26 maart 
van 11-16 uur, Dophei-
delaan 12, M.T.H. - Bras-
schaat

Poetsvr. zoekt werk woe. 
+ zat. Spr. Eng. Gd. ref. Pr. 
ov. t. k. 0486/507 854

is op zoek naar een

KEUKENMEDEWERK(ST)ER
voor 1 dag per week,

zelfstandig kunnen werken in de keuken. (FLEXIJOB)

 stressbestendig, verzorgd voorkomen, per-
fect Nederlandstalig, punctueel, sociaal, vriendelijk, enthousi-

gen gesloten. Graag enkel ernstige kandidaten.
Voor verdere inlichtingen enkel via telefoon: 0473/26 01 38

Het is bijna zo ver... onze laatste Winter op Wielen van het 2e sei-
zoen. Graag verwelkomen we je op zondag 19 maart, tussen 11-14u 
op Perron Noord. Bijna lente, eindelijk de zon (?!)... Iedereen heeft 
zowat genoeg van de regen, de wind en de koude. Hopend dat de 
weergoden 19 maart eindelijk wat beter gezind zijn, kijken wij uit 
naar onze Winter op Wielen Brasschaat meeting op Perron Noord. 

de mensen van het Politiemuseum komen ook een kijkje nemen! 
Zodra de parkeerplaatsen volzet zijn op Perron Noord, mogen we 
ook deze keer de oldtimers parkeren tussen de tanks en andere 
indrukwekkende legervoertuigen. Voor bezoekers hebben we ook 
op deze site parkeergelegenheid.
www.facebook.com/WoWBrasschaat
http://tieketan.wixsite.com/winteropwielen

WINTER OP WIELEN

Oud papier
Dit voorjaar brengt ‘De Nieuwe 
Kompanie’ het aangrijpende 
‘Oud Papier’ van Stany Crets 

beklijvend verhaal gebracht 
met sobere, harde dialogen. 

geen ander, hier en daar luch-
tige toetsen aan te brengen die 
het geheel zeer verteerbaar 
maken.

tussen een onverteerd verlden 
en een uitzichtloos heden ...

roerd zal laten. Van kippenvel 
tot een glimlach van herken-
ning, van koude rillingen tot 
empathie met de personages. 

terugdenkt ...
We richten de zaal ‘Antoon Van 
den Weyngaert’ in ‘Antverpia’ 
weer in als theatercafé met 
slechts 40 plaatsen. Sint Anto-
nislei 97 te Brasschaat. Speel-
dagen: 17/18/23/24/25 maart 
om 20 u. en op zondagen 19 en 
26 maart om 14.30 u. Reserva-
tie: www.denieuwekompanie.
be; info@denieuwekompanie 
of bel Monique op 0475/900 
772 alle dagen van 10-20 u.
Let op! de vertoningen van 
17, 19 en 24 maart zijn uit-
verkocht!

FEMMA KAART - GROEPSREIS DE DORDOGNE
Van 18 sept. tot 24 sept. 2017 reis per luxe touringcar onderbegeleiding van gids Willem; verblijf in 
hotel restaurant “Laborderie” te Tamnies en Perigord in volpension. Voor alle verdere inlichtingen, 
reisplan, kostprijs contontacteer Hilde 0496/85 45 80

Kapelsesteenweg 72 - 2930 Brasschaat - T 03 640 30 30 - www.smcb.be 

Kijkdag
(lagere school)
woe. 29 maart

Van 9u tot 11.30u staat onze 
school open. Iedereen die wil 
inschrijven is van harte wel-
kom. Alle kleuters kunnen 
op een speelse manier onze 
school leren kennen!

Estival
(lager en secundair)
vrij. 5 mei en za. 6 mei

Feestweekend n.a.v. 85-
jarig bestaan van het college.
U kan onze school ontdek-
ken in een geanimeerd en 
meer feestelijk kader. Op 
vrijdagavond vanaf 20.00u, 
op zaterdag tijdens de open-
schooldag van 13.00u tot 
17.00u

Rondleidingen en
inschrijvingen lagere school en secundair
U kan steeds bellen of mailen voor een afspraak en wij maken 
graag voor u tijd vrij (tel. 03 640 30 30 of informatie@smcb.be).
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Tijdens onze designdagen staat onze eigen Hemelaer Collection, een stijlvolle en uitgebreide 
collectie zetels in prachtige stoff en, in de kijker samen met…

Blancefl oerlaan 61 I  Antwerpen L.O. I  T. 03 219 19 01www.hemelaer.be I info @ hemelaer.be

5 5  J a a r  s e r v i c e  &  v e r t r o u w e n  -  l e d e r e n  e n  s t o f f e n  s a l o n s  - 
r e l a x z e t e l s  -   s l a a p -  e n  e e t k a m e r s  -  i n t e r i e u r a d v i e s

 > Nieuwe collectie tafels en stoelen uit Italië.
 > De unieke creaties van ASHTARI CARPETS.
 > U kan testrijden met de Q7 Electron, de ecofi scale hybride van Audi.

> Een glaasje heerlijke champagne en een lekker hapje.

Alle dagen geopend van 10u tot 18u 
tijdens onze designdagen ook op zondag.

DESIGNDAGEN
18 I 03 I 2017
tot en met26 I 03 I 2017

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

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

PEDICURE GEZOCHT? 

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

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts

Deurde

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

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

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

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

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

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

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

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

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN 40/300 CM
ALLE LEIBOMEN

Beukenhagen, coniferen, taxus, buxus, e.a.
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HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 | 2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 | brasschaat@horta.org | www.horta.org

10% 

 KORTING*

op tuinhuizen en 

speeltuigen

* Actie geldig tot en met 25 maart 2017
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Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/653 33 33
(vlakbij het park)   zon. en ma. open vanaf 9u. tot ... u.   • di. tot vr. vanaf 10u. • Zaterdag vanaf 11u.

Maandag 20/03

Maandag 13/03

Vrijdag 24/03

MAANDMENU
MAART

Vrijdag 17/03

Dinsdag 21/03

Dinsdag 14/03

Woensdag 22/03

Woensdag 15/03

Soep
 

Steak met
saus en frietjes

Dessert

Soep
 

peper, frietjes

Dessert

Soep

Lamsskotelet met 
gebakken 

aardappelen

Dessert

Soep 
Gehaktballetjes 

met selder in 
tomatensaus, 

puree

Dessert

Soep

zure saus, rijst

Dessert

Soep
Kalkoenrollade 
met erwtjes en 

worteltjes, 
kroketjes

Dessert

Soep

Dessert

Kaaskroketjes

chef

met appelsien-
sausje of

Dame Blanche

Soep

wijnsaus, puree

Dessert

Donderdag 23/03

Donderdag 16/03

Aspergesoep met 
zalmsnippers

•
Gamba’s Vieux met 

frietjes of brood
•

Gebakken ananas met 
brownie en kaneelijs

Dagschotels € 11
Soep, hoofdgerecht, dessert

menu
fou

€ 20,00

€ 29,90

Soep

Cordon bleue met 
bloemkool en gerookte 

aardappel

Dessert

Gratis glaasje 
cava bij afgifte 
van deze bon

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

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)

En er is nog meer !
Ook in augustus biedt Dakhuus cursussen aan voor kids en jongeren. Graag meer info? Neem een 

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

TE KOOP: Mercedes 500sl ‘91 R129
oldtimer van 
verzamelaar, 
lage miles en 

Alle opties 
werkend

Meer info op www.jospock.simplesite.com of 0472/720 721

€ 18.000,- 
vaste prijs

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

vlaamsestudentaanhuis.be

Gezocht:

Te huur:

Prins Kavelhof, nieuw-
bouw assistentiewoning 
te koop:
aangenaam appartement 

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken en alle an-

Tuinman zoekt werk, gd 

Te huur:

SVB Driehoek
17 maart 2017 

18 maart 2017 

19 maart 2017 

Te koop gevraagd: post-

Appartement 
- Nieuwbouw

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

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

Bij park, golf, zwem-
bad.

0489/553 445

Te koop:

Nederlandse dame met 
masterdiploma en 20+ 
jaar werkervaring zoekt 
uitdagende administratie-

com

Te huur:

Te huur
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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
Pauwelslei 220 - Brasschaat - Tel. 03 653 49 99

De Zachte Lijn

GRATIS
luxe Spa scrub 

handdoek
bij reeks endermologie
DE behandeling tegen 

cellulitis

Accordeons in Concert
19 maart om 14.00u in GC Kadans, Achter d’Hoven 15, Wuustwezel
De Koninklijke Accordeonvereniging Hoger Streven neemt je op zondag 19 maart mee voor een 
wonderlijke reis door Europa. Bij het eerste land krijg je een vrolijk deuntje te horen dat je zeker 
kent van een humoristische televisiereeks. Eens de grens over, schakelt het orkest over op een 
wereldberoemde jazzmelodie. En weer wat verder word je ondergedompeld in de typische volks-
muziek van dat land. De kinderen uit de opleiding zorgen dat je bij elk land in de juiste stemming 
komt. Hoe zij dat voor mekaar brengen, dat blijft nog een geheim. Vervelen zal deze muzikale reis 
nooit doen. Heb je nog geen plaatsen gereserveerd? Wees er dan snel bij, want de kaartenverkoop 
loopt als een trein. Kaarten kosten 10 euro, en zijn te bekomen via info@hoger-streven.be, op het 
nummer 0473 952 816, of in de Gasthuishoeve te Wuustwezel †

Quirijnen 03 650 15 15

Verdrietig maar dankbaar,
dat een verder lijden haar bespaard is gebleven,

stellen wij u in kennis van het heengaan van onze lieve moeder

Mevrouw
Josephine Lenaerts

weduwe van de Heer

Edward Verdaet

Geboren te Brasschaat op 18 september 1928
en overleden te Brasschaat op 7 maart 2017.

Dit melden u :

Eddy Verdaet en Margriet Van den Bleeken,
François Verdaet,

haar kinderen,
Gregory en Lynn Slootmans-Verdaet,
 Merel en Emiel,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de kerk 
Goddelijk-Kind-Jezus, Lage Kaart te Brasschaat-Bethanie 

op dinsdag 14 maart 2017 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats
 van Brasschaat-Maria-ter-Heide, gelegen aan della Faillestraat.

Ploegsebaan 193 - 2930 Brasschaat

Hebt u grat. ger. vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
st. Senno. 0485/300 437

Man zoekt werk, tuinw., 
schoonm., rest., e. a. w. 
GSM 0492/418 559

Te huur: Brasschaat licht 
ruim 2 slpm app. (114 m²) 
aan Kaartse Plein. Gr. 
liv., ing. keuk. met berg., 
badk, ap. toilet, terr., 
keld. € 695 + 50 kosten 
(huur gar.box inb.) Tel. 
0475/292 311

Ontstopp ingen  van 
goot, wc, leidingen, enz. 
0492/822 180 Tom

Computerproblemen? 
Draadloze verbinding? 

Info 0498/340 990. Prijs 
o.t.k.

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

Magazijn te huur in Bras-
schaat, 5 m x 9,5 m; 2.70 
m hoog, sanitair & licht 
inbegrepen, aan € 350/m.
GSM 0476/917 113

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonm., babysit, e. a. w. 
0466/492 026
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De provincie heeft een aanvraag tot milieuver-
gunning ontvangen voor een recyclagepark 
en composteringsite van Igean milieu en 
veilgheid en gemeentebestuur Brasschaat, 
Ploegsebaan 275 te Brasschaat. 
Het betreft het verder exploiteren na wijziging, 
uitbreiding en milieutechnische opsplitsing tot 
twee afzonderlijke bedrijven: recyclagepark 
en composteringsite.

RECYCLAGEPARK

Het park op naam van ov Igean milieu & 
veiligheid op het kadastrale perceel 1-H-33C 
omvat voortaan:

opslag en sortering
van selectief ingezamelde huishoudelijke 

van gevaarlijk afval (uitbreiding-wijziging - 
2.2.1.b):
• bouw- en sloopafval

 - gemengd bouw- en sloopafval in 2 open 
containers van 20 m³

 - kalkplaten en cellenbeton in open contai-
ner van 12 m³

 - zuiver steenpuin in 4 open containers van 
12 m³

 - asbesthoudend afval in 1 open bigbag 
van 12 m³

 - grond in open container van 12 m³
• papier en karton in 2 containers van 40 m³
• metaal in 2 containers van 30 m³
• autobanden (2 gondels voor elk 70 banden)
• vlak glas in een container van 12 m³
• hol glas in een gecompartimenteerde  

container van 20 m³ (10 m³ voor wit glas,  
10 m³ voor gekleurd glas)

• KGA
 - batterijen in 7 vaatjes van 60 l
 - autobatterijen in 1 plastibac van 600 l
 - afvalolie in een bovengrondse, dubbel-

wandige houder van 1000 l
 - frituurolie en -vet in 4 plastibacs van 600 l
 - TL-lampen in 2 boxen van 1,5 m³
 - overige in plastibacs en kunststofvaten

• grof vuil in 4 containers van 40 m³
• 

 -
40 m³

 - zuivere plastic folie in 4 zakken van 300 l  
+ opslagzone (40 m³) voor volle zakken

 - plastic bloempotjes en plantentrays in 6 
rolcontainers van 1100 l

 - piepschuim in zak van 1000 l + opslag-
zone (40 m³) voor volle zakken

• pmd in 2 containers van 40 m³
• textiel in 6 boxen van 2 m³
• hout in 4 containers van 40 m³
• groenafval (138 m² op vloeistofdichte vloer)
• AEEA

 - witgoed in 2 gesloten containers van  
40 m³

 - bruingoed in 25 houten boxen van 2 m³
• herbruikbare goederen binnen (35 m²)
• kurken stoppen in 1 vat van 60 l
• kaarsresten in 1 vat van 60 l

lozing bedrijfsafvalwater
via een KWS-afscheider in de openbare 
riolering met een maximaal debiet van 
138,91 m³/uur, 356,96 m³/dag en 
7473,2 m³/jaar (uitbreiding 136,91 m³/uur - 
3.4.3).

COMPOSTERINGSITE

Site op naam van gemeentebestuur Bras-
schaat op het kadastrale perceel 1-H-31-L, 
omvat voortaan:

verhakselen gft-afval
max 700 ton (regularisatie - 2.2.2.f.2)

inrichting aërobe compostering
Voor groente-, fruit- en tuinafval op werkvloer 
van 18.408 m² en met een verwerkingscapa-
citeit van 17.532 m³/jaar (= 12.272 ton/jaar) 
(2.2.3.b.3).

zuiveringsinstallatie afvalwater
Met voorbezinkbekken, rietveld en voorraad-
bekken voor de zuivering van afvloeiwater 
van het uitgebreide composteringsterrein en 
de lozing van bedrijfsafvalwater in de open-
bare riolering. 
Max debiet van 10 m³/uur (vermindering met 
90 m³/uur - 3.6.3.2).

tussentijdse opslag uitgegraven bodem
Voldoet aan toepassing volgens Vlarebo.
Capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³ 
(61.2.1).

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.2.1.b 
- 2.2.2.f.2 - 2.2.3.b.3 - 3.4.3 - 3.6.3.2 - 61.2.1

AFWIJKINGEN

aangevraagd door 
Igean milieu en veiligheid
Alternatief voor groenscherm (zoals bepaald 
in artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II): aanleg 
groenscherm volgens stedenbouwkundige 
vergunning zoals bepaald op uitvoeringsplan 
(bijlage bij milieuvergunningsaanvraag).  
Afmetingen groenscherm aan oostelijke en 
westelijke zijde minstens 5 m, aan zuidelijke 
en noordelijke zijde 4 m.

In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem 
II over de lozing van bedrijfsafvalwater met 
een maximale hoeveelheid van meer dan 
2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ 
per jaar via een controle-inrichting, vraagt 
de exploitant om geen meetgoot te moeten 
plaatsen.

aangevraagd door 
gemeentebestuur Brasschaat
Artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II bepaalt de 
plaatsing van een groenscherm van minstens 
5m breedte. Omdat er reeds heel wat groen 
(bos) rond de composteringsite aanwezig is, 
vraagt het gemeentebestuur om geen groen-
scherm te moeten plaatsen.

DOSSIER TER INZAGE

Het vergunningsaanvraag ligt van 7 maart 
tot 8 april 2017 ter inzage bij de milieudienst, 
Bredabaan 182. 
Heb je opmerkingen, dan kan je tot de sluiting 
van het onderzoek je schriftelijke bezwaren 
richten aan het college van burgemeester en 
schepenen, Bredabaan 182 te 
2930 Brasschaat. Mondelinge bezwaren deel 
je mee aan de burgemeester of aan een door 
hem aangewezen ambtenaar. 
Er wordt geen informatievergadering gehou-
den.

meer info
milieudienst
Bredabaan 182
T 03 650 02 93
milieudienst@brasschaat.be

milieuvergunning 
recyclagepark en composteringsite 
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Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

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

Luchthaven- en Privévervoer

die vanuit ons kantoor te Brasschaat dossiers van een uiteenlopend 
cliënteel beheert.

• Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
• 1 à 2 jaar relevante ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk
• Je houdt van cijfers, analyseren, rapporteren
• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken
• Je bent nauwgezet, kritisch, discreet en loyaal 

• Een aantrekkelijk salaris dat kan groeien met de ervaring

 

Wij zoeken:

Boekhouder m/v 

NATUURLIJK SPEELPAD DE AARD

Oprit of parking
in klinkers

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Jonge vrouw zoekt 
werk: poetsen, strijken, 

Afloop verstopt of je 

Alg. renovatiewerken, 
nieuwbw, schrijn- en tim-
merwerk, gyproc, parket, 

bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 

Ophalen van

Te huur:

www.candlelightbar.be
vanaf 19u tot ???

Meisjes gevraagd
Zeer goede verdienste! 

Te huur:

Schilderw.,

Comp. probl.

Alle renovatiewerken, 

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

Spanje Calpe. - Te huur: 

Poetsvrouw zoekt werk, 

Erwin koopt oude post-
kaarten en munten, an-
tieke curiosa , schilde-
rijen, merkhandtassen, 
juwelen, Chinese vazen, 

den, vintage horloges, 

Mieke zoekt werk, poet-

Ruil uw villa 
of apparte-
ment voor 

nieuwbouw 
villa of ap-
partement

0489/553 445
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SCHOTEN

Meer over ons productengamma:
WWW.PLASTIEKVW.BE

 SHOWROOM & AFHAALPUNT:

DEURNE
Oude Bosuilbaan 43 
2100 Deurne
T: 03 326 75 70
verkoop@plastiekvw.be

OPENINGSUREN
maandag - vrijdag
8u - 17u30
zaterdag
8u - 12u

 AFHAALPUNT: 

SCHOTEN
Eethuisstraat 103
2900 Schoten
maandag - vrijdag
8u - 12u & 13u - 17u

Slim besteld?

Snel gesteld!
NIEUW AFHAALPUNT:

Eethuisstraat 103
2900 Schoten

partner van

+ 50.000 kunststof bouwartikelen.

Samen zoeken naar de beste oplossing. DEURNE

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

MEERDAAGSE REIS PAS DE CALAIS / 
BAIE DE LA SOMME :23/8 t/m 28/8/2017.

Van woensdag 23 augustus t/m maandag 28 augustus.reist 
Femma Brasschaat Centrum naar Nord-Pas de Calais  en La 
Baie de la Somme. Deze keer geen heel lange busreis , maar 
lekker dichtbij….We bezoeken oa Cap Blanc Nez en Cap Gris 
Nez, Boulogne, Le Touquet, de baai van de Somme met St Valé-
ry sur Somme ( boottocht) en het natuurgebied / vogelreservaat 
Marquenterre, Etaples en le centre Marèis, les Jardins de Valloi-
res , Amiens, La Coupole enz….Een heel gevarieerd programma 
waarin zowel een stevige brok natuur als cultuur zit.
We logeren in Berck-sur-Somme ( hotel Regina), waar we ’s 
avonds langs de zee kunnen wandelen en naar de zeehonden 
kunnen gaan kijken die daar in het wild leven.
Deze reis kan u aangeboden worden aan 680 € pp op basis van 
tweepersoons standaard kamer – opleg 1persoonskamer / stan-
daard 173€ of aan 745€ pp op basis van tweepersoons supérieur 
kamer – opleg 1 persoonskamer / supérieur 240€.
Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch - tel 03.344 07 
96. Gelieve bij de inschrijving zeer duidelijk te vermelden welke 
kamer u wenst. U kan tevens een annulatieverzekering beko-
men.
Het voorschot van 150€ pp moet betaald worden voor 23 maart 
op het rekeningnummer  van Femma Brasschaat centrum BE28 
1030 4543 9720, met vermelding reis Nord Pas de Calais + ver-
melding standaard of supérieur + naam deelnemer(s).

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
HUIS TE BRASSCHAAT

Bredabaan 473: 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

Vormingsavond
GROOT WORDEN DOEN ZE VANZELF, LUISTEREN NIET ALTIJD.
Donderdag 23 maart 2017 om 20.00u. Opvoeden doet men elke dag opnieuw en is niet altijd even 
makkelijk. Waar en hoe trek ik mijn grenzen? We bekijken hoe kinderen zich goed kunnen voelen, 
zonder dat ze altijd hun zin krijgen.
Waar? Gemeentelijke basisschool Mariaburg Annadreef  7. Inkom: Gratis
Inlicht./inschrijv.: Arvid Van Staey  0497 43 19 21  arvidvanstaey@hotmail.com Gelieve op voorhand in 
te schrijven. Een samenwerking van Oudervereniging GIBO Mariaburg en de Gezinsbond Brasschaat 

INFO@VOLDERS.BE        03/233 13 43

Kies voor betrouwbaar vakmanschap bij u in de buurt

ECOLOGISCHE INBOUWHAARDEN EN KACHELS MET 
HOOG RENDEMENT OP HOUT, PELLETS EN GAS.

SINDS 1926BRASSCHAAT

INBOUWHAARDEN EN KACHELS

Sinds 
1926
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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

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

Gratis offerte & advies
0491 883 597 Bart

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

U kan ook bij ons terecht voor:

Plaatsing en advies van condensatieketels - zonneboilers 
zwembadverwarming - thermostaat/regelingen
Onderhoud en herstelling van uw centrale verwarming gas
stookolie met wettelijk reiniging- en verbranding attest
Spoelen vloerverwarming
Reinigen schoorstenen met attest - plaatsing 
versterkte inox gaasdraad (anti-vogelnesten)
Camera inspectie schoorstenen

VERWARMINGSBEDRIJF DE CUYPER
Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • T. 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be

Is uw centrale verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? 
Heeft u hoge energie kosten?

INTERESSE IN ONZE VOORJAARSPROMOTIE?

Brandhout eik (vers)

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

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

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

Kleine hoeveelheden ook af te halen

Tel.: 0474 87 05 09

Afrant  betekent “Afrika Antwerpen” en is werkzaam sinds het jaar 
2000 in Burkina Faso en Benin dankzij  Vicaris Wilfried Verhaert 
die het initiatief nam. Afrant Brasschaat heeft zijn werkzaamheden 
opgestart sinds 2010 en verzamelt fondsen die worden overgedra-
gen aan Afrant vzw om samen te voorzien in opvoeding, landbouw 
en waterputten .Volgens de Heer Eric Deckers (ondervoorzitter) 
heeft onze vereniging tot vandaag voldoende  bijgedragen om een 
schooltje van 4 klassen en alle voorzieningen (lokaal leerkrachten 
en toiletten) te bouwen. Op bovenstaand beeld ziet u één van 43 

kan “Afrant Brasschaat” zeggen dat één van deze gebouwen de 
opvoeding verzekert van honderden kinderen en families.
Zondag 9 april a.s. om 10.30u in Theater Hemelhoeve richten wij 
opnieuw een Aperitiefconcert (inkom €18-,) en ‘n Wafelen bak in. 
Kaarten kan u bestellen per tel. 03.651.74.34 of  03.312.46.18.Ze 
worden thuis besteld 
Bankrekening: BE70 0000 9135 7583.  WWW.Afrant.be
Onze oprechte dank aan al onze sympathisanten.   JD.

Aperitiefconcert en Wafelen bak
 Afrant Brasschaat

KWB Driehoek  GPS 
wandeling:

zondag 23 april 2017 
“langs den draad” 

Rond het thema “De Grote 
Oorlog” wandelen jullie, op 
eigen tempo, met behulp van 
satellieten doorheen de wei-
landen van Wuustwezel. Voor-
af is er een deskundige uitleg 
door Ludo zodat je met de ter 
beschikking  gestelde  gps-
toestellen je weg kan vinden 
van way-point naar way-point. 
Een echte aanrader.
Wij komen bijeen stipt om 
13.00u op de parking van de 
Secundaire School Berken-
beek, Nieuwmoersesteen-
weg 113 te Wuustwezel  (51° 
24.353 E 004° 32.601) 
Inschrijven is verplicht en dit  
voor 10 april 2017 bij
Robbie Van Bourgonie, Hoog-
bos  46,  03/651 39 87, robbie-
vanbourgonie@gmail.com
Vic De Schepper, Pauwelslei  
67,  03/651 99 31, vicdeschep-
per@scarlet.be
Deelname:  KWB-leden: 2 
euro per persoon   Niet –KWB-
leden: 4 euro per persoon

Te huur: garagebox, Au-
gustijnslei 253/255, 2930 
Brasschaat, € 90/maand. 
Te bevragen: nathalie@
vanende.be

Het bakkersteam - 
Mikerf

Van maart t.e.m. oktober bakt 
het bakkersteam éénmaal per 
maand brood in de houtoven.
Rozijnenbrood, licht grof, 
vlechtbrood en piotten zijn de 
specialiteiten.
Wil je weten hoe het gemaakt 
wordt, kom dan kijken in het 
bakatelier. De bakkers geven 
graag een woordje uitleg en 
proeven kan ook. Dit vanaf on-
geveer 11u30.
Data 2017
19 maart 2017; 23 april 2017; 
21 mei 2017(schaapscheer-
feest); 18 juni 2017; 16 juli 
2017; 20 augustus 2017; 17 
september 2017 (oogstfeest); 
15 oktober 2017 
De broden worden verkocht 
aan : € 1,00 piot, € 1,50 vlecht-
brood, € 1,80 grof brood, € 
2,00 rozijnenbrood

Man zoekt werk, schild., 
schoonmaken, tuinw., e. 
a. a. w. 0493/374 025

-
ber voor keukenhulp 
gezocht voor Taverne De 
Stal te Brasschaat. Geen 
ervaring vereist. Ma. 18-
22 u. + 1 vrij. 18/22 u./
maand. Goede verdienste. 
Michel Hoppenbrouwers, 
0479/859 680

Te huur: huis met tuin 
te Gooreind, alles gelijk-
vl., instapkl. Rustige ligg. 
naast natuurdomein. Tel. 
03/663 33 79

Te huur: gerenoveerd 
appartement 1e V. te 
Schoten, Ridder Karel V. 
Praetstr. 27, 3 slk., living, 
kk, bk, wc, veiligheidsdeur, 
gvl.: inpandige autostn-
plts, berging, gem. wasplts 
en tuin, EPC 261, € 790/m. 
Contact 0476/231 276

Verkoop: piano van het 
merk Knight met metalen 
kader, zeer goede staat. 
Prijs: € 500. 03/633 34 71

Gezocht: lieve dame of 
heer die min. 2 x per week 
een jongentje van 6 jaar 
kan afhalen op school in 
Brasschaat. Huiswerk ma-
ken en koken. Vereisten: 
Nederlandstalig, eigen 
vervoer, betrouwbaar en 

Te koop: leder salon 2 x 
2-zit, kl. tope H/H merk, in 
goede staat. Prijs: € 600. 
Tel. 03/236 76 03 - GSM 
0478/436 653

Uw eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
Bredabaan 458 • 2930 Brasschaat  • Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778

info@accentvastgoed.be • www.accentvastgoed.be
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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:

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

– dubbel glas. 
Merksem: Bordink 11, instapklaar glvl appartement : hal, 
living met parket, 3 slpks, ingerichte keuken, badkamer, 
toilet, terras met veranda, tuin met tuinhuis en zithoek, 
kelder en garage - inboedel.

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

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

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

Te huur:
te Nieuwmoer, zeer rustig 
gelegen in bosgebied op 

204 na 18 uur.

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

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

verpleegster. Tel. 03/454 

Man zoekt werk, elke 
dag, ook WE, poets, 

Tekenclub voor begin-

Mariaburg.

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

INBOEDEL
OPRUIMING
Huizen.
Appartementen.

echtscheiding,

0487/636 835

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ONDERNEMERSWEEK PREO-BEURS KTA

Van 6 t/m 10 maart organiseerde het KTA Brasschaat de jaarlijkse ondernemersbeurs. Werken rond 
ondernemerschap door het organiseren van bedrijfsbezoeken, spellendag, gastprekers, enz. Als am-
bassadeurschool voor ondernemend onderwijs inspireert en stimuleert KTA Brasschaat de leerlingen 
om op deze manier hun eigen competenties te ontdekken. Een prachtig initiatief van de vakgroep 
Toegepaste Economie die garant staat voor een super organisatie. Dit alles onder het goedkeurend 

oog van coördinator Studiegebied Handel Peter de Hoon:
"Deze ondernemersbeurs is al aan de negende editie toe. Ooit via een ex-
terne organisatie gestart en daarna heeft het KTA dit zelf in handen geno-
men. De bedoeling is dat de leerlingen behalve hout, metaal en bvb verzor-
ging nog vele andere factoren leren kennen. Bedrijfsbeheer is de basis van 
een eigen onderneming. Het programma is dus heel breed. Ook wordt er 
door de leerlingenraad 1 keer per jaar extra initiatief genomen: dj's, zangers 
en groepen worden uitgenodigd. Ook dit is een vorm van ondernemen, het 

aan deze ondernemersweek werken volledig uit eigen initiatief: brainstor-
men, het uitwerken van het idee en het dan op de markt brengen. Een 
bescheiden ondernemersplan opbouwen".
Het was dan ook een PREO-beurs die op veel belangstelling kon rekenen. 
Hopelijk een "prikkel" voor bezoekende leerlingen die binnenkort een on-
derneming willen starten met vooral veel creativiteit. Pluim op het palmares: 
Prijs Vlajo Ambassadeurschool 2015.

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
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era.be

Mijn doel�?
U zo snel 
mogelijk deze fles 
laten openen.

ERA North Estates
Bredabaan 253 - 2930 Brasschaat
T.  03 653 52 90 - F.  03 653 52 91

E. northestates@era.be

ERA verkoopt meer dan de helft van de woningen  
binnen de 60 dagen tot grote tevredenheid van onze klanten. 

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe 
website. Naast onze papieren uitgave, leest u 

vanaf nu op onze website berichten, mede-
delingen 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 verspreidingsgebied plaats vinden. De complete krant blijft uiteraard 
beschikbaar op deze website, maar we breiden de service wat uit. Vanaf nu vervangen 
we niet langer elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zodat 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
Volg ons nu ook op facebook

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 560468/116.116

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

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

KFC Brasschaat
Zaterdag 18-3-2017
09.30 u.: U8 - Wuustwezel
09.30 u.: U9 A - Ekeren
11.00 u.: U9 B - City Pirates
12.30 u: U10 - City Pirates
09.30 u.: Maria-ter-Heide - U7
14.00 u.: Maria-te-Heide - U13
15.00 u.: Berchem - U11
15.00 u.: St.-Jozef - Res. B
15.00 u.: R. Leest - Pr. Res.
19.00 u.: Ternesse - 1e ploeg
13.00 u.: Kalmthout - U6
Zondag 19-3-2017
10.30 u.: U17 - City Pirates
10.00 u.: St.-Lenaarts - U15 B
09.30 u.: Ternesse - U15 A
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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis, 
0474/976 466

Jonge man zoekt werk, 
schild., klusjes, tuinw., 
enz. 0499/902 857

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonm., e. a. huish. 
werk. 0467/631 967

www.ontmossingen.be 
Tom ook alle dakherstel-
lingen. 0492/822 180

Wandel gratis mee met 
een natuurgids!

19 maart 2017 - Wandeling in 
Berendrecht “Polder en Kem-
pen”  Thema: “De ijstijden in 
het landschap”
In dit gebied doorlopen we, 
op korte afstand van elkaar, 3 
verschillende landschappen: 
een juweeltje van een heide-
gebied, een  poldervlakte en 
de typische bossen van de 
Kempen aan de voet van de 
Brabantse wal.  We staan ook 
stil bij de invloed van de ijstij-
den op het landschap.
Vertrek om 14u aan afrit 12 op 
A12, Steenovenstraat.
Iedereen welkom. De wande-
ling is gratis.
Dit is een organisatie van Na-
tuurgidsen Kapellen (V.M.P.A.)

Zoekt u een loodgieter? 
Ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

Personal Trainer
gediplomeerd, conditie - 

met voedingsadvies. Re-
sultaat op 6 weken. Bij u 
thuis. Tel. 0478/653 338

Schilderen met
Jan Scheirs

14-17/05 • 30/07-04/08. 
www.deschoolvanbonnerue.

Wij zoeken partners in 
België en Nederland, big 
business. U kan bij ons 
part-time en full-time wer-
ken. U verdient geld bij 
de verkoop van parfums, 
cosmetics en beauty & 
wellness. Ben je geïnte-
resseerd om met ons sa-
men te werken, kan je mij 
bellen op nr 0474/541 797

Te huur: prachtig da-
kappartement. Domein 
Blauwhof Kapellen, 3 slp-
ks. Huur: € 1.050; VK € 
150. Tel. 03/488 60 81
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
* Kaarttuin 5: HOB: te renoveren. Indeling glvl: inkomhal met trap, ruime woonk., 
niet-geïnst.keuken, badkamer, apart toilet, berging. Grote zonnige zuidtuin. 
1eV: 2 grote & 2 kleine slaapkamers. Grote bergzolder. In centrum Brasschaat
Bj: 1967, Ki: 1060, elektrische verwarming, EPC: 988

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

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

            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.

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

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 16/31 au-
gustus.
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

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
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€ 199.000 € 195.000vanaf € 189.000

WUUSTWEZEL  Braken 4 
bouwgronden geschikt voor 
HOB met een perceelopp van ca 
897m² en een straatbreedte van 
ca 12,5m. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MTH Te ren-
overen woning op ca 151m² met 
oa wnkr, keuken, 3 slpks, badk, 
stadstuin, aparte zij-ingang,… 
EPC 813. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT Instapkl en 
rustig gel. glvlsapp met 2 slpks, 
wnk, open kkn, berging, bdk, 
terras en tuin. Mog tot AK gar. 
EPC 286. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

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

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

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

€ 225.000

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)

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

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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

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

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

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

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
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Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

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. 

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):

18 - 19/03 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

18 - 19/03 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

18 - 19/03 Dr. Budts 0494/725 085

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

Aerts Noëlla 02-03, Wuustwezel
Dewel Stef 02-03, Kapellen
Huygen Joppe 02-03, Wuustwezel
Breens Cornelis 02-03, Hoevenen
Simirea Alexander-Nicolas 28-02, Brecht
Taveirne Anthony 28-02, Brasschaat
De Vos Julie 28-02, Halle
Yildiz Mertali 03-03, Antwerpen
Geudens Iluna 04-03, Wuustwezel

Gompel Elijah 03-03, Kapellen
Van den Bempt Loïs 05-03, Wuustwezel
Kenis Guus 04-03, Loenhout
Jacobs Cisse 03-03, Essen
Jacobs Flore 03-03, Essen
Schuybroek Linne 05-03, Stabroek
Blancquaert Stefannie 03-03, Kapellen
Blancquaert Gregory 03-03, Kapellen
D’haenens Lisanne 04-03 Wuustwezel

Cersters Marleen, 44 jaar, echtgenote van Pieters Carlo, Brasschaat
Nobels Franciscus, 78 jaar, echtgenoot van De Rop Gilberte, Schoten
van Linden Petrus, 92 jaar, echtgenoot van Plompen Irène, Kapellen
Renders Joseph, 80 jaar, echtgenoot van Lippinois Vera, Antwerpen
Vercammen Karel, 89 jaar, weduwnaar van Jacobs Maria, Brasschaat
Deprez Achille, 73 jaar, echtgenoot van Matthyssen Maria, Brasschaat
Pantens Jeanine, 67 jaar, weduwe van Michel Gerard, Brasschaat
Kloeck Franciscus, 83 jaar, echtgenoot van Vennincx Paula, Kapellen
Edwards Frederik, 90 jaar, Kapellen
Wils Francisca, 91 jaar, weduwe van Van Ginkel Frans, Brecht

Papier

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

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

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

TC SOC Tennis organi-
seert

jeugd en volwassenen. 

start lessenreeks jeugd 

Klusjesman
elektr., garagedeur, rol

Ik let op uw huis

Ik zoek werk,

031/644 462 903 (Jane)

Ambachtelijke pralines. 

Klusjesman zkt werk, alle 

kk., badk. 0487/740 335

Vrouw zoekt schoon

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

PARKETVLOER:
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SUPER
VOORWAARDEN

Onderhoud Uitvaartvilla

Na nu alweer 8 jaar intensief in gebruik te zijn
geweest, was de Uitvaartvilla aan een grondige
opfrisbeurt toe. Van medio tot einde maart zijn
schilders en behangers er dan ook druk in de weer.

Destijds konden we niet voorzien dat de parking 
zoveel bezoekers te verwerken zou krijgen. We
maken van de gelegenheid gebruik om ook de
parking en het groen terug in optima forma te
brengen.

Tenslotte staat de technologische evolutie niet stil
en krijgt ook de audiovisuele apparatuur een
grondige update.

Tegen eind deze maand hopen we dus de
Uitvaartvilla weer volledig operationeel te maken
om u er in de beste omstandigheden van dienst te
kunnen zijn.
In tussentijd kunnen we voor de buitenkerkelijke
uitvaartdiensten terecht in een aantal mooie en
gerieflijke zalen in (en eventueel om) Brasschaat.

Uitvaartvilla Noorderkempen
Bredabaan 654, 2930 BRASSCHAAT

www.demeyeruitvaart.be

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER Uproc6

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De Uproc6. 

Open Kaart op de Kaart
Na jaren plannen en zoeken naar subsidies zijn de renovatiewerken aan het MARIADOMEIN op de 
Kaart gestart. De bedoeling is om het domein open te trekken naar het brede publiek, alle mensen 
hebben behoefte aan een moment van rust en bezinning, en dat zal men in het Mariadomein kunnen 
vinden. Graag willen wij informatie geven over wat er nu gebeurt in het domein en hoe het er na de 
werken zal uitzien. Wij nodigen iedereen die interesse heeft uit op een info-avond op vrijdag 31 maart 
2017 om 20.00 uur in zaal Berkenhof, Middelkaart. Van harte Welkom Kerkraad H. Familie Brasschaat
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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.

UW INTERIEUR OP MAAT!

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

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

www.interhaus.be

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

E: info@interhaus.be

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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


