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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART

Niet vergeten !!
2u. wordt 3u.

in de nacht van zat. 25 op zon. 26 maart

Wij helpen u graag van
winter- naar zomertijd

Bel gerust !

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)

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

 

Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 651 55 35 | Open di. t/m zat.: 10 tot 18u.

Nieuw te Brasschaat

*          

*actie tot 31 maart 2017

Brasschaat

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

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

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

OPENDEUR
DAGEN

Binnenkort een 
communie- of trouwfeest? 

- 10%

16 maart t.e.m. 1 april

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

The Next Innovation in TV

Ontdek hem nu als eerste!
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Spelend Frans leren!Zomervakantie 2017
Samen met Taal Plus

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

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

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

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

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

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

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

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

www.luverdy.be

ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

N I E U W  I N  B R A S S C H A AT

OFF COURSE 

N U  O P E N
   

di - zat: 

10u00-12u30   13u30-18u00

Bredabaan 435

 

Golf & Fashion

w w w . g o l f a n d f a s h i o n . b e

Leer je Interieur kleuren in het  DAKHUUS

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

Wij komen uw strijk thuis 
halen en terug brengen. 
GSM 0488/863 673

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

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

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

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 

Schilderen met
Jan Scheirs

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

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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392
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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

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

oefeningen. Dit leidt tot maximale 
calorie-(vet) verbranding, minder 

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

Volledig individuele begeleiding
door gediplomeerde voedings-

(niet in groepsverband)

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

(geldig tot 30 april 2017)

’t Kavellijntje

Bredabaan 537

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 22 maart
Dagsoep

appel

Donderd. 23 maart
Dagsoep

Kip met appelmoes, ge-

Vrijdag 24 maart
Dagsoep

se wijze

Maandag 27 maart 
Dagsoep

frietjes

voorraad, maar soms 

 reserveer dus.

menu € 29.50

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 

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

INBOEDEL
OPRUIMING
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.

overlijden

bij faillissement bedrijf.

0487/636 835
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RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be  Alle dagen open van 10u-17u, zondag van 14u-17u

www.bruvo.beMEER DAN 30 JAAR uw specialist in ramen en deuren

Er wordt al een tijd gewerkt aan de voorbe-

tussen Brasschaat en Wuustwezel langs de 
Bredabaan (N1) en nu hebben we ook een 

van start gaan.
 
Dirk de Kort: “De nodige grondinnames 
zijn ondertussen gerealiseerd en de voor-

de nutsleidingen kunnen ook uitgevoerd 
worden. We verwachten dat dit, mits het 
tijdig bekomen van de nodige vergunnin-

Vanaf november kunnen dan de wegen-
werken echt van start gaan, na de aan-

wachten dat de wegenwerken voor het 

aldus Dirk de Kort.

gewoon  
   buitengewoon

buitengewoon  
   gewoon

Fietspad 
Brasschaat - Wuustwezel 

is op komst!

EXPO “BANG”
Graag verwelkomen wij U, kunstliefhebber die op zoek is naar gevoelens en emo-
ties 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 kader van een 

totaal beleving van beeld, licht en klank!! Inlichtingen: 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 12u00 TOT 18u00 TOEGANG GRATIS
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Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 26 maart 2017 – Natuurwandeling in domein Kattekensberg. Thema: “De 
tijd van toen”
Tot 1885 was de omgeving van St Mariaburg slechts “dorre grond, heide en bossen”, 
niet echt een plek waar het goed was om lang te blijven. Antoon Van Den Weyngaert, 
de stichter van de maatschappij Antverpia kocht in 1895 ongeveer 400 ha, als beleg-
ging voor de reserves van zijn maatschappij. In minder dan 5 jaar werden er straten 
en dreven aangelegd, huizen werden gebouwd en er kwam een school, een kapel, 
een rustoord, ja zelfs een zwembad en een velodroom. Met alle middelen werd de 
stadsmens naar de Brusselse Bossen gelokt om te genieten van de gezonde lucht. 
De ‘Kattekensberg’ is bij velen al tientallen jaren gekend, als plaats waar jeugdbe-
wegingen en scholen naartoe kwamen om kinderen een plek te geven om te spelen. 
Ook nadat de gemeente Brasschaat het resterende gedeelte van de bossen verwierf 

in 1979, en het in mei 1980 opengestelde voor het publiek kreeg het gebied het spe-
ciale statuut van ‘speelbos’. 
Sinds enkele jaren hebben er echter ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in het 
gebied: een zeer grote en afgesloten hondenweide werd aangelegd en door beheer-
werken krijgen inlandse bomen en struiken nieuwe kansen. Naar de toekomst toe zul-
len er zeker nog aanpassingen gebeuren. Wandel mee en ontdek het verhaal van dit 
groene stukje Mariaburg. We verkennen een aangenaam en gevarieerd natuurgebied 
van dennenbos, loofbos en weilanden. De wandeling gaat tot aan de Kaartse beek 
met aandacht voor het speelbos en de ‘Kattekensberg’, een restant van stuifduinen.
De vertrekplaats is aan de hoek van de Fabriekstraat en de Elisalei, tegenover ta-
verne ‘Oud Antwerpen’. Afspraak: 14 uur. De wandeling is gratis. Iedereen van harte 
welkom. Dit is een organisatie van Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

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

KFC Brasschaat
Zaterdag 25-3-2017
09.30 u.: U13 A - Mariaburg
09.30 u.: U13 B - Merksem
11.00 u.: U7 - Donk
12.00 u.: Res. A - Lentezon
15.00 u.: Pr. Res. - Bonheiden
09.30 u.: City Pirates - U8
12.00 u.: Donk - U9 A
09.30 u.: Gooreind - U9 B
09.30 u.: Zandvliet - U10
11.30 u.: Kontich - U11
15.00 u.: Wildert - Res. A
Zondag 26-3-2017
10.30 u.: U17 - Ternesse
10.00 u.: U6 - Berendrecht
09.30 u.: City Pirates - U15 B
09.30 u.: Schelle - 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

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.
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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

Zaterdag 25 MAART van 10u tot 16u

Vanaf €5 per meter
Topkwaliteit van 
bekende merken

WEGENS GROOT SUCCES & NIEUWE STOFFEN

Sandra Vanthillo
Beemdenstraat 52
2930 Brasschaat

+32(0)3 633 22 70
+32(0)4 77 98 11 65
info@naaischool.be

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Afgelopen weekend heeft Carlos Orellana Madrid uit Brasschaat het 
kampioenschap “Irish Open” In Dublin categorie veteranen gewon-
nen. Ook Katas won het zilver samen met team SCKA Weapons. In 
het totaal waren er 4250 deelnemers. Ook werd er gewonnen op de 

Irish Open 2017, dit is één van 
de grootste toernooien voor 
het internationale amateur 
kickboxen. Hier heeft Evelyn 
Neyens de Grand Champion 
gewonnen. Voor Carlos Orel-
lana en zijn team was dit eve-
nement zeker geslaagd. Vol-
gende opdracht: Trainen voor 
het toernooi in Amsterdam 7 
en 8 april maar vooral voor het 
WK in Budapest in november 
2017.

Brasschaatse overwinningen 
op de kickbox Irish Open
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vrijdag 24 maart t.e.m. zondag 26 maart

LENTE OPENDEUR
WUUSTWEZEL

Dienstencentra Brasschaat
Op 20 maart starten de inschrijvingen voor sport overdag

Aprilvisquiz, uitzonderlijk op donderdag 30 maart om 14 uur 
schrijf nu in! Hou je van een leuke quiz? Kom dan zeker mee-

-
bak en een zeer leuke namiddag. Inschrijven kan in groep of 
individueel. De drie dienstencentra nemen het tegen elkaar op.

Nog enkele plaatsen voor busreis naar Keukenhof, 26 april 2017

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Do 23/03 om 14 uur: wereldverteldag: Brasschaatse vertellers 
brengen verhalen over metamorphose! Gratis
Ma 27/03 om 14 uur: paasbingo!  Speel met je vrienden en win 
mooie paasprijzen
Di 28/03 om 9 uur: strijkatelier. Breng een mand strijk en de leer-
lingen van Mater Dei strijken je wasgoed terwijl jij geniet van een 

Do 30/03 om14 uur: de aprilvisquiz. Schrijf in met een ploeg en 
geniet van een superleuke namiddag.
Do 06/04 om 14 uur: naai/brei/haakatelier voor kinderen vanaf 
het derde leerjaar.  Kinderen leren de kneepjes van het handwer-
ken om zo zelf leuke stukjes te kunnen maken.
Ma 10/4, 14 u: gezelschapspellen en smulnamiddag: paasgebak
Di 11/04 om 14 uur: kinderbingo in paasthema.
Wo 12/04 om 9.30 uur: paasontbijt, inschrijven!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 20/03 9 uur: start pc cursus sessie 4 (meer info over thema’s 
in het dienstencentrum)
Ma 20/03 om 14 uur: workshop “Knap recyKleren”: je tovert 
mooie creaties (handtassen, juwelen, vaasjes, …) tevoorschijn 
van oude of ongedragen kledingstukken. Deelnemen kost € 3. 
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”
Di 28/03 om 9.30 uur: centrumraad
Vr 31/03 om 13.30 uur: dansnamiddag met Brenda: kom mee je 
benen loszwaaien. Plezier verzekerd!
Mogelijkheid tot voetmassage op maandagnamiddag, afspraak 
maken aub
Elke maandagnamiddag om 14u: creawerking: dames die sa-
men komen om samen te handwerken
Mogelijkheid tot hotstone-massage op woensdag- of vrijdagna-
middag, afspraak maken aub
Mogelijkheid tot stoelmassage/andullatie op maandag- of vrij-
dagnamiddag, afspraak maken aub
Zangkoor de Zonnezingers op vrijdag om 9u45, kom eens gezel-
lig mee zingen

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Elke ma nam: zangstonde, elke di nam: hobby, elke dinsdag 
vanaf 10 uur patchwork,
elke wo nam: schaken, inkleuren voor volwassenen en kinderen, 
spelletjes spelen met de kinderen, elke di en do nam: kaarten 
en petanque, di en vr tafeltennis, vr nam: sjoelbak en rummicub
Ma 20/03: nam: naald en draad
Wo 22/03: innerlijke rust met klankschalen
Do 23/03 om 10 uur: computerclub
Vr 24/03 om 9.30 uur: mandala tekenen
Vr 31/03 om 9.30 uur: zentangle tekenen

Ma 03/04 om 13.30 uur kantklossen
Vr 7/04: Kegelen met lunch: afspraak 10.15 aan terminus tram 
3 (inschrijven)

Geef u op voor cursus “kleine Arcana” (woensdagnamiddag)
Geef u nog op voor cursus tablet beginners: start wo 3/5, 9.30 u
Busreis naar Biesbosch met boottocht en 2 maaltijden: woens-
dag 10 mei: schrijf alvast in
Er zijn cursussen waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn: Aqua-
rel, Patchwork, kantklossen, bloemschikken,  open atelier. 

Kalmthoutsesteenweg 193 - 2990 Wuustwezel
T. 03/270.01.01

TE HUUR
NIEUWE MAGAZIJNEN

verschillende oppervlaktes

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

Medische pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na afspraak

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

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

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

Alle renovatiewerken, 
teg., bezett., schild., gypr., 
enz... 0489/501 306

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

 
schild., klusjes, tuinw., 
enz. 0499/902 857

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

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
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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

Donderdag 9 maart vierde VIEF Brasschaat zijn 26e verjaardag 
met een feestelijk diner in hotel Dennenhof te Brasschaat. Bij 
deze gelegenheid werden Jan Van Maele en zijn echtgenote Ni-
cole Roelandt benoemd tot respectievelijk ere-voorzitter en ere-
lid, als dank  voor hun jarenlange inzet voor VIEF Brasschaat 
(voorheen Liberale Bond Gepensioneerden).

VIEF ZET JAN EN NICOLE
IN DE BLOEMETJES

Het Museum Van De Angst.
We zijn bang dat we u uitnodigen op de opening van Het Museum Van De Angst
Een kunstlabyrinth met werk van Monique Dilens, olie - Jan Van Gucht, glaswerk en beeld - Peter Van 
Gucht, acryl en aquarel 
Een totaalbeleving van beeld, licht en klank. 1 en 2 april 2017 telkens van 11-18u
DC ANTVERPIA, Sint-Antoniuslei 95-97, Brasschaat . Toegang gratis.
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Heb je zin om een                te helpen
en er samen een gezellige familiedag van te maken?

Wij zorgen voor een hapje, leuke randanimatie, 
Mathieu & Guillaume en 

een echt boomplantersdiploma!

Waar: Noordheuvel, Miksebaan 266
(net voorbij golf) te Brasschaat
Aanvang: 12 uur

Inschrijvingsformulier 
https://lionsbigspringevent.eventbrite.nl

Lions Clubs International 100 jaar ten dienste van behoeftigen in binnen- en buitenland.

Een organisatie van:
Lions Clubs & Leo Clubs
District 112 A & B
(Vlaanderen)

Meer weten?
https://www.facebook.com/LionsCentennial112AB/
of via de website: www.lions.be

AAN DE BOSHOEVE BRASSCHAAT WORDEN 5200 BOMEN GEPLANT 
IN SAMENWERKING MET BOSGROEP VLAANDEREN

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

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

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

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

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

DANKBETUIGING

OVERLIJDENSBERICHT

†

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).

Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 26 maart 2017 – Lentewandeling in domein Vordenstein te Schoten. Thema: “Het is lente!”
Vordenstein maakt samen met het Peerdsbos en het Park van Brasschaat deel uit van de groene 
gordel ten noordoosten van de agglomeratie van Antwerpen. 
Aan de ene kant van de E19 ligt het Peerdsbos en het Park van Brasschaat (grondgebied van Bras-
schaat en Schoten), aan de andere kant ligt Vordenstein (grondgebied van Schoten), een parkdomein 
dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap.
Vordenstein is een oud kasteelpark met een merkwaardige dubbele structuur. Het bosgedeelte is 
ontworpen volgens de strakke Franse barokstijl, dit is duidelijk te zien aan het stervormig patroon, 
waar de vele rechte beuken en eikendreven op uitkomen. Het ontwerp van het Franse gedeelte wordt 
toegeschreven aan een leerling van de beroemde Franse landschapsarchitect Le Nôtre (bekend van 
de tuinen van Versailles). Een deel hiervan is later omgevormd tot een Engelse landschapstuin en 
oogt natuurlijker en romantischer, met open grasvelden, natuurlijk aandoende vijvers en riante boom-
groepen die elkaar afwisselen.
Is het inderdaad zover of moeten we nog even wachten? Heeft de winter niet te lang geduurd? Roerde 
maart nog zijn staart en worden we nog geplaagd door aprilse grillen… samen zoeken we uit wie of 
wat er voor- of nadeel van heeft gehad. 
We verwachten je voor een mooie lentewandeling om 10h00 aan de Kopstraat, parking richting uitrit, 
links thv het bruggetje. De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden zijn echter niet toe-
gelaten op het domein. Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Schoten (V.M.P.A.)
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

info@zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

In de media hoor je vaak slogans als: ”Kwaliteit in ondernemer-
schap is enorm belangrijk!” Slogans zijn oké en kunnen inspire-
ren, maar op het KTA Brasschaat nemen men liever actie. Van 
16 maart tot 31 maart komt het KTA Brasschaat naar u toe met 
een gloednieuw Pop-Up concept op de Bredabaan 312a in Bras-
schaat. Via niet minder dan 20 miniondernemingen laten ze hun 
leerlingen kennismaken met de ondernemerswereld. Zo promoot 
het KTA Brasschaat niet alleen het ondernemerschap maar dra-
gen ze ook bij tot de leefbaarheid van één van de tofste winkel-
straten van de provincie. Spring gerust eens binnen, proef mee 
van de zeer gevarieerde lessen (u bent meer dan welkom!) en 
koop misschien een uiterst origineel product uit het gamma van 
onze miniondernemingen. De moeite waard!

KTA BRASSCHAAT 
OPENT POP-UP STORE!

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

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

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

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

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

WERVEN AAN

Wij zijn op zoek naar:

 
(m/v)  voor Brasschaat

Je opdracht

 ploeg, een winkel.

Ons aanbod

Interesse? 

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
30/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

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

Te huur: 3 slpk-app. Lage 
Kaart 520, 1e verd. € 875, 
gar. mog. GSM 0494/574 
165. Immoweb 6882750

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

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

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
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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

LAATSTE
ACTIE
DAGEN



Brasschaatse Film,     Nr. 12,     22-3-2017  14

Totaalrenovaties & dakwerken
Wilt u uw dak vernieuwen,

een nieuwe achterbouw plaatsen
of denkt u aan een totaalrenovatie,

dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Vraag naar onze Speciale isolatie kortingen

0496/38.50.08
Contacteer me
gerust voor een

GRATIS
OFFERTE!

C
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info@d-z-p-.be  •  www.d-z-p.be

POETSDIENST | DROOGKUIS | WASSERIJ | STRIJKDIENST

GORDIJNEN
VOILES, STORES

ALLE

ACTIE 1.04 tem 31.05.17
DROOGKUIS

WASSERIJ
MET DIENSTENCHEQUES

POETSDIENST

STRIJKDIENST
MET DIENSTENCHEQUES

Bredabaan 344

ma,di,do,vr 09u00 - 12u30
13u30 - 18u00
09u00 - 12u00woe,za

2930 Brasschaat

www.vanosta.net

60 jaar ervaring in professionele reiniging 

LUXE OPHAALDIENST BEL 03 780 74 00
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Jouw profi el
Ben jij die enthousiaste collega met een grote passie voor nieuwe technologie? 
Wil je onze klanten gidsen doorheen de fascinerende digitale wereld en hen dé 
ultieme belevenis bezorgen? Heb je zin voor initiatief, ben je flexibel en een échte 
teamplayer? Dan zou het wel eens kunnen klikken tussen jou en Media Markt.

Wij bieden
Autonomie: als werkgever laten we ruimte voor initiatief en eigen inbreng. Op alle 
niveaus. Omdat een open cultuur stimuleert en innoveert.

Verantwoordelijkheid: we geven onze werknemers graag vertrouwen. Wie van 
aanpakken weet en verantwoordelijkheid neemt, krijgt bij ons alle kansen om 
door te groeien.

Fun: we bieden afwisselend en boeiend werk in een collegiale sfeer met ruimte 
voor ambiance en fun. Geen Media Markt zonder teamspirit!

Wij zoeken

Medewerkers verkoop
Medewerkers kassa / onthaal
Medewerkers dienst na verkoop
Medewerkers administratie
Medewerkers logistiek

Klaar om erin te vliegen?
1. Solliciteer online met je cv en motivatiebrief via www.mediamarkt-jobs.be 
2. Ontvang, na een positieve screening door ons, een uitnodiging voor onze

jobdag op 25 maart 2017
3. Beleef Media Markt, dompel je onder in onze fi losofi e

en word één van onze nieuwe experten

Programma jobdag (4 uur)
1. Presentatie nieuw project in Deurne (Makro site)
2. Eerste sollicitatiegesprek
3. Interactieve workshops

www.mediamarkt-jobs.be

©
 L

em
en

to

Media Markt zoekt  gepassioneerde experten (m/v)  

voor SCHOTEN en voor de nieuwe winkel in DEURNE !

EXPERT
zoekt COLLEGA

25 MRT
Zaterdag

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

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

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken en alle an-
der werk 0465/141 087

Tuinman zoekt werk, gd 
erv., € 8/u. + kl. klusjes. 
0487/539 657

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonm., babysit, e. a. w. 
0466/492 026

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



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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

Klaar
toekomst

voor de

zalen
vernieuwde3
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

LITERAIR CAFÉ 
GUILLAUME VAN DER STIGHELEN

Donderdag 23/03 om 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Guillaume Van der Stighelen praat over ‘Samen door één 
deur’ met Peter Renard. Hoe wij, kinderen van de verlichting, 

onze samenleving moeten beschermen.

DE NWE TIJD
WE TAKE IT FROM HERE

Vrijdag 24/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 8 euro – kassa +1 euro

In ‘We Take It From Here’ zoekt Rebekka de Wit samen met 
Tijdelijke samenscholing via interviews met 

(ex-)veroordeelden naar wat het betekent om schuldig te zijn.
Waarom willen we zo graag af van onze schuld, maar lukt dat 
niet? Waarom zijn we zo goed in beschuldigen en zo slecht 

in vergeven?
www.denwetijd.be 

BRUT & VILLANELLA
MIEREN SLAPEN NOOIT

Woensdag 29/03 om 15u – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro – 8+

In ‘Mieren Slapen Nooit’ treed je binnen in een wereld die 
van boven tot onder behangen is met kranten. Welkom in de 
habitat van Margriet Van den Eynde, een vrouw die u graag 
alles vertelt wat ze weet. Ze helpt u de wereld te begrijpen. 
Want weten stelt gerust. Maar het liefst van al vertelt ze over 

haar grootste passie: de natuur…

ISLE OF MEN
VOLUNTARY BLINDNESS

Vrijdag 31/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Isle Of Men is de band rond muziekjournalist en gitarist Dirk 
Fryns, Gunther Verspecht en Tom Van Der Schueren.

“Buitengewoon subtiele nachtmuziek (...) Soms jazzy, soms 
pop, maar altijd warm en melodieus. Extra punten voor de 
van Stash bekende Gunther Verspecht, die hier beter zingt 

dan ooit. Uitstekend debuut.” (De Morgen)
www.isleofmen-music.com 

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

Vanaf volgend seizoen zal middenvelder Victor Wegnez (21) de 
kleuren van KHC Dragons verdedigen. Na vele mooie jaren bij Da-
ring, verlaat hij de club op zoek naar een nieuwe uitdaging. KHC 
Dragons is uiteraard zeer verheugd met de komst van Wegnez, die 
het middenveld van de uittredend kampioen van België een extra 
kwaliteitsimpuls moet geven. Victor was in december op het WK 
U21 in India nog een van de uitblinkers en won er met de Red Cou-
gars de zilveren medaille. Inmiddels heeft bondscoach McLeod 
hem ook toegevoegd aan de selectie van de BNT. KHC Dragons 
Tophockey bestuurder Manu Leroy: “Victor is een van de grootste 
talenten van België en een speler die we al een tijdje volgden. Met 
zijn komst versterken we de kern en zetten we onze ambities kracht 
bij. Ik ben er van overtuigd dat Victor niet alleen perfect past bij onze 
spelersgroep maar ook bij de club.” Collega-bestuurder Stephen 
Butler: “Victor is een Belg en een toptalent. Hij voldoet daarmee aan 
onze twee hoofdvoorwaarden. Ons team blijft zo 100% Belgisch en 
zijn talent zal het niveau in de kern omhoog stuwen. Victor heeft al 
veel vrienden in ons team, dus wij verwachten een snelle en vlotte 
integratie.” Victor Wegnez zelf kijkt uit naar de volgende stap in zijn 
carrière: “Ik heb een prachtige tijd gehad op Daring! Om verder 
te blijven ontwikkelen als speler, was ik echter op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Ik ben heel blij dat ik voor Dragons gekozen heb, 
ik kijk ernaar uit om voor de prijzen te spelen de komende jaren!”. 
Met deze transfer wil KHC Dragons de spelersgroep van Heren 1 
versterken en toont het de ambitie om de komende jaren voor de 
prijzen te strijden in België én Europa!

VICTOR WEGNEZ TEKENT 
VOOR KHC DRAGONS
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actueelparkbodeactueel

Brasschaat is
op zoek naar jou!

manager infrastructuur

Bekijk al onze
vacatures op

www.brasschaat.be.

Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

“Wij willen er samen voor 
zorgen dat mensen zo 
vroeg mogelijk de juis-
te ‘weg’ vinden bij hun 

zorg- of welzijnsvraag om 
zo adequaat en op maat 
geholpen te worden.”

1. Eén laagdrempelig aanspreekpunt

2. Samenwerken & Netwerken

3. Nabijheid & Buurtzorg

Buurtvervlechting
zorg

hu
lp

vr
ag

en

jeugdhuis

tejo

kabas
dienstencentra

teamwork

iedereen

Meer info: zorgstrategischplan@ocmwbrasschaat.be

kruispunt

onthaal

zorgstrategisch Plan
In het kader van de ‘dag van de Zorg’ op 19 maart stellen we het zorgstrategisch Plan van 
Brasschaat voor! 

Het plan is opgesteld door OCMW en gemeente samen met de vele zorg- en hulp-
verleners uit Brasschaat. De gemeente wil op die manier de zorg optimaliseren, coördina-

Wat staat er in het Zorgstrategisch Plan Brasschaat? 
Iedereen telt mee in Brasschaat en we maken samen werk van drie kernacties om zorg in 
de toekomst nog beter op maat aan te bieden.

Vanaf 3 april voert het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) gedurende twee weken 
werken uit op de Bredabaan in
Maria-ter-Heide. Het wegdek wordt er in 
beide richtingen vernieuwd tussen de
Antitankgracht en het kruispunt met de 

langs de Bredabaan wordt niet gewerkt. 

afgesloten en volgt het verkeer een
omleiding. 

werken in twee fases
In fase 1 zullen er van 3 tot en met 7 april 
werken uitgevoerd worden tussen de Anti-
tankgracht en het kruispunt met de

werken aan de bushalte ter hoogte van de 
kerk worden in de eerste fase uitgevoerd.

In fase 2 zullen er van 18 tot en met 24 april 
werken tussen het kruispunt met de 

steenweg/Sint-Jobsesteenweg worden 
uitgevoerd.

richtingen volledig afgesloten ter hoogte van 
de werfzone. Het doorgaand verkeer tussen 

(N121), de Brechtsebaan (N115) en de
Beukenlei/Sint-Jobsesteenweg (N117).

werken passeren.

Op donderdag 6 april moeten ze ook de 
omleiding voor doorgaand verkeer volgen. 

uitgevoerd worden. In dat geval kan de

twee weken werken op Bredabaan (N1) in Maria-ter-Heide

meer info

www.brasschaat.be

www.wegenenverkeer.be

rioleringswerken
Pauwelslei
Tussen 21 en 24 maart wordt er 
gewerkt aan de riolering van de 
Pauwelslei ter hoogte van huisnum-
mers 108/110 en 212.

De werken vinden plaats tussen 9 en 
15 uur.

verkeer ingevoerd.

meer info
planologie | T 03 650 02 08



Brasschaatse Film,     Nr. 12,     22-3-2017  20

Fit de zomer in
Brasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar 
inwoners en geeft ze een duwtje in de rug om voldoende te 
bewegen. In het voorjaar worden er daarom verschillende 
acties opgestart. 

Hou je van de natuur, de frisse lucht en een goede
wandeling? Dan kan je inschrijven voor het OLO wandel-
project. Hierbij ga je op woensdagvoormiddag gedurende 
15 weken van 4 km naar 20 km wandelen. Ook rolstoel-
gebruikers zijn welkom. Vanaf 22 maart starten de wande-
lingen om 10u aan de parking van de Inslag (Kerkedreef/ 
Mikhof). Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. 
                                                                                                                                                      
Of is lopen misschien meer iets voor jou? Atletiekclub Break 
organiseert vanaf 14 maart 2 cursussen start-to-run.
Beginners oefenen om 5 km te kunnen lopen en gevorder-
de lopers gaan van 5 naar 10 km in 10 weken.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro.
Wil je meer info? Ga dan naar de vergadering op maandag 
13 maart om 19u in de cafetaria van het L. De Winter-
stadion. 

In 10 weken leer je niet alleen verder (van 30 naar 80 km) 

veilig  in een groep kan rijden.
Elke woensdag om 18.30u en zaterdag 9.30u gaan we 

een helm. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. 

Heb je tijd overdag? Vanaf 20 maart kan je inschrijven voor 
de nieuwe lessenreeks sportinitiaties voor volwassenen
georganiseerd door 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 bedrag is dus afhankelijk van het 

alive, taichi, tennis, yoga, zumba, …
De sporten worden georganiseerd in de verschillende
dienstencentra van de gemeente, in sporthal Sportoase en 
in zaal Ons Middelheem.

meer info
sportdienst Brasschaat | Bredabaan 407 | T 03 650 03 30
sport@brasschaat.be | www.brasschaat.be

gemeente verkoopt
4 bouwgronden

De gemeente stelt vier bouwgronden te koop. De eerste 
drie loten zijn bouwgronden in de Prins Kavellei voor 
het oprichten van gekoppelde eengezinswoningen. De 
bouwpercelen liggen op een steenworp van het centrum 
van Brasschaat. Scholen, openbaar vervoer en winkels 
vind je dus vlakbij!

ming in Bijsterveld. Volgens het RUP Ploegsebaan kan 
hier een vrijstaande conciërgewoning opgericht worden 
in de groene omgeving van baseball club Brasschaat 
Braves. 

De volledige infobrochure, biedingsdocumenten, de 
stedenbouwkundige voorschriften kan je raadplegen op 

omslag vóór 25 april om 11 uur. 

meer info
dienst Patrimonium | Bredabaan 182 | T 03 650 02 63 
patrimonium@brasschaat.be
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TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

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

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

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

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

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

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

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

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

ACTIEWEEK

dinsdag

21
maart

woensdag

22
maart

donderdag

23
maart

vrijdag

24
maart

zaterdag

26
maart

maandag

27
maart

dinsdag

28
maart

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten
aan ongeziene prijzen

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

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
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Centrum Brasschaat, bij 3 scholen

NIEUWBOUW
van 3 tot 5 slpk., kk. + bk. en tegels nog te

kiezen. Indeling kan nog aangepast worden. 
Tuin + liv. op zuid. 2 garages.

0489/553 445

Zonnig app.
Liv. en terras op zuid, zicht op park v. Brass., 
102 m² + 30 m² terras. Te voet naar park, win-
kels en supermarkt. Openb. verv. voor de deur. 

3 scholen. Keuk. en badk. nog te kiezen.
Indeling kan aangepast worden. Lift tot in het app.

0489/553 445

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.

 Gemeente Schilde
* Zandhovensebaan 13: Half open bebouwing met inkom, living, eetkamer, 
ingerichte keuken, badkamer, berging, veranda, terras en grote tuin met berg-
plaatsen. Garage. Kelder. Op de 1st verd. zijn er drie slaapkamers. Overal 
dubbel glas, beneden zijn er rolluiken. Zeer gunstige ligging. Ki: € 646 – Bj: 
1960 – Cv gas – EPC: 582

Te koop: zw. tanktas Hein 
Gericke (streetline), als 
nieuw. 0485/601 520

Te koop: wgs verhuis: 
potten Demeyere, dak-
koffer Thule, hangkast 
Hulstä, 1 p. bed, bureau. 
Bel 0476/476 470

Ik ben een (biologisch) 
landbouwer uit Bras-
schaat die graag lokale 
groenten wil telen. Hebt 
u een stuk grond (mini-
mum 2000 tot 4000 m²) 
waar u momenteel niets 
mee doet (regio Bras-
schaat en omstreken)? 
En wil u die grond ter be-
schikking stellen voor een 
leuk groentenproject? Tel. 
0494/481 236

Gevraagd: gepens. Ne-
derlands. spr. man voor 
onderhoud buiten, klusjes, 
wonende omgeving Maria-
burg. 0475/903 448

Te huur: ben. woning-ap-
part. Brasschaat M.T.H., 
max. 3 pers., geen huis-
d ieren.  €  725.  GSM 
0472/439 151

Onderhoud  van tuinen, 
25 jaar ervaring. € 12/u., 
excl. BTW 0487/715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons + herstellen oude 
gazons. Gratis offerte. 
0487/715 534

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, co-
niferen, met verzekering. 
0487/715 534

Verticuteren en herstellen 

0487/715 534

Ik zoek poetswerk, spr. 
Ned., werk snel en nauw-
keurig. 0486/503 110

Man zoekt werk, tuin en 
alle ander werk. 0466/273 
038

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken, babysit. 
0466/272 836

Te koop: nw matras, elite 
plus medium 100 x 200 
cm, nwpr. 350 Sleepworld, 
vrpr. € 150. 0484/287 693

Kinderactiviteiten in de 
paasvakantie Mikerf

Vooraf inschrijven is noodza-
kelijk. Mail naar evelien_mi-
kerf@outlook.com
Paasbroodje bakken voor 
kinderen van het 1’–  4’ leer-
jaar. Met Pasen bakken we 
een heerlijk sandwichbrood. 
Wanneer: maandag 3, dins-
dag 4 en woensdag 5 april 
2017 van 9u00 – 12u30. 
Aantal deelnemers: max. 15. 
Prijs: € 8,00 per kind/dag 
Brood bakken voor groepen                                              
Vanaf 1ste leerjaar. Wan-
neer:
donderdag 6 en vrijdag 
7 april 2017 van 9u30 – 
13u00, prijs: € 8,00 per kind 
per activiteit/dag. Min. 13 en 
max. 20 deelnemers. Min. 1 
en max. 5 begeleiders
Boerderij op zijn Paasbest                                                                                    
4’- 6’ leerjaar. Werken en  
klussen op de boerderij: 
Konijnen eten en drinken 
geven, eieren rapen, stallen 
uitkuisen, hooi geven, gei-
ten borstelen,… Wanneer: 
maandag 10 en dinsdag 
11 april van 9u00 – 12u00. 
Aantal deelnemers: max. 7 ; 
prijs: € 5 per kind 

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken. 0489/575 

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

Te koop: breedbeeld TV 
Sony, gd. st. Pr. o.t.k. GSM 
0479/381 137

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

Pedicure komt aan huis. 
Tel. 0476/621 010

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, afwas rest., babysit. 
0466/155 549

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, afwas in rest., poetsen. 
0493/365 483

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

Te koop: elektrisch hoog 
laag bed in perfecte staat. 
0496/783 133

Te koop: afwasmachine 
AEG, verhuis, zeer goede 
st. € 150. 0497/335 822

Afwasser gezocht + stu-
dent en flexi job voor 
Chopin Brasschaat, Tel. 
03/651 44 10 of 0485/919 
357

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.
Dit vanaf ongeveer 11u30.
23 april 2017 
De broden worden verkocht 
aan : € 1,00 piot, € 1,50 vlecht-
brood, € 1,80 grof brood, € 
2,00 rozijnenbrood
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

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)

Gezinsbond
Gooreind

organiseert

2e Handsbeurs
Speelgoed, baby- en 

kinderkledij.
Zondag 26 maart 
2017 van 14-16 u.
‘t Schoolhuis, Theo 

Verellenlaan 88, 2990 
Gooreind-Wuustwezel
Alle info: 03/230 94 64

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

Brasschaatse parken opnieuw opgeruimd en 
netjes

Dankzij de inzet van de gemeentelijke diensten in samenwerking 
met vzw Aralea zijn de Brasschaatse parken na de stevige winter 

mooi resultaat”, zegt boswachter Dirk Leyssens van het Agent-
schap Natuur & Bos (ANB). Zo kunnen de inwoners en talrijke 
bezoekers en toeristen komende lente en zomer volop genieten 
van het Brasschaatse groen.
De gemeente heeft een overeenkomst met Aralea dat mee het 
groen in Brasschaat onderhoudt. In samenwerking met de vzw 
wordt er werk gemaakt van de vele groene stukken en parken die 
Brasschaat rijk is, om die na de winterperiode mooi op te ruimen 
en klaar te stomen voor het warmere voorjaar. 
Boswachter Dirk Leyssens van ANB is opgetogen over de samen-
werking en het resultaat. “Onze parken liggen er weer netjes bij, 

in een professionele aanpak met mooie domeinen als resultaat.”
3.000 uren winterwerken
Voor het uitvoeren van allerhande winterwerken trekt de gemeente 
3.000 werkuren uit voor Araela om hier aan te besteden. Dat zijn 
voornamelijk werken die zich bevinden in bospercelen zoals Kat-
tekesberg, gemeentepark Mikhof. Maar dit jaar ook alle grachten 
en bermen van de wijk Grote Heide.
De afgelopen weken werd ook hard gewerkt aan de Brechtse 
bossen, de wijk Driehoek, Ploegsebaan, Neervelden en nog 
zoveel meer.

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

2930 Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 00 12

Te koop: 2de H. scooter 
49 cc, weinig km, alle 
accessoires, € 550. GSM 
0486/245 784

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

Ecuad. meisje zoekt 
poetswerk, strijk, babysit, 
hele dag. 0485/071 505 
Fabiola

SVB Driehoek
Vrijdag 24 maart 2017
20:30 Vaders - Mariaburg
Zaterdag 25 maart 2017
09:00 Noorse - Microben
09:00 P. Hoevenen - Pupill C1
09:00 P. Hoevenen - Pupill C2
09:30 Stabelino - Mini Min C
10:15 Pupillen B1 - Simikos
10:15 Pupillen B2 - Simikos
11:30 Pupillen A1 - OLSE
11:30 Pupillen A2 - OLSE
12:00 Groenendaal - Cad. B
12:00 Simikos - Scholieren A
13:00 Stabelino - Mini Min. B
13:00 Miniem C - Vos Reinaert
14:30 Miniemen A - Bacwalde
14:30 Miniem B - Vlug Vooruit
14:45 Ostan - Junioren
15:00 Nw Stabroek - Mini Min A
Zondag 26 maart 2017
10:00 Reserven C - Sac
10:15 VDP - Dames
12:15 Ik Dien - Reserven A
12:30 Reserven B - De Vrede
14:30 Riko Hubertus - 1e Elftal
Woensdag 29 maart 2017
19:00 Mini-min B - Deurne OB
20:00 OXACO - Scholieren A

Sp. meisje zoekt poets-
werk, strijk, koken, babysit, 
hele dag. 0485/071 505 
Geneviera

Conciërge
(koppel) ge-

vraagd voor 
domein te 

Wuustwezel.
Wonende in aparte 
woning op domein.

Taken: toezicht, 
verzorgen dieren, 
onderhoud tuin.

bo@bocoolsaet.be
0032 497 059 309

Appartement te huur, 
Centrum Brasschaat,

2 slaapkamers met inge-
maakte kasten, badkamer 
met inloopdouche en bad, 
grote living met mooie 
keuken, grote terrassen 
voor en achteraan, gara-
ge in ondergrondse par-
king inbeg. € 1.250. GSM 
0475/750 588
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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

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
+32(0)486/354.763

Verheyen Bart

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

Met goede voornemens voor de komende lente startten 60 deelnemers aan het Start to Run program-
ma van atletiekclub AC Break. Onder de professionele begeleiding van vrijwilliger Willy De Ridder zul-
len de joggers in 10 weken hun loopafstand opbouwen van 0 naar 5 km. Ook de beginners van vorig 
seizoen waren met velen present om samen met vrijwilliger Roger Verschueren hun loopafstand te 
verlengen van 5 naar 10 km. Onder het motto #sportersbelevenmeer kwam schepen van sport Adinda 
Van Gerven de starters aanmoedigen. Brasschaat blijft verder inzetten op het veilig sporten. Recent 
werden er levensreddende AED toestellen geïnstalleerd en in de maand april wordt de sterk verouder-
de betonnen omheining rond de atletiekpiste vervangen door een veilige afsluiting aldus de schepen.
Meer info : www.acbreak.be 

DE LENTE KOMT ERAAN
EN AC BREAK START MET JOGGEN

Vormingsavond
GROOT WORDEN DOEN ZE VANZELF, LUISTEREN NIET AL-
TIJD.
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. In-
kom: Gratis
Inlicht./inschrijv.: Arvid Van Staey  0497 43 19 21  arvid-
vanstaey@hotmail.com Gelieve op voorhand in te schrijven. 
Een samenwerking van Oudervereniging GIBO Mariaburg en de 
Gezinsbond Brasschaat 

Glaasje op ?
Rijverbod ?

0484/091 191 
www.belpeterop.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

Klusjesman-reparateur 

Garageverkoop,

Poetsvr. zoekt werk

Nederlandse dame met 
masterdiploma en 20+ 
jaar werkervaring zoekt 

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van 

Ons Midelheem
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Agnes Souvereyns, Miksebeekstraat 111, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Maria Aerts, Ploegsebaan 31, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Hilde Michielse, Vagevuurvelden115, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Lucia Verhaert, Bloemenlei 43, 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



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

€ 489.000

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

WWW.GOETSTOUWERS.BE
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BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 
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BRASSCHAAT BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

HOEVENEN

BRASSCHAAT

EKEREN         TE HUUR

HEMELAKKERS 25 - 2DE
Zeer gunstig gelegen hoekappartement met 3 
slaapkamers en garage 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 kleine fietsafstand van het centrum.
Leuke ‘starterswoning’. Mogelijk klein beschrijf.
Interessante aanbieding en prijs!Woning moet 
binnen bekeken worden! EPC: 798

€ 220.000

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

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

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 handelsmoge-
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

RUSTOORDLEI 13
Verzorgde en goed onderhouden halfopen be-
bouwing 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

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

KLOOSTERSTRAAT 53 - 1STE
Studio gelegen in het centrum van Ekeren be-
staande uit living met open keuken, badkamer 
met douche en gemeenschappelijke fietsenber-
ging. Waterverbruik inbegrepen in de huurprijs! 
Onmiddellijk beschikbaar. EPC 189.

€ 550

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

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

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke omgeving 
waar permanent wonen is toegestaan mits aanvraag
nieuwe bouwvergunning volgens RUP. Prachtig open
zicht op weilanden, momenteel staat er een chalet
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 159.000

ANTWERPSE STEENWEG 112 - GLV
‘Polderzicht’ stijlvolle en moderne architectuur, 
met veel aandacht voor licht en lucht. Het omvat 
11 appartementen, allen voorzien van een groot 
Zuidwest terras of tuin met mooi panoramisch zicht 
op de achtergelegen polders. Parkeerplaatsen en 
bergingen voorzien in de kelder. Tel 0471 41 11 34

€ 259.900

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

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

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

€ 372.500

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

HOEVENEN
BERKENLAAN 86 - 1STE
Modern appartement met 3 slaapkamers gelegen 
in een aangename woonwijk, omvattende hal met 
vestiairekast, living met open keuken, gastentoilet, 
badkamer met ligbad, 3 slaapkamers, terras 
en garage. Lage maandelijkse kosten! EPC: 217

€ 170.000

(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)

(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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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:
: 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.

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-

Breng ons vrijblijvend een bezoek.

Openingsuren: ma-vrij: 8-12 en 13-18 u.; zat. 9-17 u.; zondag gesloten.

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

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

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

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. veiligheids-
deur! 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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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  
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Geassocieerd Notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat
zal openbaar verkopen, met instelpremie van 1%:

Centraal gelegen

APPARTEMENT
met bijhorende

AUTOSTAANPLAATS
in Residentie Phoenix, gelegen te

Brasschaat, Bredabaan 380 bus 2.7
KOOP 1: APPARTEMENT 2.3 IN BLOK 
B OP DE 2E VERDIEPING MET ONDER-
AARDSE KELDER, BREDABAAN 380 
BUS 27 TE BRASSCHAAT

KENMERK: Ref EPC: 20151117-
0001811821-1. EPC Waarde: 99 kWh/m2.
K.I.: € 1.385,00.

INDELING: Hall met berging, leefruimte 
met bureau en terras, geïnstalleerde keu-
ken, ruimte voor en met de installatie van 
de centrale verwarming, twee wc’s, nachthall met grote berging, badkamer met bad, 
douchekamer met douche, twee slaapkamers waarvan één met terras, alsook onder-
aards de ruime privatieve kelder gemerkt K25.

KOOP 2: AUTOSTAANPLAATS (MET ROLLUIK) G11 IN HET ONDERGRONDSE
GARAGECOMPLEX (TOEGANG VIA ACHTERZIJDE GEBOUWENCOMPLEX).,
BREDABAAN 372-380 TE BRASSCHAAT

VOOR BEIDE KOPEN: Gekadastreerd Sectie D, nummer 19/K/3/P0031

STEDENBOUW: 1) vg, 2) wg, 3) gdv, 4) gvkr, 5) gvv

BEZICHTIGING: elke woensdag tussen 16:00u tot 18:00u en elke zondag tussen 

BESCHIKBAARHEID: Onmiddellijk na betaling koopprijs en kosten.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

INSTEL: DINSDAG 28 MAART 2017 om 14.00 u
TOEWIJS: DONDERDAG 4 MEI 2017 om 14.00 u
telkens in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.

Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouw-
boekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen 
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (week-
dagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

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

De Brasschaatse werkgroep Broederlijk Delen bedankt eenieder 
die vrijdag 10 maart 2017 weer bereid was om voor één keer een 

vrijwilligers in de inkomgang van de winkel in de Leopoldslei 24 te 
Brasschaat. Op het einde van de dag hadden we de mooie som 

Brasschaatse werkgroep Broederlijk Delen 

BEDANKT “KOFFIESTOPPERS” 
IN COLRUYT 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
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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

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?

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

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 

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

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

Mieke zoekt werk, poet-
sen, babysit, rest.w. Spr. 
Eng. 0465/407 569

Te koop: relaxzetel Stres-
sless (nieuw), prijs: € 550 
03/665 33 12

Azia. vr. zkt werk, poets., 
babysit, gez. mass. a. huis 
0493/377 598 Boogii

‘DE SMOESTUINIER’ 
Eco-comedy show van Steven Vromman
Dinsdag 11 april 2017 – Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 
8, Brasschaat
Hoge Akkersbloei, Velt en Natuurgidsen Brasschaat organise-
ren een eco-comedy show in het kader van de campagne “2020 
pesticidevrij”.
Pesticiden, RoundUp, glyfosaat…
Het lijken niet meteen begrippen die je tegenkomt in een come-
dyshow. Toch vormen pesticiden de rode draad in deze nieuwe 
show van Steven Vromman, die hij speciaal voor de nieuwe Velt-
campagne ‘2020 pesticidevrij’ gemaakt heeft.
Tijdens de ‘Smoestuinier’ gaat de Low Impact Man met zijn pu-
bliek op zoek naar de smoezen waarom zoveel mensen nog pes-
ticiden gebruiken. 
Tegelijk geeft hij er op zijn eigen komische manier een draai aan 
waarmee je niet anders kan dan ‘groen’ lachen. Train alvast je 
lachspieren en smeer je stem: meezingen met een protestlied 
is toegestaan!
Steven Vromman werd bekend met zijn tv-programma Low Im-
pact Man.
Mensen motiveren om op zoek te gaan naar milieuvriendelijke 
alternatieven is een thema wat niet meer weg te denken is. Onze 
aarde in een goede of betere gezondheid doorgeven aan vol-
gende generaties is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Algemene inkom: 10 euro. HAB, Velt en Natuurgidsen: 7 euro
Tickets en informatie: paul.eelen@gmail.com – 0475437001

KWB Driehoek  GPS wandeling: zondag 23 april 2017 
Rond het thema “De Grote Oorlog” wandelen jullie, op eigen tempo, met behulp van satellieten 
doorheen de weilanden van Wuustwezel. Vooraf 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 Berkenbeek, Nieuw-
moersesteenweg 113 te Wuustwezel  (51° 24.353 E 004° 32.601) 
Inschrijven is verplicht en dit  voor 10 april 2017 bij
Robbie Van Bourgonie, Hoogbos  46,  03/651 39 87, robbievanbourgonie@gmail.com
Vic De Schepper, Pauwelslei  67,  03/651 99 31, vicdeschepper@scarlet.be
Deelname:  KWB-leden: 2 euro per persoon   Niet –KWB-leden: 4 euro per persoon

Gemotiveerd winkel-
meisje gezocht, half-
time. Bent u vitaal en su-
per vriendelijk, zoekt u 
een uitdagende job in een 
ambachtelijke slagerij? 
Stuur ons dan u CV toe of 
bel 03/645 88 22. Slagerij 
Joosens, Ekeren-Donk

Te koop: witte MBK 
Booster Special Edition. 
B-klasse, 50 cc, bwj 2012, 
20.857 km, i.pr.st.
Tel. 0494 332 090

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

Te koop: villa Brass., 4 
slpk., 2 dr. keld., 2 gar. op 
± 800 m², EPC 599. Omg. 
Dries, geen immo kanto-
ren. 0472/882 629

Giardini restaurant
ZAALHULP voor week-
endwerk (ervaring niet 

vereist)
STUDENT of

BIJVERDIENER
Restaurant Giardini,

Horstebaan 97, Schoten
03/283 95 74

www.restaurant-giardini.be

Te huur: dakapp. + gara-
ge, gr. z-terras, 1 gr. slpk. 
€ 560 + € 40 onk. GSM 
0486/331 068

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, gezelschap, poetsen, 
gele week. 0498/829 257

Gratis houtsnippers af te 
halen. GSM 0497/355 437



Brasschaatse Film,     Nr. 12,     22-3-2017 29

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

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)

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

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

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
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dakwerkendakambacht@gmail.com
I

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

0468/116.116

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

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

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Voor 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

Te huur:  toonzaal of 
prakti jkruimte van 72 
m², CV, toilet, magazijn 
van 200 m², 5 parkeer-
plaatsen, Driehoek Bras-
schaat. 0478/264 871 

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

Vicepremier en titelvoerend burgemeester Jan Jambon en be-
voegd schepen Dirk de Kort hebben op 10 maart 2017 Campus 

2009 vanuit de gemeenteraad van Brasschaat aan de wieg van 
dit bedrijventerrein. Het doel was om bedrijven op de site van 6,4 
ha de kans te geven zich in een aangename en groene omge-
ving te vestigen. 
88% al ingenomen • Door een herbestemming van gronden en 
gebouwen is de nieuwe Campus Lt. Coppens nu voltooid. Wat 
in 2009 begon als een renovatie van de vroegere legerkazerne, 
is vandaag uitgegroeid tot een volwaardig bedrijventerrein waar 
zo’n 1.000 mensen aan de slag zijn. Campus Lt. Coppens combi-
neert een groen karakter met duurzaamheid en een vlotte bereik-
baarheid. Met succes, want 88% van de bedrijfsruimte is al inge-
nomen. Nog maar 2.500 m2 kantoor en 1.300 m2 magazijnruimte 
vrij Na een marktbevraging ontwikkelde Van Roey Vastgoed een 
belangrijk deel van de site, een opdracht die nu beëindigd is. Nog 
geen 8 jaar na de start van het project, blijft nog slechts 2.500 m2 
kantoor en 1.300 m2 magazijn beschikbaar. Dat is amper 12% 
van de totale bebouwde oppervlakte, die bestaat uit kantoren 
(13.000 m2) en multifunctionele bedrijfsruimten (21.000 m2). 
Bereikbaar en groen
Voor heel wat bedrijven – onder meer bekende namen zoals 
Hallmark, Lego, Vulpia en Gravo –  is de ligging van de Campus 
ideaal: goed bereikbaar met het openbaar vervoer én met de 
auto, ook tijdens de geplande werkzaamheden op de Antwerpse 
Ring. De groene omgeving en de uitgebreide faciliteiten in de 
onmiddellijke omgeving (hotels, restaurants, winkels …) zijn een 
bijkomende troef.
Rode draad: duurzaamheid • Bij de bouw en renovatie van de Lt. 
Coppenskazerne stond duurzaamheid centraal. Dat resulteerde 
in een doorgedreven isolatie en CO2-neutraliteit, een groot aan-
tal zonnepanelen en zuinig energie- en waterverbruik. Er is slim 
gebruikgemaakt van de ruimte, onder meer door auto’s centraal 

voor elektrische wagens én een CNG-station maken deel uit van 
het concept. Voor het ontwerp werd POLO Architects ingescha-
keld. De aandacht voor duurzaamheid is voor veel bedrijven een 
factor die ertoe bijdraagt om voor Campus Lt. Coppens te kiezen.

CAMPUS LT. COPPENS:
NIEUW LEVEN VOOR OUDE KAZERNE 
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(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 432 kWh/m²

KAPELLENBOS:

Luxe villa op ca. 2.700m². 
Riante lichte living + OH, 

luxe eetkeuken, 4 slpk, 
2 badk, groot kantoor, 
riante zolder, dubb gar, 

enz. 

ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 570.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Nieuwe UITZONDERLIJKE voorwaarden

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

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

Pauwelslei 203: Gunstig gelegen appartement met garage in uitstekende 
staat. Het appartement bevat een living, keuken, wasplaats, wc, badkamer, 
2 slpk, een dressing en een terras. EPC 189kWh/m², wg,vg,vv,gdv,gvkr.  Immoweb 
Ref. 6897509

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

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

Vrijdag 31 maart 2017 – 20u15. BlafWaf speelt BlafWaf. Het nieu-
we cabarettrio BlafWaf brengt muziek die uw oren gezond aantast 
en teksten die leiden tot spontane lachkuiltjes. Zij boren zich zo 
zelfverzekerd in uw geheugen! Om gratis kaarten te reserveren:
www.curieus-wuustwezel.be/V4/index_actie.php

CURIEUS WUUSTWEZEL ORGANISEERT EEN GRATIS 
VOORSTELLING IN GC KADANS TE WUUSTWEZEL

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

Te huur: prachtig da-
kappartement. Domein 
Blauwhof Kapellen, 3 slp-
ks. Huur: € 1.050; VK € 
150. Tel. 03/488 60 81

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

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

0475/98 16 67

Te huur: MTH, magazijn, 
60 m², sec. pport, water, 
elektr., wc; € 450/mnd., 
geen borg, onmidd. be-
schikbaar. 0475/730 202

Te koop gevraagd: post-
zegelverzameling, alles 
welkom, contante beta-
ling. Tel. 03/542 09 96
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Samen met IGEAN werd het vroegere containerpark volledig herin-
gericht. Niet enkel een nieuwe naam (recyclagepark) maar veiliger 
en een meer overzichtelijke site. Dat Brasschaat recyclage voorop 
stelt werd snel duidelijk want Wnd. Burgemeester Koen Verberck, 
Secretaris Ward Schevernels, eerste Schepen Dirk de Kort (be-
voegd voor milieu) en Wouter Meersmans (EGEAN) stelden o.a. de 
nieuwe laad- en loszone voor en ook belangrijke toekomstplannen 
betreft het verwerken van GFT.

HERINRICHTING
RECYCLAGEPARK PLOEGSEBAAN

Er werd een verhoogde laad- en loszone aangelegd zodat de zware 

kunnen gelost worden. De registratiezuilen en slagbomen werden 
verplaatst om ervoor te zorgen dat voertuigen voldoende ruimte 
hebben  en beter kunnen circuleren. Een investering van €290.000- 
maar zeker een pluspunt betreft de veiligheid voor personeel en 
bezoekers. 

Een tweede belangrijk project betreft het verwerken van GFT-afval 
binnen de eigen gemeente. Bij onderhoud van het Brasschaats 
groenpatrimonium komt er zeer veel groen vrij. Momenteel wordt dit 
afgevoerd naar een extern verwerker. Dit brengt veel vrachtverkeer 
met zich mee en dus meer vervuiling. Eind 2015 besloot Brasschaat 
samen met IGEAN het GFT- en groenafval in 1 container op te halen 
met minder ophaal- en verwerkingskosten tot gevolg. Naast de com-
posterings-oppervlakte ligt nog een stuk grond dat de gemeente zou 
willen gebruiken om biomassa op te slaan. In de verdere toekomst 
zijn er ook plannen om hier een kringlooppark van te maken. Op die 
manier kan de goede samenwerking met ARALEA nog uitgebreid 
worden. Belangrijkste voordeel voor alle inwoners: de GFT-ophaling 
kan gratis blijven. Heel dit verwerkingsproces kadert in "Gesloten 
Lokale Kringloop". Tot slot bedadrukte Eerste Schepen Dirk de Kort 
dat Brasschaat minister Joke Schauvliege enorm dankbaar is omdat 

-
ning. Zo kan Brasschaat verder blijven inzetten op duurzaam om-
gaan met het milieu.

-
tie11, pag. 18.
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G Geassocieerd notaris Hans De Decker te Brasschaat zal openbaar verkopen onder 
toezicht van de Vrederechter van het kanton van Kapellen met recht van hoger bod:

WOONHUIS
(gesloten bebouwing) 

MET GARAGE
Beukenlaan 42

KENMERK: Ref. EPC: 20160127-
0001828747-2.

EPC Waarde: 276 kWh/m2. Stabroek (2° 
kadastrale afdeling) - Hoevenen, sectie 
I, nummer 335/K/4/P0000; Oppervlakte: 
238 m2 - K.I.: € 1.100,00.

INDELING: Woonhuis (gesloten bebou-
wing): glvl: voortuin, hall, garage, WC, 
wasplaats of bureel, berging met CV-ketel 
gas, koer, tuin (25m diep x 6m);

1ste verd.: living in L-vorm (tegelvloer), terrasje achteraan, keuken met ingemaakte 
kast, dubbele inox spoelbak, dampkap, kookvuur-oven;

2de verd.: badkamer met ligbad, sanitair blok met kasten en lavabo, WC, 2 grote 
slaapkamers, 1 kleine slaapkamer. Enkel glas op 2de verd; dubbel glas op de 1ste 
verd. (living + keuken)

VOORZIENING: Gas (geen mazout);
elektriciteitsattest beschikbaar op kantoor (niet conform).

BESCHIKBAAR: Vanaf 1 juni 2017 na betaling van de koopprijs.

BEZICHTIGING: Iedere woensdag van 15:00u tot 17:00u en elke zaterdag van 

STEDENBOUW: Woongebied, geen dagvaarding, geen recht van voorkoop, niet-
vervallen verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG: DINSDAG 28 MAART 2017 om 14.00 u
in Café Tuveltje, Markt 2, 2940 Hoevenen.

Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouw-
boekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen 
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (week-
dagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.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

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

Alle comfort. 03/326 13 87

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

Klusjesman, gratis be-
stek, senioren -10%. Gui-
do, 0484/281 186

Te koop: -

Pr. € 200. 0497/931 314

Vakantie Heist-a-zee: 
mod. app., 1 slaapka-
mer, nabij zeedijk, min. 1 
week. Vrij vanaf nu. GSM 
0486/142 015

Man zkt wrk,
mets., bez., teg., vl., tuin, 
dieren verz. 0485/423 710

56-j. man zoekt lieve 
vrouw om samen mooie 
momenten te beleven. 
0472/641 207

Te huur: vak. huis Ard. 
10 pers. (4 slaapk), alle 
comfort. GSM 0475/918 
588 www.chaletvresse.be
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GEMOTIVEERDE 
MONTEURS 
VOOR RAMEN EN 
DEUREN GEVRAAGD
minimum 5 jaar ervaring

Leugenberg 68/A - 2180 Ekeren - Tel.: 03 334 45 04 - mail: info@redaramen.be

www.redaramen.be
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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. 

Papier

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   27
DINSDAG   28
WOENSDAG 29
DONDERDAG 30
VRIJDAG     31
ZATERDAG   01

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

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

25 - 26/03 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

25 - 26/03 Annelies Grimon 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

25 - 26/03 Dr. Verhaert 03/568 77 10

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

Cnops Lucas 26-02, Brasschaat
Vanpottalsberghe Ava 03-03, Wuustwezel
Draguet Axelle 06-03, Ekeren
Feofilovs Alexander 07-03, Deurne
Van den Bossche 10-03, Brasschaat
Van Oers Yaylaci 08-03, Brasschaat
De Belder Mathis 07-03, Kalmthout
Linger Aeriëlle Dirica 09-03, Essen
Van Trimpont Viktor 08-03, Vorst
Willemen Ella 08-03, Berendrecht
Gillissen Michael 09-03, Malle
Busschop Thieu 09-03, Zandvliet
Tetteroo Diaz 07-03, Kalmthout
Wuyts Van Herck Ilyano 10-03, Wuustwezel

Van Gils Axelle 09-03, Brasschaat
De Bock Lenn 08-03, Brasschaat
Goetschalckx Julien 07-03, Ekeren
Alexandru Ianis-Andrei 10-03, Brecht
Boobe Silva 10-03, Stabroek
Van Roosenbroek Skye 12-03, Kalmthout
Raats Lilly 13-03, Wuustwezel
Vanderzwalm Iljo 12-03, Brasschaat
Budica David Matei 13-03, Brasschaat
Meuwes Luna 06-03, Kasterlee
Driessens Cesar 10-03, Schilde
Heyvaerts Thiben 13-03, Stabroek
Léon Ceulemans 16-07, Ekeren

Van Riel Jan, 61 jaar, Brasschaat
Lenaerts Josephina, 88 jaar, weduwe van Verdaet Edward, Brasschaat
Leemans Marie, 100 jaar, weduwe van Oter Joseph, Brasschaat
Verswyver, 80 jaar, echtgenoot van Paelinckx Cornelia, Brasschaat
Geerinck John, 59 jaar, Schoten
Van der heyden Renée, 81 jaar, weduwe van Van Nevel Richard, Antwerpen
De Noël Maria, 97 jaar, weduwe van Willems Henri, Antwerpen
Hoefsmit Victoire, 87 jaar, Brasschaat
Van den Biggelaar Alphonsus, 80 jaar, weduwnaar van Van Kerckhoven Yvonne, Brasschaat
De Pauw Colette, 82 jaar, weduwe van Lemal Robert, Brecht
Vriesacker Gerardus, 90 jaar, weduwnaar van Denissen Maria, Brasschaat
Van de Weygaert, 90 jaar, weduwnaar van Somers Celestina, Antwerpen
Steenhuysen Nicole, 66 jaar, weduwe van Cuypers Paul, Kapellen
ter Meulen Jantje, 87 jaar, weduwe van Kalkhoven Hendrik, Brasschaat

ALLEEN?
Niet meer lang!

buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Afrant Brasschaat
Stelt voor op Zondag 9 april a.s. om 10.30u: Weens Lenteconcert met An Lauwereyns, François Ja-
cobs, Glenn Desmedt. Inkom €18,- Tel: 03.6517434 of 03.312.46.18. Bankrek.: BE70 0000 5373 0825 
Ook op zondag 9 april a.s. om 13.00u: Wafelenbak In de Zaal Born (naast Hemelhoeve) Park Bras-
schaat. Iedereen Welkom. www.afrant.be
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Wil je afvallen, specifieke klachten aanpakken, fitter of gespierder
worden? Bij Corpus Sanus werken we samen aan jouw doel.
Train in een ontspannen sfeer op de E-Fit en boek 18 keer meer
vooruitgang dan bij gewone fitness. Investeer 20 minuten per
E-Fit sessie en zie meteen het resultaat. Ontdek nu wat
Corpus Sanus voor je kan doen.

START NU MET DE E-FIT
EN BEREIK SUPERSNEL JE DOEL

Bel 0473 19 99 90
Mail info@corpussanus.be

ZORG IN EEN MUM
VAN TIJD VOOR JE

SUMMER BODY

BRASSCHAAT Bredabaan 481, 2930 Brasschaat • 03 294 36 42   SCHILDE Turnhoutsebaan 259, 2970 Schilde • 03 337 25 80 • corpussanus.be

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER TX-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De TX-serie is zijn tijd ver vooruit. Hij voldoet aan alle eisen van de toekomst. Aan de eisen van iedereen die de ruige 
natuur in wil trekken, hecht aan duurzame ontwikkeling en kiest voor een avantgardistisch model, waarbij design, stijl 
en prestaties even zwaar wegen. De TX-serie zou symbool kunnen staan voor de wereld van de E-Bike. Hij staat voor 
een nieuwe dimensie van kwaliteit, comfort en sportiviteit.

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

KEUKEN
MEDEWERKSTER

Halftijds • Nederlandstalig

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
BLOEMSCHIKKEN - 28 maart paasschikking. Deze cursus gaat door in “Ons Middelheem” om 
19.30 uur
Inlichtingen en  inschrijven bij José Stessels-Driesen , Prins Kavellei 104 tel. 03/651.47.28.Beste klanten,

Op 1 april ga ik met pensioen.
Ik dank jullie voor het jarenlange 
vertrouwen. De winkel zal verder 
gezet worden door Nathalie.
bedankt en hopelijk tot ziens.

Jeannine

Droogkuis van Osta Brasschaat

K. Soc. Maria-ter-Heide
Donderdag 23/3/2017
20.00 u Res A-Heibos
Zaterdag 25/3/2017
13.00 u Dam nat.-W.Cl. Sibret
14.30 u ‘s Gr.Schilde-Dam. B
11.45 u ’s Gr.Schilde-Dames C
10.30 u Massenhoven-Dam. D
12.00 u Antonia-U13A
11.00 u Wuustwezel-U11
15.30 u Exc.Essen-U10

09.30 u Wuustwezel-U9B
10.00 u City Pir.Antw.-U8
12.45 u Ekeren-U7
15.00 u Achterbroek-U7 2V2
Zondag 26/3/2017
15.00 u 1e ploeg-Putte SK
11.30 u U17-Kalmthout
09.30 u Berendrecht-U15
09.30 u U13R-Schoten
Woensdag 29/3/2017
18.30 u Wildert-1e ploeg
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Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat
tel. 03 651 68 43 | www.frigotechniek.be

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

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

ENERGIE-ZUINIGE

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.
Gsm 0475/25 77 93

Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

Wij komen uw strijk thuis 
halen en terug brengen. 
GSM 0488/863 673

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 25 maart 2017
09.30 u.: Ekeren - U9
10.30 u.: U10 - Achterbroek
10.30 u.: U7 - Sint-Job
11.00 u.: Donk - U8
12.30 u.: Gew. Res. - Achterbr.
13.00 u.: Brecht - U11
14.30 u.: Lint - Prov. Res.
15.00 u.: Wilgenhof - Pelikaan
Zondag 26 maart 2017
09.30 u.: U17 A - Zandvliet 

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


