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BREDABAAN 358

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

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

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

kom 
langs

de klok goed op 
het uur gekregen?

LUKT HET NIET ?
Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62

P. Van der Auwera

    

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%

tot en met 1 april

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

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

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

The Next Innovation in TV

Ontdek hem nu als eerste!

WAT ETEN JULLIE 
MET PASEN?

BREDABAAN 271  -  BRASSCHAAT  -  03 283 83 22  -  POULEPOULETTE.COM

GEVULDE PAASKIP
ASPERGES & KWARTELEITJES
± 2kg = 5 pers. per kip

BESTEL TIJDIG AUB
VANAF OKTOBER TERUG TRUFFELMIX

HELE PAASVAKANTIE OPEN
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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

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

Health China bestaat 5 jaarGeen erotische 
massage!

www.healthchina.be - info@healthchina.be - Bredabaan 471 - Brasschaat
0484/389 899 - 03/294 31 83 - Open: ma. - za.: 10u00 - 21u30 • zo.: 11u30 21u30

China Health 
Massage

Wij danken onze klanten voor het vertrouwen!
Harde of zachte massage naar keuze door een vrouw of een man.  Wij komen ook aan huis.

VERJAARDAGSACTIE

Actie uitsluitend geldig in ons salon t/m zondag 30 april

Schenk eens

een cadeaubon!
Massage 1 uur norm. € 48,-  nu  € 38
Duo-massage 1 uur norm. € 96,- nu  € 65

Vraag ook naar onze andere formules!

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

VOETBALTORNOOI DERDE 
LEERJAREN MATER DEI
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

Wat is uw 
gezonde mix?

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

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

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Geldig van 1 januari tot 30 juni 2017

1.200 euro voordeel bij 
aankoop van uw Miele keukentoestellen

Setactie

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

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

F A S H I O N
Voel je goed !

SPECIALE ACTIE
kortingen tot -20%
op lente- & zomercollectie

Actie t/m zaterdag 15 april

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63

open van di. tot zat. van 10-17 uur 
& op afspraak • www.bobofashion.be

Terre Bleue Dames&Heren - maat 34-46 | Terre Bleue Junior - jongens en meisjes 6-18 jaar
Dr. Roosenplein 11 | Brasschaat | Tel. 03-651 32 34 | Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

NIEUWE 
FAMILYSTORE

NU OOK 
HERENCOLLECTIE

Wij zijn verhuisd naar het 
Dr. Roosensplein 11 
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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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

FLYER T-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

kilometervreter die nooit moe wordt en zijn eigenaar optimaal comfort en veiligheid biedt.

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

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

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

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

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

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

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 29 maart
Dagsoep

Blinde vink 
met spitskool

Donderd. 30 maart
Dagsoep

Kip met appelmoes 
en kroketten

Vrijdag 31 maart
Dagsoep
Chinees 

visserspannetje

Maandag 3 april 
Dagsoep

boontjes, gebakken 
aardappelen

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

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

1100
vanaf 12 tot ca 14 u.
VOLZET = VOLZET

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62
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Z e t e l b e d r i j f

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

INBOUWHAARDEN EN KACHELS

FRANK TILBORGHS
VLOER- & TEGELWERKEN

Boomgaardstraat 31 | 2920 Kalmthout-Nieuwmoer | T 03-667 31 39
info@tilborghsfrank.be   |   www.tilborghsfrank.be

OPENINGSUREN:
woe. t/m vrij. 9.00u-12.00u - 13.00u-18.00u

zat. 10.00u-16.00u • zon. t/m di. gesloten

Jos Tilborghsstraat 57 
Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26
info@guva.be

www.guva.be

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

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

OPENDEURDAGEN

zondag open van 10-17 uur

ACTIE LOOPT BIJ GUVA
TOT ZON. 2 APRIL ‘17

VOLLEDIGE BADKAMERRENOVATIE
VLOER EN TEGEL WERKEN

HAARDEN EN KACHELS (ZOWEL HOUT ALS GAS )
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

OPENDEUR 1 APRIL

Vrijdag 17 maart 2017, een vreemd zicht aan de schoolpoort… 
Hebben nu echt alle kinderen vergeten dat ze zich moesten om-
kleden? Nee hoor, vandaag is het Nationale pyjama-dag! En ook 
onze school doet mee aan deze ludieke actie om meer aandacht 
te vragen voor kinderen die onderwijs volgen via Bednet. Kinde-
ren die langdurig ziek zijn en niet naar school kunnen volgen via 
internet de lessen in de klas. Zo blijven ze in contact met hun 
klasgenootjes en wordt ervoor gezorgd dat ze niet geïsoleerd 
geraken. Op 17 maart deden er heel veel scholen mee, alsook 
onze school Mater Dei Driehoek. Allemaal samen volgden onze 
leerlingen les in pyjama, van kleuter- tot lagere school. Iedereen 
doet mee! 

IN PYJAMA NAAR SCHOOL!

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

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

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

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

Pedicure komt aan huis. 
Tel. 0476/621 010

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

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

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

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

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

GROEPSTENTOON-
STELLING

7 – 8 – 9  april  2017

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76   
2930 Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang
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De 9-jarige Thomas Willems nam deel aan de Kids Climate Conference (een 
soort klimaattop voor kinderen). Bedoeling was 14 stellingen uit deze confe-
rentie naar voor te brengen. 175 Kinderen namen hieraan deel. Tijdens vele 
creatieve workshops en een inspirerende dialoogsessie onder leiding van 
Leontien Van Oranje werd er hard gewerkt. Thomas werd zelfs ambassa-
deur van deze top. Uiteindelijk werd er een heuse klimaatbundel opgesteld. 
Deze werd niet alleen aan het Vlaams Parlement maar ook aan de Neder-
landse Tweede Kamer overhandigd. Zo stelt Thomas voor om zeker in elke 
school een stukje groen te voorzien, voor elke gekapte boom een nieuwe 
aan te planten, het aanplanten van gezamenlijke moestuinen in elke wijk, 
hergebruik van verpakkingen, energie uit jezelf halen door bvb de batterij 

"In het Dino-museum in Brussel bezocht ik toevallig een stand van WWF. 
Daar heb ik een deelnameformulier ingevuld en een tijdje later kregen we 
een mail dat ik mocht deelnemen aan deze klimaattop. Milieu, energie en 
dieren interesseren mij enorm. Elke maand ontvangen we een magazine 
met veel informatie en ook een wedstrijd. Als er andere leerlingen WWF-
Ranger willen worden kan dit heel eenvoudig. Het magazine laat ik op 
school regelmatig rondgaan voor andere leerlingen".
Wnd. Burgemeester Koen Verberck begreep meteen dat Thomas goed wist 
waarover hij praatte en kon dit initiatief en de inzet enkel maar toejuichen. 
"Op jonge leeftijd bezig zijn met milieu en de hele problematiek er rond is 
niet iedereen gegeven. Het is dan ook een eer deze klimaatbundel in ont-
vangst te nemen. Het feit dat ook Radio 2 Antwerpen jou belde voor een 
interview betekent dat deze initiatieven wel degelijk in de belangstelling 
blijven staan. Tot slot wil ik je namens het bestuur veel succes wensen en 
hopelijk worden er veel van deze 14 punten uit de klimaatbundel omgezet 
in de praktijk. Zeker het rooien en heraanplanten van de juiste hoeveelheid 
bomen is belangrijk. Trouwens, in Brasschaat zijn er gelukkig meer bomen 
dan inwoners."
Als aandenken voor Thomas een leuk cadeau om buiten te ravotten en... 

Via www.kidsclimateconference.be kan je alle informatie uitgebreid nalezen.

THOMAS WILLEMS AMBASSADEUR 
VAN KIDS CLIMATE CONFERENCE

Brasschaat: hartveilig
Onder impuls van schepen van Sport Adinda Van Gerven en de 
gemeenteraadsleden Martine Willemen en Inez Ven werd een eerste 
belangrijke stap gezet naar een hartveilige gemeente. Aan de gemeentelijke 

toestellen geplaatst.

Cardioloog Dirk Bresseleers: “Leren reanimeren en gebruiken van een AED 
vraagt een kleine inzet en kan levens redden.”

Gratis infosessies voor iedereen op 22 en 29 mei en op 12, 14 en 15 juni. 

Meer info via de gemeentelijke informatiekanalen
of adinda.vangerven@n-va.be

Met dank aan Eric, Dirk en Sven

Open Kaart op de Kaart
Na jaren plannen en zoeken naar subsidies zijn de renovatiewerken aan het MARIADOMEIN op 
de Kaart gestart. De bedoeling is om het domein open te trekken naar het brede publiek, alle men-
sen hebben behoefte aan een moment van rust en bezinning, en dat zal men in het Mariadomein 
kunnen vinden. Graag willen wij informatie geven over wat er nu gebeurt in het domein en hoe 
het er na de werken zal uitzien. Wij nodigen iedereen die interesse heeft uit op een info-avond op 
vrijdag 31 maart 2017 om 20.00 uur in zaal Berkenhof, Middelkaart. Van harte Welkom Kerkraad 
H. Familie Brasschaat
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Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij meten, plaatsen en 
verzorgen uw raamdecoratie 

en zonnewering. 

Wij maken vrijblijvende offertes

Goes Italian Touch 
by Carlucci

Café 
De Koperen Pan

Vanaf mei is het café terug alle dagen open

Bredabaan 600 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/689 32 89

Zondag 9 april 1e prijskamp “boomke-wies”
Aanvang 11u met talrijke prijzen.

Inschrijven: 03/689 32 89 (plaatsen zijn beperkt)

Onze demogroep nam op 18 maart 2017 deel aan de 2e demowedstrijd in Mariakerke: de “ Klokke 
Roeland Cup”.  Net zoals de vorige wedstrijd brachten ze hun  nummer “ VICIO” weer vol overgave en 
enthousiasme…Hun inspanningen werden beloond met de beste score van de 11 deelnemende groe-
pen! De beker en de “Klok Roeland” mochten ze dan ook oververdiend mee naar huis nemen.(zie foto)
Tumbling: Op de Provinciale wedstrijd Antwerpen Tumbling van 11 maart 2017 in Niel behaalde Arno 
Vereecken de EERSTE plaats Categorie C 15-16 j.
Acro: Onze Acrogymnasten Categorie.A namen van 3 tot 6 maart 2017 deel aan de MIAC International 

en werden er knap 7e! PROFICIAT! Al de wedstrijdresultaten kan u vinden op www.gymfed.be
Info: www.acro2gym.be

WEER MEDAILLES VOOR ACRO II GYM!

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN 40/300 CM
ALLE LEIBOMEN

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

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

Gezocht:

STUDENTEN MARKETING & SALES
Is je passie marketing & sales in de IT-sector?

Ben je communicatief en kan je zelfstandig werken?
Dan hebben wij de geknipte studentenjob voor jou!

Je taak is om via prospectie uit te zoeken waar potentiële klanten zit-
ten voor onze kassasystemen, weegschalen en infoschermen.

Wij bieden een vast loon + bonus op resultaat, je kan onmiddellijk 
starten, gedurende de paasvakantie 2 weken werken en nadien een 

of meerdere dagen per week naargelang je beschikbaarheid. Uren vrij 
te kiezen.

Solliciteren: Bel Rudy op 0475 633 894 of mail Rudy@clixx.be 
voor afspraak. Meer info over onze producten op www.clixx.be

Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

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

Luchthaven- en Privévervoer

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

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

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

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

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

Te koop gevraagd: post-
zegelverzameling, alles 
welkom, contante beta-
ling. Tel. 03/542 09 96



Brasschaatse Film,     Nr. 13,     29-3-2017  8

Nv Gravo zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding

Chauffeur 
rijbewijs CE 

Transport van en naar 
werven met kraanvrachtwagen
Reageren: herbert.smets@gravo.be

of tel. 03/651 39 51 tijdens bureeluren

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

U5 TRANSPORT

Niet één, niet twee, maar drie(!) Vlaamse sterren zijn binnenkort 
te zien in de musical-thriller Jekyll and Hyde. Met Koen Crucke, 
An Lauwereins en Deborah De Ridder, pakt MinTh (Muziek The-

Na 20 jaar weer terug
De musical-thriller Jekyll & Hyde, gebaseerd op de beroemde 

Victoriaanse thriller

het Kwade in de ziel te scheiden. De toeschouwer wordt meege-
nomen in zijn gruwelijke strijd tegen het slechte in zichzelf. Naast 
Koen Crucke, An Lauwereins en Deborah De Ridder, brengt een 

be

VLAAMSE STERRENCAST VOOR
MUSICAL-THRILLER JEKYLL & HYDE

info@omega-fun.be gsm: 0476 61 16 25

www.omega-fun.be
verhuur springkastelen

Leegmaken
van 

huizen

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Nederlandse dame met 
masterdiploma en 20+ 
jaar werkervaring zoekt 

Afloop verstopt

KFC Brasschaat
Zaterdag 1-4-2017

Zondag 2-4-2017

gmail.com

Te huur:

Gezocht:

12 mensen met een beperking gaan dankzij CVO 
provincie Antwerpen aan de slag in de horeca 

klaar om aan de slag te gaan in bistro Perron Noord in Brasschaat, 

casector of ze kunnen doorstromen naar de opleiding Hulpkok.

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar
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uit Brasschaat is op zoek naar :

CALCULATOR 
(m/v)

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en stressbestendige
calculator (m/v) ter ondersteuning van ons dynamisch 
bouwteam.

-

Interesse ? Stuur je CV naar:
herbert.smets@gravo.be 
of inge.groven@gravo.be

INFO:
T 03 380 11 80 - info@graevenhof.be jjjjj
Turnhoutsebaan 439-445 - 2970 Schilde

WWW.GRAEVENHOF.BE

PRACHTIGE FEESTEN
SUCCESVOLLE BEDRIJFSMEETINGS

*Dranken apart

BREAKFAST/BRUNCH - NIEUWE FORMULE
van 10.30u tot 14.00u

ZONDAG 07/05           ZONDAG 03/09
ZONDAG 06/08           ZONDAG 01/10

ZONDAG 03/12
38 euro/pp*

FEESTELIJKE
PAASBRUNCH

FEESTELIJKE
PINKSTERBRUNCH

DINER & DANCE
BLACK TIE

VRIJDAG 26/05

65 euro/pp*

ZONDAG 16/04 ZONDAG 04/06

53 euro/pp* 53 euro/pp*

VAN 20 TOT 600 PERSONEN

Wat ik het liefst doe  
in mijn job�?
Goed nieuws vertellen.

era.be

ERA North Estates
Bredabaan 253 - 2930 Brasschaat

Tel.  03 653 52 90
E. northestates@era.be

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar
ERA verkoopt meer dan de helft van de woningen binnen de 60 
dagen tot grote tevredenheid van onze klanten.

Denkt u erover uw huis te verkopen? Dat verdient een grondige
aanpak. Aan de hand van onze uitgebreide Vergelijkende
Marktanalyse (VMA) berekenen wij de correcte marktwaarde en 
leggen we de troeven van uw vastgoed op tafel.

Neem vandaag nog contact voor de Vergelijkende 
Marktanalyse voor uw woning.
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Vóór aanvang van deze belangrijke wedstrijd, die de Scholie-
ren B zeker moesten winnen om kampioen te worden (het was 
hun laatste kans!), gierden de zenuwen door eenieders lijf. De 
grote menigte toeschouwers die kwamen opdagen, schreeuw-
den onze spelers op een sportieve manier naar de overwinning. 
Overal hingen rode ballonnen en spandoeken, maar er heerste 
ook een heel gespannen sfeer in het begin. Na 80 min. hoorden 

was binnen met een 7 - 3 overwinning. De vele feestattributen 
zoals rookpotten, Bengaals vuurwerk, party poppers, … trapten 
het feest op gang en zorgden voor de ultieme ontlading. Euforie 

teerde de spelers in de kleedkamer en de trainer zorgde nadien 
in de kantine voor zelfgemaakt stoofvlees en frietjes. Alle spelers 
kregen een leuke attentie die hun nog lang aan deze mooie pres-
tatie zal blijven herinneren!

SCHOLIEREN B VAN SVB 
DRIEHOEK KAMPIOEN!

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.

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

IFANG  IMKERS Voordracht:  De Rotatiemethode
Het imkeren is in volle evolutie. Terwijl vroeger bijenvolken gemakkelijk aan hun lot overgelaten 
konden worden, moet de imker nu veelvuldig ingrijpen. De aanwezigheid van de varroa mijt, een 
geduchte parasiet, en een weinig bijvriendelijk natuurbeheer, maken het bijenhouden veel com-
plexer dan 30 jaar geleden. Daarbij komt nog dat we, in ons dichtbevolkte Vlaanderen, zoveel 
mogelijk moeten verhinderen dat onze bijen gaan zwermen.
Er bestaan meerdere technieken, die imkers kunnen aanwenden, om in te grijpen in hun bijen-

honingoogst, alle raten te vervangen en jonge volken op te zetten zonder dat daar het broed bij 
meegaat. Deze methode is ontwikkeld in het Bijeninstituut van het Duitse Celle en heeft in Duits-
land zijn deugdelijkheid bewezen. Paul Beullens zal uitgebreid op deze imkersmethode  ingaan,  
op  onze maandelijkse lezing op dinsdag 04/04/17  om 20h00, in  “De Ploeg”,  Verhoevenlei  50 te 
Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. 

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

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

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

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

Bredabaan 352 • Brasschaat | Openingsuren ma-za 09:00 - 18:00 | Tel: 03 653 37 79 | Facebook en insta: diva.brasschaat

Diva Hair & Beauty, een professioneel kapsalon en 
schoonheidsinstituut te Brasschaat, verzorgt uw
uiterlijke schoonheid en biedt u arrangementen voor 
innerlijke rust. Dit zowel voor mannen als vrouwen. 
Naast knippen kan je hier ook terecht voor gelnagels, 
manicure, pedicure, wenkbrauwen verven of epileren
en wax. Brazilian keratin treatment maakt je haar 
zachter en zorgt dat beschadigt, droog en pluizig 
haar weer gladder en pluisvrij wordt. Wilt u sporten, 
douchen, naar de zee en zwemmen, zonder u zorgen
te maken over uw wimpers en zonder mascara, 
maak dan snel een afspraak voor wimperextensions 
One by one, 2D of 3D haartjes techniek en geniet 
6 tot 8 weken van mooie dikke en volle wimpers.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Balayage, 
knippen & brushing

Kort haar € 60

Kleuring, 
knippen & brushing

Wassen 
knippen & brushingWimpers Gelnagels

Nieuw set(tips) € 30
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Deurde

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

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

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

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

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

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

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

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

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, o.l.v. een natuurgids, duren 2à3 u. Inschrij-
ven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!
Za 01.04.2017: Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmt-
houtse Heide. Start: 10 u., parking De Vroente Putsesteenweg 
129, 2920 Kalmthout. Gids: Jef Vanhuele
Za 08.04.2017°: Grenspark: Steertse Duinen. Start: 14 u., par-
king manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen 
NL Thema: Ontwakende lente. Gids: Jac Smeijers
Zo 23.04.2017°: Grenspark: Volksabdij OLV ter Duinen. Start: 
14 u., parking Volksabdij, OLV ter Duinenlaan 199, 4641 RM Os-
sendrecht NL Thema: Natuurontwikkeling rond de Volksabdij. 
Gids: Fons van de Ven              °  wandeling in s.w.m. IVN

Comforthome

Huishouden is meer dan poetsen!

Wij helpen
graag in huis!

Wij zijn
steeds op zoek

naar enthousiaste
werknemers!

Opruimen, poetsen, afwassen,

strijken, ramen lappen,

boodschappen doen,

kleding wassen, koken,

kleine verstelwerkjes,
...

• Correcte verloning met premies

• Maaltijdcheques

• Uurrooster aangepast aan
privé situatie

• Administratieve ondersteuning

• Langdurige tewerkstelling

Comforthome
Augustijnslei 39 • Brasschaat • 03 651 90 97
www.comforthome.be   •   info@comforthome.be

Zondag 19 maart speelde onze recreanten van inline hockeyclub 
Sportiek Spins hun laatste wedstrijd. Een duidelijke overwinning 

winnaars van de categorie recreanten van dit seizoen. Een dikke 

RECREANTEN SPORTIEK
SPINS HALEN DE TITEL BINNEN

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

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

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 

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 1 april 2017
09.30 u.: Maria-ter-Heide - U7
10.30 u.: U11 - Heibos
10.30 u.: U8 - City Pirates
10.30 u.: U9 - Donk
11.15 u.: Maria-ter-Heide - U10
12.30 u.: Gw. Res. - Nieuwmoer
14.00 u.: Maria-ter-Heide - U13 
15.00 u.: Pr. Res. - ‘s Gravenwl
15.00 u.: Visboys - Wilgenhof
Zondag 2 april 2017
10.00 u.: Essen - U17 B
11.15 u.: Heibos - U17 A
15.00 u.: 1e ploeg - Lint

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

Maandag 3/04

Maandag 27/03

Vrijdag 7/04

MAANDMENU
APRIL

Vrijdag 31/03

Dinsdag 4/04

Dinsdag 28/03

Woensdag 5/04

Woensdag 29/03

Soep
 

Steak peperoni 
frietjes

Dessert

Soep
 

Steak roquefort 
met frietjes

Dessert

Soep

Kalfsfricasee met 
gekookte 

aardappelen

Dessert

Soep
 

Vogelnesten 
tomatensaus en 

puree

Dessert

Soep

nas curry rijst

Dessert

Soep

Schnitzel 

kroketjes

Dessert

Soep

Ovenschotel van 
kabeljauw , prei 

en puree

Dessert

Carpaccio van 
zalm of

aspergesoep met 
gandaham

Lamskroontje met 
asperges dijonaise 

Lopend pateke 
of Moelleux

Soep

Forel met 
amandeltjes

Dessert

Donderdag 6/04

Donderdag 30/03

•
Filet mignon met 
warme groentjes

•
Crêpe sorbet

Dagschotels € 11
Soep, hoofdgerecht, dessert

menu
fou

€ 20,00

€ 34,50

Soep

Hamburger met 
ajuin en gebakken 
eitjes en frietjes

Dessert

Gratis glaasje 
cava bij afgifte 
van deze bon

Unieke samenwerking tussen Vlissingse sportvischarters
 en Bootvisvereniging Zuid-West Nederland!

40 jongeren tussen 10 en 16 jaar mogen 
GRATIS met ons mee een dag zeevissen!
Zie je ze ook wel eens terug komen van zee als je in Zeeland bent, die Deltavissers met 
hun eigen bootjes? Ben je dan niet stiekem een piepklein beetje jaloers en zou je ook 
graag een keer op zee willen vissen? Ben je al 10 maar nog geen 16 jaar en zou je best 
wel eens gratis een dag willen zeevissen aan boord van “The Pirate II”, “Wiesje”, “Zeea-
rend” of “Limanda”? Je hoeft nog nooit gevist te hebben om mee te doen, je hoeft zelfs 
geen zeevismateriaal mee te brengen. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Sterker nog, 
aan het einde van de dag mag je de hengel en molen gewoon mee naar huis nemen!!  
Dat kunnen we doen dankzij de onmisbare steun van Pure Fishing, importeur van o.a. 
Penn, Shakespeare en Mitchell. Ook voor aas wordt gezorgd. Zeeaas Het Piertje uit 
Colijnsplaat en bestelzeeaas.nl uit Bergen op Zoom leveren 1e klasse aas voor ie-
dereen. Als alles volgens plan verloopt heeft iedereen aan het einde van de middag een 
aardig klusje vis om mee naar huis te nemen.

Deze leuke dag hebben wij voorzien op
PINKSTERMAANDAG 5 JUNI 2017 

Er wordt gevaren vanuit de haven van Vlissingen, opstappen gebeurt aan het sluizen-
complex tegenover het NS-station. Er is daar ruim voldoende parking voorhanden. Deze 
dag gaat enkel door bij voldoende rustig weer en een kalme zee, zodat iedereen er echt 
plezier aan beleeft. Dit alles onder begeleiding van ervaren bootzeevissers die je met 
raad en daad zullen bijstaan. Wil je weten hoe het er aan toe gaat op zo’n dag? Kijk dan 

Scroll naar beneden en klik daar op het blokje met als titel: “8e Zeeuwse Jeugdvisdag, 

Wie wil er mee?!!
Maar liefst 40 jongeren kunnen er mee. Op onze website: www.deltavissers.nl vindt 
je het inschrijvingsformulier. Het lot bepaalt wie ermee kan. Als je bij de winnaars hoort, 
wordt er door ons contact opgenomen en willen we een schriftelijke toelating van je 
ouders dat je mee mag. Het toelatingsformulier wordt je per e-mail bezorgd als je bij de 
winnaars bent. Vraag daarom eerst aan je ouders of je eventueel mee mag voor je 
het formulier invult. Het zou jammer zijn als je bij de gelukkigen behoort en dan van je 
ouders geen toelating krijgt om mee te gaan. De vier boten beschikken over alle mogelijke 
voorzieningen om de veiligheid van de opvarenden optimaal te garanderen. Heel veel 
succes allemaal en wie weet, tot aan de sluis in Vlissingen!

DEZE DAG IS VOOR DE DEELNEMERS ECHT 100% GRATIS, ER WOR-
DEN OP GEEN ENKEL MOMENT KOSTEN IN REKENING GEBRACHT

Pinkstermaandag 5 juni 2017

Ben je al 10 maar nog geen 16 jaar en wil je graag een dag
volledig GRATIS bootvissen in de Westerscheldemonding?

Schrijf nu in, HET IS HELEMAAL GRATIS!

krijgen van ons de kans om helemaal gratis een dag te vissen vanaf 
een van de Vlissingse sportvischarterboten: The Pirate II, Wiesje, 
Zeearend of Limanda. Voor elk van onze deelnemers zorgen we voor 
een hengel met molen en lijn, die aan het einde van de dag gratis 
mee naar huis genomen mag worden! Kijk voor meer informatie op:

www.deltavissers.nl

bestelzeeaas.nl • Bergen op Zoom
Het Piertje • Colijnsplaat

9e Zeeuwse
Jeugdvisdag

100%
GRATIS

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

MARLEEN CERSTERS
Bedankt voor al de steun en 

warmte die we hebben mogen 
ontvangen bij haar plotse 

overlijden.
Vanwege Fam. Cersters 

DANKBETUIGING

Klusjesman zoekt werk 
als tuinwerk, kl. repara-
ties, afbraakw. Heeft er-
varing en referentie. GSM 
0476/392 068

Te koop: bouwgr. te Goor-
eind, open beb. 491 m² in 
nieuwe verk., doodl. str. € 
130.000. GSM 0496/882 
985

Te huur: app. instapkl. 
2e V. De Aard 33, Bras-
schaat. 0497/806 717

Dringend te koop we-
gens verhuis: piano, ge-
stemd, in goede staat met 
kruk, € 100. Af te halen 
Beatrijslaan 18, Schoten. 
Na afspraak 03/685 04 43

Metselen, vloer, parket, 
alle soorten bouww., gd 
pr. 0489/326 333

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

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

GROEPSTENTOON-
STELLING

7 – 8 – 9  april  2017

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76   
2930 Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang
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HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 | 2930 Brasschaat

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

*ENKEL GELDIG OP ZATERDAG 1 APRIL EN NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE AANBIEDINGEN

ZATERDAG 1 APRIL
HORTA MOESTUINDAG

DEMO- EN INFOSESSIES
• Aan de slag in de vierkantemetertuin
• Moestuinperken: de voordelen
• Tuinieren in volle grond

Ruime keuze 

superfood- en

groentenplanten 

en zaden

10% 

KORTING* 
op alle

tuinartikelen
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BRASSCHAAT, Bredabaan 824, 03 689 20 29
met privé parking en kinderhoek

* Op vertoon van deze advertentie. 51 euro korting bij aankoop van 20 adviesbeurten (€ 289 i.p.v. € 340), één promotie per advieskuur en niet cumuleerbaar met andere acties, geldig t.e.m. 15 april 2017.

InfraLigne 
Brasschaat jaar

Oefenprogramma in infraroodcabine

Figuuranalyse

Perso
onlijk 

voedingsad
vies

Professionele coaching 

17+3 gratis sessies*

VERJAARDAGSACTIE

www.infraligne.be
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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur. • Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

TUINTERRAS WEER OPEN
NIEUW: Springkasteel voor de kids! Partytent voor al uw zomerfeesten!

NIEUW:  WORKSHOPS 
Ontwerp zelf uw tuin

Ontdek de ontwerper in uzelf en teken uw eigen 
droomtuin. Dat allemaal onder professionele begeleiding, 

dus ervaring of voorkennis zijn niet nodig. 
Meer weten? Ga naar www.lavendine.be/workshops.

Valkenlaan 24   2950 Kapellen . +32 3 651 63 01 . www.lavendine.be . info@lavendine.be

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

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

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

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

Alle schilderwerken, bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. 0496/084 168 of 
0496/637 978
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

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

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

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

* 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

* Pauwelslei 137:  Gesloten bebouwing met op het gelijkvloers een inkom, 
kleine kelder, living, zitplaats, keuken, veranda, berghok, badkamer met inloop-
douche en toilet. Boven is er een grote slaapkamer, kinderkamer en zolder. Cv 
gas, overal dubbel glas, Ki. € 318 - Epc: 593 - opp.:463 m² Wg-Vg-Gvv-Gvkr-Gdv 
* Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement: vlakbij Golf, 1e verd.links. Ruime 
woonkamer, open keuken, 3 slpks, badk.met bad, douche en dubbele lavabo, 
aparte wc, 2 terrassen en garagebox in kelder.

TE KOOP

tweedehands trommel-
gazonmaaier in prima 
staat. Nieuwprijs € 1500, 
nu vraagprijs € 1050 
(met Honda motor) GSM 
0476/995 382

UIT DE HAND TE KOOP
Antwerpen

Prachtige loft in het ge-
bouw ‘Marnix’ met uniek 
zicht over het Eilandje. € 
725.000 / Ondergrondse 
autostaanplaats bij aan te 
kopen. € 35.000 Zie meer 
info en foto’s ZIMMO 
code FYV76



Gevraagd:
winkelbediende
voor topslager De Clerck, 

03/663 01 39.
Woensdag en zondag 

gesloten.


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

Te huur: ruime garagebox 
met kantelpoort op verl. 
parking. Vrij mei. Augus-
tijnslei, Brasschaat, Tel. 
03/651 37 51


Samana (Ziekenzorg) 
MTH Brasschaat wenst 
alle winkleiers van harte 
te danken voor hun gulle 
tombolaprijzen voor alle 
leden op het jaarlijks len-
tefeest.


Pedicure komt aan huis, 
Brasschaat, Kapellen, Tel. 
0465/445 016


Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken, en ander 
werk. 0466/492 026

Dame, 61 j., lief en zacht. 
Ben jij zo iemand, ik wacht. 
0478/909 608

Te huur: garagebox 16 
m², Bredabaan 965 MTH, 
€ 95/mnd. 0475/381 970


Sp. Cost. Brava te huur: 
app. dir. zee, zwembad, 
tennis, prive parking, 
TV Vl. 0474/914 422 - 
0473/577 768 - 03/663 50 
99 Zomer 2017

Te koop: trampoline dm 3 
m met vangnet. Elk aan-
nemelijk bod. Af te halen. 
03/646 77 55

Boek nu uw zonnige 
belevenis aan last 

minute prijzen.
Wie zon heeft in het voorjaar, 
leeft langer! Samen met gezin, 
met vrienden, als koppel of als 
single genieten? Zeil met ons 
mee op onze catamaran op de 
Griekse eilanden. Zalig niets 
doen, verwend worden, lekker 
eten, waterskiën, van de zon en 
de adembenemende views ge-
nieten. Boek nu met vermelding 
“Brasschaatse Film” voor aprtil, 
mei of juni. EXTRA: gratis foto-
shoot + gratis sunset cocktails.

Bel of mail Katey
0473 961 737 - info@sealux.be


Poolse mannen doen re-
novatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
prijsofferte. Ref. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Algemene elektr ici -
teitswerken Werner. 
‘ t  Kadooke, Kapelse-
steenweg 416 te Bras-
schaat-Maria-burg. Gratis 
prijsofferte, voor al uw 
kleine en grote elektrici-
teitswerken, keuringen, 25 
jaar ervaring. 03/345 33 65 
of 0496/725 559

Man zoekt werk, tuinw., 
schoonm., e.a.w. Ik spr. 
Eng. 0465/275 088

Alle klusjes, schilde-
ren, tuinw., € 8/uur. GSM 
0467/616 403

Heer, 62 j., echtg., wel-
stell., wkm jongere dame 
met pit & klasse. SMS mij 
0474/441 700, ik neem 
contact op!

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

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonmaken, e.a.w. 
+32 466 220 511 Lucia

Boekhoudkantoor

is op zoek naar een

SECRETARESSE/
ADMINISTRATIEVE BEDIENDE
met een boekhoudkundige achtergrond

voor 12 uur per week. 
Uw taken bestaan uit het voorbereiden van

de interne boekhouding
en aanverwante administratieve taken. 

Interesse?
Mail uw cv naar kris@kodiac.be

of bel naar 03/605 93 88

Met droefheid melden wij u 
het onverwachte overlijden van

Nicole Minnebo
echtgenote van

Don Mc Innes
Geboren te Brasschaat op 4 oktober 1953

en overleden in De Vrije Vlinder te Brasschaat
op 23 maart 2017.

Wij nodigen u vriendelijk uit op het afscheid in de aula 
van Uitvaartcentrum Quirijnen I Sereni, 

gelegen aan de Augustijnslei 58 te Brasschaat, 
op donderdag 30 maart 2017 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats,
Brasschaat-Rustoord, Max Hermanlei.

Met dank aan alle medewerkers van De Vrije Vlinder
en dokter Geert Blyweert voor hun goede zorgen.

Lage Kaart 287 - 2930 Brasschaat
condoleances.be

Quirijnen 03 650 15 15
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Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 55 35 | Open di. t/m zat.: 10 tot 18u.

Like us on facebook Giovane Brasschaat

Nieuw te 
Brasschaat

LENTE- & ZOMERCOLLECTIE
Het Belgische label Giovane koos met Sevilla de perfecte 
backdrop voor hun frisse lente- en zomercollectie. Net als 
de stad is de collectie kleurrijk, zomers en speels. Prints, 
texturen en kleuren worden naar hartenlust gemixt. Dit 
resulteert in een rijke collectie en een nog interessantere 
kleerkast. Van casual chic tot verfrissend feestelijk, voor 
elk wat wils. Met een patchwork van kleurrijke microprints 

gemixt met geometrische patronen om tot een eigenzin-
nige cocktail van prints te komen. Jurken, losse tops en een 
kimono worden op die manier omgetoverd tot echte fa-
shion items. In combinatie met casual stukken als jeans en 
perfecto’s blijken die heerlijk draagbaar te zijn. Zoals steeds 
staat kleur voorop. Rood, kobalt, lichtblauw en turquoise 
springen meteen in het oog en geven de collectie die ty-
pische Giovane-stempel. Maar ook non-kleuren als beige, 
ecru en off-white spelen een belangrijke rol. Samen vor-
men ze een collectie die ons doet verlangen naar heerlijke 
lentedagen en zwoele zomeravonden. Door verschillende 
materialen en texturen te mixen bewijst Giovane dat ton-
sur-ton silhouetten zeer eigentijds kunnen zijn. Zijde, suede, 
gehaakte items, guipure-kant, katoen, plissé en tricot. Gio-
vane haalde echt alles uit de kast om er een buitenge-
woon stijlvolle zomer van te maken.

Winter of zomer, de collectie is steeds speels, verleidelijk, 
kleurrijk en luchtig. De kledij combineert vlot naargelang 

makkelijk omtoveren voor een avondje uit. Als kledingmerk 
streven we naar de spontane glimlach die je krijgt als je 

dat je de hele dag vasthoudt om zo de beste versie van 
jezelf te kunnen zijn. Kom langs in maart en win je nieuwe 

Giovane is een Belgisch, jong en betaalbaar 
label die het midden houdt tussen Belgisch 

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com

Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, elke zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u

Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!
Eden

De tuin van

 

NIEUWE COLLECTIE BINNENMEUBELEN

!!! NU ACTIES !!!

Lentedeco
is

binnen!

LAATSTE TUINMEUBELKOOPJES 2016
PROFITEER NOG SNEL

NIEUWE COLLECTIE TUINMEUBELEN IS BINNEN
!!! GENIET VAN ONZE MOOIE VOORJAARSKORTINGEN !!!

Te huur: garage € 80. 
Pauwelslei. 0496/069 251

Man zoekt werk, m. erv., 
poetsen, tuinwerk, rest. 
0486/392 921

Te koop: zaagtafel. € 75
Tel. 03 663 47 79

De Frivole Framboos presenteert:

“DELICATISSIMO”

Markant Brasschaat Actief

in Haïti

Met de voorstelling ‘Delicatissimo’ gidsen Peter Hens en Bart 
Van Caenegem, samen de Frivole Framboos, u ‘con brio’ door-
heen de muzikale jungle : verwacht u aan een muzikale wan-
deling waarbij klassieke en moderne melodieën naadloos met 
elkaar verweven worden tussen taalgrappen en leuke verhaal-
lijnen.
De pratende cello en de alom geprezen mezzo-coloratuur-ba-

teraar Bart Van Caenegem aan de wondervleugel. Op typische 
wijze lichten ze composities uit hun context, draaien ze muziek-
stijlen spelenderwijs om, en toveren ze ritmes en melodieën om 
tot nieuwe meesterwerken.

Dit concert wordt georganiseerd ten voordele van het scholen-
project in Haïti van Fidema vzw, Filles de Marie - Paridaens. 
Sinds 1913 bouwde deze organisatie in Haïti een scholennet-
werk uit van zowat 20 scholen waar vandaag meer dan 10.100 
leerlingen onderwijs kunnen genieten. 
Daarnaast heeft Fidema vzw verschillende sociale projecten 
opgestart, waaronder beroepsateliers, diensten voor kinderop-
vang en probeert het analfabetisme tegen te gaan.
Fidema vzw werkt rechtstreeks, niet via ngo’s.
Haïti wordt spijtig genoeg regelmatig geteisterd door natuur-
rampen, de zware aardbeving in 2010, de verwoestende or-
kaan Matthew in 2016, ... Verschillende scholen werden vernie-
tigd, andere zwaar beschadigd. 
Kaarten (29 euro in vvk) zijn te verkrijgen via www.deroma.be.

dele van de wederopbouw van het “Centre Scolaire Coeur Im-
maculé de Marie” (CIM) in Port-au-Prince, Haïti kunnen gestort 
worden op de projectrekening van de Koning Boudewijn Stich-
ting , BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1, met vermel-
ding: ***128/2544/00110***

GROEPSTENTOON-
STELLING

7 – 8 – 9  april  2017

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76   
2930 Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

Algemene renovatiewerken
ramen & deuren

sectionale poorten
ruwbouw • afbraak
bezetting • Gyproc

Schilder- • parket/laminaat-
en tegelwerken

Vakmanschap

Tel. 7/7d 8u-20u 
0497/245 775 of 03/293 50 65
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HET RODE KRUIS ZET EEN
BLOEDGEVER IN HET ZONNETJE!

KURT
koopt voor

eigen rekening!
Heeft u een woning, 
bouwgrond, project-

grond of afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475/421 326
coolmorenv@gmail.com0489/690 144 

www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

90 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

VAKANTIEWONING

Bedoin Mont Ventoux in 
centrum, 6 pers., 3 slp, 
tuin, 2 parkeerpl., garage 

verhuur zat-zat. 0472/537 
702 crivan@skynet.be

Te koop: opbrengsteigen-
dom Wuustwezel, 3 appar-
tementen, gelijkvloers (3 
slk) 102 m²; 1ste verdiep 
(2 slk) 77 m², 2de verdiep 
(1 slk) 56 m² + 3 garages. 
Huuropbrengst: € 1805/
maand. Prijs: € 521.000 
Inlichtingen 0496/282 713

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonmaken, e.a.w. 
Solange +32 465 333 004

Te koop: salontafel kerse-
laar, prijs overeen te ko-
men. 0474/984 143

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

K SOC Maria-ter-Heide
Woensdag 29/3/2017

Vrijdag 31/3/2017

Zaterdag 1/4/2017

Zondag 2/4/2017

Wij zijn op zoek naar ervaren:

Kijk op www.augustijnskeukens.be voor meer informatie
over deze functies.

| INTERESSE?
Neem contact op met
Lotte Augustijns op lotte@augustijnskeukens.be

Augustijns keukens & interieur | Kalmthoutsesteenweg 193 | 2990 Wuustwezel

CHAUFFEUR RIJBEWIJS C

KEUKENPLAATSERS
mét ervaring en kennis van sanitair en elektriciteit

MAGAZIJNIER

De kinderboerderij zoekt animatoren-begeleiders 
v.a. 16 j. voor de vakantieweken in juli en augustus.

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak in de 

buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Gezocht: winkelbedien-
de voor in slagerij. Uren 
overeen te komen. Tel. 
03/653 05 38 (tussen 9.00 
en 17.00)

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

EXPO “BANG”

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

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Ruime en luxe villa in Long Island stijl gelegen op een perceel van ca. 7.428 m².
De villa is gerenoveerd en voorzien van alle hedendaagse luxe, een parktuin, diverse terrassen, verwarmd buitenzwembad, meerdere 
garages en een zelfstandig gastenverblijf. 

Vraagprijs: €1.650.000,00

TE KOOP

www.brasschaatsimmo.bewww.engelvoelkers.com www.rodenburgh.be

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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

www.deschoolvanbonnerue.

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

Industrie-, bouw- en tuingereedschappen
Metaalwaren, werkkledij & veiligheidsschoenen

Veldstraat 2A, B-2930 Brasschaat • T: +32 (0)3 651 83 40 • info@godevaart.be • www.godevaart.be

VOOR ELKE KLUS, HET JUISTE GEREEDSCHAP!
Powermaxx BS Basic (600080500) ACCU-BOORSCHROEFMACHINE

met 2 x 10.8 V/2AH LI-ION batterijen en lader LC40
in kunststof koffer

BS 18 SET (602207870) ACCU-BOORSCHROEFMACHINE
met 2 x 18 V/2AH LI-ION batterijen, lader SC60 PLUS, 

kunststof koffer met 75 toebehoren

€ 145

€ 255 Max. koppel hard 48 Nm
Boor Ø staal 10 mm

Boor Ø staal 10 mm

incl. BTW

incl. BTW

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM OP STAP  MET  ANNELIES
Op 30/04 gaan we weer wandelen.
Bijeenkomst om 9.30 uur aan de ingang perron noord : Licht vliegwezenlaan
Goede stapschoenen zijn gewenst. 
Iedereen van harte welkom. Niet leden zijn niet verzekerd.
Meer info bij Annelies 03/ 297 85 50
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03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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.

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

0487/636 835

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Automatiseren, herstellen en plaatsen 
van alle poorten, hekken en rolluiken, alle merken. 
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Alle 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

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, garage 
in ondergrondse parking 
inbegrepen. € 1.250. GSM 
0475/750 588

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

Kalmthoutsesteenweg 193 - 2990 Wuustwezel
T. 03/270.01.01

TE HUUR
NIEUWE MAGAZIJNEN

verschillende oppervlaktes

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

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

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

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

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



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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Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

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

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

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

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

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

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

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

SPORTLAUREATENVIERING 
Op vrijdag 24 maart 2017 vond de jaarlijkse sportlaureatenvie-
ring van Brasschaat in sporthal Sportoase plaats. Dit jaarlijks 
gebeuren is voor de gemeente de gelegenheid bij uitstek om de 
talrijke sportieve prestaties van het afgelopen jaar extra in de 
kijker te zetten. De laureaten die in 2016 een titel op provinciaal, 
Vlaams, Belgisch of internationaal niveau behaalden werden gehul-
digd. Het hele gebeuren werd aan mekaar gepraat door Carl Huy-
brechts. Ook dit jaar waren er weer topatleten aanwezig op de viering 
zoals, Laurens De Vos (goud Paralympics), Peter Genyn (goud Pa-
ralympics) en Emanuelle Stockbroeckx (zilver Olympische Spelen). 
Tijdens de viering lieten ze een staaltje van hun “kunnen” zien. Na 
de viering kon iedereen met hen op de foto. Maar liefst 51 individuele 
sportbeoefenaars werden gelauwerd, waarvan 21 met een internatio-
nale titel, 18 met een Belgische of nationale titel, 2 met een landelijke 
of Vlaamse titel en 10 met een provinciale of gewestelijke titel. Er wer-
den ook 35 ploegen gehuldigd waarvan 12 op internationaal niveau, 
10 op Belgisch of nationaal niveau, 2 ploegen op landelijk of Vlaams 
niveau en 11 op provinciaal of gewestelijk niveau. Als apotheose van 
de viering werd de Kapitteltrofee, de Beker voor sportverdienste, de 
Trofee voor sportverdienste en Beloftevolle Jongere uitgereikt aan 
respectievelijk een Brasschaats sportpersoon, een goed presterende 
sportploeg, een individuele sporter met opmerkelijke sportresultaten 
en een beloftevolle jongere -18 jaar. De Kapitteltrofee ging naar 
Staf Van Dijck van AC BREAK. Staf is sinds 1992 trainer in deze 
atletiekclub en traint verschillende Belgische en provinciale kampi-
oenen. Staf was een voormalig bestuurslid van het jeugdbestuur van 
deze club. Hij is een mede – organisator van de kapittelloop en is een 
medewerker van atletiekmeetings en de scholenveldloop. Staf is de 
mede – oprichter van de start – to – run van AC BREAK en zo heeft 
hij duizenden mensen leren joggen, nu is hij coach van start – to – run 
– begeleiders bij de club. Bij de ploegen waren er 3 genomineerde 
ploegen: Demo Jazz Jongeren Pivolté, KHC Dragons heren 1 en de 
nationale ploeg 1 van Sportiek Spins. Het zijn de KHC Dragons he-
ren 1 die met de beker voor sportverdienste voor ploegen naar 
huis gingen. Zij werden Belgisch Nationaal landskampioen 2016. De 
Trofee voor sportverdienste ging naar Liesbeth Roelands van 
Rawhide Ranch. Zij behaalde een Belgische titel in 2016 en ver-
tegenwoordigde ons land in de Youth World Cup te Thamsworth in 
Australië en behaalde een 10e plaats. De Trofee voor Beloftevolle 
Jongere ging naar Axel Wouters van tennisclub Blauwe Regen. 
Hij werd vorig jaar Belgisch kampioen tennis bij de U16 reeks 1.

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

Nederlandstalig

Slagerij Joosen

Poetsvr. zoekt werk

Te huur:

Te huur:

Te huur:

Poetsvrouw zoekt werk, 

Azia. vr. zkt werk,

bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-

Ik let op uw huis en huis-
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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?

€ 590.000€ 695.000

BRASSCHAAT MTH Char-
mante villa op 2700m² met 
4slpks, 2 badk, ruime zol-
der, mooie tuin met pergola. 
EPC 411. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MTH Landhuis 
met 5 slpks op dom. van ca 
7000m² met gastenverbl., ver-
zorgd aangel. tn, dubbele gar etc. 
EPC 387. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

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

€ 715.000

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

KAPELLEN magazijn met 
kantoren en 5 autostaan-
plaatsen in industrieterrein 
“Bosduin”. Vloeroppervlakte 
+- 753m². vg,wg,gdv,gvv,gvk

vanaf € 168.000

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.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

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

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

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

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

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

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

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken. 0489/575 

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 EKEREN

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 
Ref. 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

Akker 17: Ruime Bel-etage woning, de woning is gelegen in een rustige 
straat nabij het centrum van Ekeren en bevat een garage, wasplaats, kelder, 
4 slpk, keuken, leefruimte, achterkeuken, wc, badkamer, tuin met terras. EPC 
259 kWh/m², Wg, Gvkr, Gvv, Vg, Gdv. Immoweb Ref. 6909074.
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Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

1 - 2/04 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

1 - 2/04 Fockaert Lieve 0476/306 624

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

1 - 2/04 Dr Suykens 03/666 33 02

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

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

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

Papier

Ophaling huisvuil maart

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

MAANDAG   03
DINSDAG   04
WOENSDAG 05
DONDERDAG 06
VRIJDAG     07
ZATERDAG   08

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

Glaasje op ?
Rijverbod ?

Bel snel
0484/091 191 
www.belpeterop.be

BURGELIJKE 
STAND

Postrach Jan 15-03, Essen
Vanthillo Ute 16-03, Kalmthout
Kempenaers Aurelius 15-03, Antwerpen
Van Dijck Mila 14-03, Loenhout
Leyman Mathis 15-03, Kapellen
Latrous Amin 14-03, Deurne
Baplu Liam 20-03, Schoten
Deruyter Mila 17-03, Essen

Noyens Stan 20-03, Essen
Verhaert Louis 17-03, Stabroek
Beyers Hailey 17-03, Wuustwezel
Hendrickx Seth 18-03, Hoogerheide
Arnouts Dries 19-03, Essen
Alvarado Avila Alex 19-03, Deurne
Tombeur Edith 20-03, Brasschaat

Lauwers Joanna, 87 jaar, weduwe van Reusens Julius, Brasschaat
Huysentruyt Mariette, 76 jaar, echtgenote van Verresen Ferdinand, Brasschaat
Reuse Maria-Christina, 61 jaar, echtgenote van Verhoeven Marc, Schoten
Maes Jacqueline, 90 jaar, weduwe van Casselman Louis, Wommelgem
Lepinoy Yvan, 62 jaar, echtgenoot van Simons Maria, Kapellen
Stevens René, 65 jaar, echtgenoot van Cornelissen Magda, Schoten
Cox Nico, 45 jaar, Brasschaat
Vanthillo Lea, 89 jaar, weduwe van Ribbens Pieter, Kalmthout
Wagemakers Jozef, 78 jaar, Essen
Daems Jozef, 86 jaar, echtgenoot van Batslé Eugenia, Brasschaat
Willems Ludovica, 92 jaar, weduwe van De Witte Jan, Brasschaat
Smits Rita, 68 jaar, echtgenote van Claessen Roger, Malle

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
LENTEFEEST

Femma Brasschaat Centrum heet u van harte welkom op ons Lentefeest, Mongoolse Bbq ten voorde-
le van de Sint- Vincentius vereniging in Brasschaat Centrum Deze vereniging heeft als doel iedereen 
te helpen zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras- kleur- religie- of afkomst.
Deze hulp kan bestaan door materiële steun, de mensen te begeleiden of gewoonweg te luisteren 
naar hun verhaal.
De vereniging betaalt soms elektriciteitsrekeningen , dokters- en apothekersrekeningen of andere.
Als doel stellen we die mensen een duwtje in de rug te geven, om die moeilijke periode te kunnen 
overbruggen.
Zij helpen tijdelijk wanneer nodig is. Zij drukken hen duidelijk op het hart dat deze steun enkel en alleen 
mogelijk is dank zij de vrijwillige bijdrage van de parochianen via omhaling  in de kerk en door giften.
Meer info Monique Boucquey tel: 03/651 48 93. Gsm 0479 37 04 91
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SUPER
VOORWAARDEN

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

KEUKEN
MEDEWERKSTER

Halftijds • Nederlandstalig

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

in de Kapel'! Patsy Sörensen vertelde honderduit over haar af-
komst, haar strijd tegen mensenhandel, haar internationale er-
varingen, haar bedreigingen en bodyguards, haar hobby’s en 
dromen, haar terminaal zieke man en haar kleinkinderen, haar 
internationale  activiteiten vandaag, haar training van politiemen-
sen, haar samenwerking met de staatsveiligheid, haar ervarin-
gen met ‘het paleis’ en de ontmoeting met Koning Boudewijn, 
haar genuanceerde visie op geloof, politiek en partijen. De goed 
gevulde zaal werd muisstil. Nadien kreeg deze ‘grote madam’ 

van Brasschaat 2012. Op 11 oktober zit Prof. Wim Distelmans in 
de biechtstoel in de Sint-Jozefskapel. 

CONFIDENTIES IN DE KAPEL

Brasschaat Open Golf
& Country Club

NODIGT U UIT TIJDENS DE 

OPENDEURDAG
op maandag 17 april van 10 tot 16 uur

Inschrijven via website: 
WWW.STARTTOGOLF.BE/BRASSCHAATGOLF

Ook regelmatig opstarten van groepslessen               lessenpakket van € 130

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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UW INTERIEUR OP MAAT!

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

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

www.interhaus.be

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

E: info@interhaus.be

MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

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

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

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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

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




