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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART

kom 
langs

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

    

DE GELDER
FASHION

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

dinsdag gesloten

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

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

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

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

Secretaressedag

1500m² TuinmeubelenWij zijn EXTRA open op 
Paasmaandag 17 april 

van 9u tot 18u.

Donderdag 
20 april

Verras jouw 
rechterhand 
met een bos 

Demo 

Kom te weten 
hoe makkelijk 
het is om zelf 

maken en 
hoelang het 

Zondag 23 april van 14u tot 17u

Alle reparaties
van klokken

Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62

Goudsmid - Juwelier

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

Gratis paaseieren voor 
de kinderen op de markt van Brasschaat

Dit op maandag 10 april 2017 
van 9u30 tot 12u00

DE MARKT HEEFT EEN HART

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, 

SUCCESVOL 2E SEIZOEN
“WINTER OP WIELEN - WOW”

ZIT ER OP

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

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis, 
0474/976 466
Te huur: ben. woning-ap-
part. Brasschaat M.T.H., 
max. 3 pers., geen huis-
d ieren.  €  725.  GSM 
0472/439 151

De Goede Week en Pasen 2017 in Brasschaat
VRIJDAG 7 april
 19.00 u.  Sint-Jozef: Boeteviering (kapel)

ZATERDAG 8 april 
 17.00 u. Sint-Antonius:  Eucharistieviering met palmwijding

PALMZONDAG 9 april
 09.00 u. Kapel Sint-Michiel: Eucharistieviering met palmwijding
 09.30 u. Sint-Jozef: Eucharistieviering met palmwijding, met Trivium Cantans
 09.45 u. Onze-Lieve-Vrouw: Eucharistieviering met palmwijding
 09.30 u. H.Familie: viering met palmprocessie 
  (bij droog weer verzamelen op het kerkplein)
 10.15 u.   WZC Vesalius: gebedsdienst in de cafetaria
 11.00 u. Heilig Hart: Eucharistieviering met palmwijding
 11.15 u. Sint-Antonius: Eucharistieviering met palmwijding 
  in de ontmoetingsruimte  en processie
 11.30 u. Goddelijk Kind Jezus: Eucharistieviering met palmwijding

MAANDAG 10 april
 Na de viering van 19.00 u: Heilig Hart: biechtgelegenheid
 19.00 u.  H.Familie: boeteviering

WOENSDAG 12 april
 19.00 u.   Onze-Lieve-Vrouw Onb. Ontvangen: Boeteviering
 20.00 u.   Sint-Antonius: Boeteviering

DONDERDAG 13 april  – WITTE DONDERDAG
 20.00 u.   Sint-Antonius: Gezamenlijke viering  met de zes  parochies  
                  van Brasschaat. Herdenking van het Laatste Avondmaal -  Voetwassing
              Koor: Heilig-Hartkoor
  Voor Bethanie: mogelijkheid tot auto-delen.
  Neem contact met Maria Mertens tel. 03 663 08 80

VRIJDAG  14 april – GOEDE VRIJDAG
 09.00 u.   Sint-Antonius: Paascommunie aan huis voor de zieken
 10.30 u.   Auditorium Klina: kruisbezinning
 15.00 u.   Kruisweg in de kerk van St.-Antonius, O.L.Vrouw, 
  H.Hart, H. Familie en St.-Jozef.

 20.00 u. Sint-Antonius: Gezamenlijke viering met kruishulde en 
  communie met de zes  parochies van Brasschaat. Koor: Viri Laudantes
  Voor Bethanie: mogelijkheid tot auto-delen. 
  Neem contact met Maria Mertens tel. 03 663 08 80

ZATERDAG 15 april -  STILLE  ZATERDAG
 14.00 – 16.00 u.  Heilig Hart: individuele biechtgelegenheid
 16.00 – 17.30 u.  Sint-Antonius: individuele biechtgelegenheid
 17.00 – 18.00 u.  Onze-Lieve-Vrouw: biechtgelegenheid
 20.00 u.  Sint-Jozef: Paaswake met het koor Trivium Cantans
 21.00 u.  Sint-Antonius: Gezamenlijke viering van de Paaswake     
  (eucharistieviering)  met de parochies Sint-Antonius, Goddelijk Kind  
      Jezus, H.Hart,  H. Familie en Onze-Lieve-Vrouw. Koren: parochiekoren 
  van Sint-Antonius, H. Familie en Onze-Lieve Vrouw.
  Voor Bethanie: mogelijkheid tot auto-delen. 
  Neem contact met Maria Mertens tel. 03 663 08 80

ZONDAG 16 april  – PAASZONDAG
 09.00 u.   Kapel Sint-Michiel: eucharistieviering
 09.30 u.   Sint-Jozef: eucharistieviering met samenzang
 09.45 u.   Onze-Lieve-Vrouw: eucharistieviering
 09.45 u.   H. Familie: eucharistieviering met kindernevendienst en kerkkoor
 10.15 u.   WZC Vesalius: gebedsdienst
 10.30 u.   Klina: Paasgebedsviering in het auditorium
 11.00 u. Heilig Hart: eucharistieviering met H.Hartkoor en kindernevendienst
 11.15 u.   Sint-Antonius: eucharistieviering met meerstemmige zang door het  
  Sint-Antoniuskoor, kinderwoorddienst en de klok uit Rome
 11.30 u.   Goddelijk Kind Jezus: eucharistieviering (gezinsviering)
 

MAANDAG 17 april  – Paasmaandag
 08.30 u.  H.Familie: paasmaandagviering
 10.00 u.  Onze-Lieve-Vrouw: eucharistieviering in de weekkapel
 11.15 u.  Sint-Antonius: eucharistieviering
 19.00 u.  Heilig Hart: eucharistieviering

DONDERDAG 20 april: 
 11.30 u.  Sint-Antonius: paasviering voor Samana (Ziekenzorg) met ziekenzalving

AANDACHT ! Voor de gezamenlijke diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Sint-Antoniuskerk, zal extra parkeergelegen-
heid voorzien worden op de parking van parochiehuis ‘Ons Middelheem’. Oprijden langs de Bredabaan tot net vóór de slagboom die dan opengaat, 
parking verlaten langs pastorie en Miksebaan
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

Wat is uw 
gezonde mix?

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

Geldig van 1 maart tot 31 mei 2017

* Niet geldig op de modellen 
WDD en WDB (W1 Classic)

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

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

Tijdens de werken aan de Bredabaan zijn 
wij vlot bereikbaar via de Claesstraat

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)

F A S H I O N
Voel je goed !

SPECIALE ACTIE
kortingen tot -20%

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.

NU OOK HERENCOLLECTIE

Wegens wegeniswerken
op de Bredabaan zal

Bobo Fashion gesloten zijn van
dinsdag 18 april  t/m zaterdag 22 april.

Gratis strandlaken*

*Bij aankoop vanaf 2 stuks
zomercollectie, exclusief accessoires

(juwelen, sjaals + riemen).
Actie zolang de voorraad strekt.
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nieuw vanaf september 2017
in het 1e leerjaar A

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS
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22 april 2017
van 14 tot 17 uur

WETENSCHAPPEN,WISKUNDE en TECHNIEK?zin in 

Bredabaan 394   I  2930 Brasschaat   I  03 651 86 51

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

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

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

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 5 april
Dagsoep

Steak “au poivre vert” 
met frieten

Donderd. 6 april
Dagsoep

Kalfsburger met 
bloemkool in 

roomsaus

Vrijdag 7 april
Dagsoep

tartaresaus

Maandag 10 april 
Dagsoep

Hongaarse goulash 
met vlaamse friet

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

 reserveer dus.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

Ook tijdens het weekend
 een meer keuze 

menu € 29.50

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

Bel Peter op viert 
in april hun

5-jarig bestaan
met € 5 korting en 
een gratis parkeer-

schijf!
Met je eigen wagen 

veilig thuis!
Bel snel

0484/091 191 of via
www.belpeterop.be
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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

burenbemiddeling
Heb je een onenigheid 
of probleem met je 
buur? Gaat het mis-
schien over lawaai- en 
geurhinder, blaffende 
honden, overhangende 
takken, erfscheiding of 
andere tuinproblemen?

Heb je al geprobeerd om hierover te praten met 
je buur maar lukt het niet?

Misschien kan burenbemid-
deling helpen om tot een 
oplossing te komen, om de 
communicatie terug op gang 
te krijgen.
Burenbemiddeling is gratis, 
vrijwillig en vertrouwelijk.

Meer weten? 
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

• 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

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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Witte rijst inbegrepen, behalve bij 20 en 21

10. Kaeng Kiow Wan Kai 13,95

11. Kai Priowan 13,95

12. Phad Kapaw Kai 13,95

13. Paneng Kai Yang 13,95

14. Kang Kari Kai 13,95

15. Kai Pad Medmamuang 13,95

16. Kai Pad Phong Kari 13,95

17. Ped Pad Namman Hoy 16,95

18. Ped Pad Chaa 15,95

19. Kaeng Phed Yang 19,95

20. Pad Thai Kai 12,95

21. Kaw Pad Kai 12,95

Witte rijst inbegrepen, behalve bij 32 en 33

22. Khung Pad Kaprao 16,95

23. Khung Pad Prik Kaeng 16,95

24. Pad Kie Mao Talee 16,95

25. Khung Pad Phak Ruam 16,95

26. Paneng Khung 16,95

27. Khung Pad Phong Kari 16,95

28. Khung Pad Priao Wan 16,95

29. Khung Pad Medmamuang 16,95

30. Kiow Wan Khung 16,95

16,95

32. Mihoen Singapore 16,95

33. Pad Thai Khung 16,50

Witte rijst inbegrepen, behalve bij 35

34. Phad Phak Ruanmit 11,50

35. Phad Thai Tofu 10,50

36. Kaeng Noppha Kauw 12,50

7. Tom Kha Kai 8,00

8. Tom Yam Khung 9,00

9. Tom Kha Khung 9,00

Witte rijst inbegrepen 

37. Neua Pad Namman Hoy 16,50

38. Neua Pad Kaprao 16,50

39. Paneng Neua 16,50

40. Kiow Wan Neua 16,50

41. Neua Pad Prik Kaeng 16,50

42. Mooh Pad Priao Wan 14,95

43. Mooh Pad Khing 15,50

44.  3,00
45.  4,00
46. Mie 4,00
47.  2,00

48.  2,00
49.  2,00
50.  2,00
51.  2,00
52.  2,00

Chai Yo Afhaal- en delivery
Bredabaan 304 • 2930 Brasschaat
Tel.: 03.652.02.06 • 0489016016

info@chai-yo-brasschaat.com

* Geldig voor de zone Brasschaat vanaf 20.
Levering in de regio’s Schoten, Merksem en Kapellen: €5.

WWW.CHAI-YO-BRASSCHAAT.COM
Alle dagen open van 16:30 uur tot 22:00 uur

Bestellen mogelijk vanaf 16:00 uur

3. Poo Pear 6,50

4. Kai Satee 6,50
 
5. Kradook Mooh Thod 6,50

6. Khung Tempura 15,00

1. Yam Khung 15,00

2. Yam Pla Muk 15,00

VLEES

53.  2,00
54.  2,00
55.  3,00
56.  3,00

GRATIS LEVERING AAN HUIS *

NIEU
W

E 

EIG
EN

AAR
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Ongelooooooooooofelijk... 

Uw bezoek meer dan de moeite waard

Wellicht de 

Mooiste 
winkel in Vlaanderen
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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.

Onafhankelijk
onderhoud & herstellingen

Alle merken personen & bedrijfsvoertuigen

Erkend Servicepunt Mercedes – Benz 
lichte & zware bedrijfsvoertuigen

Dealer Fuso Canter

24h/7 service en takeldienst

Auto & Truck Service VDC
Kampweg 178
2990 Wuustwezel
03/669.66.44

www.autotruck.be
info@autotruck.be

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Electro-Mecanieker(s)
Functie

•  onderhoud en herstellingen uitvoeren aan personen-  
 wagens & Bedrijfsvoertuigen volgens de richtlijnen
 van de constructeur
•  diagnose stellen (met diagnosecomputer)
•  mechanische en elektrische problemen opsporen en herstellen

Profiel

•  A2 opleiding richting electricteit/electronica/
 automechaniek of relevante ervaring
•  een passie voor auto-electriciteit
•  zelfstandig en ordelijk werken
•  rijbewijs C(E) of bereid dit te behalen is een pluspunt

Wij bieden een afwisselende job in een sterk groeiende onderneming waar toch nog het familiaal karakter primeert.

Op de nieuwe terreinen van de Brasschaat Braves was het afge-
lopen weekend een waar baseball feest. Het jaarlijks internatio-
naal tornooi bracht meer dan 200 spelers (Nederland, Duitsland 
en Frankrijk)  naar onze sportieve gemeente. Bij de prijsuitreiking 
verwoordde Adinda Van Gerven, schepen van sport en ere-Brave 
het als volgt: “alle ingrediënten voor een geslaagde wedstrijd zijn 

ZONNIG INTERNATIONAAL BASEBALL TORNOOI
OP BRASSCHAAT BRAVES

hier vandaag in overvloed aanwezig: zon, topspelers, hardwer-
kende vrijwilligers, fantastische infrastructuur en sportieve gees-
ten.” Het bestuur van de Braves kreeg ook deze keer vele felici-
taties van de bezoekende clubs voor hun mooie, functionele en 
goed onderhouden sportvelden.

50 jaar Paula Corthouts in Oud Antwerpen
Viering op Erfgoeddag zondag 23 april 2017

12u-14u: Erfgoedmenu voor groot en klein

19u: Jubileumvolksbal al dan niet in Erfgoedklederdracht met
 optredens van Raymond en Vic en muziek op aanvraag.

Doorlopend activiteiten: ritjes met paarden en koets, Erfgoedsnoephuis,  
Erfgoedspeelgoed, Erfgoedbar met speciale cocktail, liedjes van toen.

Hartelijk welkom !

Reservatie na betaling met vermelding van het aantal personen
op rek.nr. BE 90850048387032 Crelan Bank

Volwassenen: € 10
Ossenstaartsoep • Pletpetatjes met keukenmeidenver-
driet en kaantjessaus op basis van schorseneren en 
spek • Tafelbier Piedboef • Boekweitpannenkoek 

Kinderen: € 5
Kapoenbilletjes met zoete spijs en griesmeelpuddinkje 
met kriekjes • limonade of grenadine

Erfgoedmenu Oud Antwerpen

50

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

TE KOOP

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



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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Little David BraqeezEb

CKSNero Giardini

Stones & BonesHip

OP JE PAASBEST 
MET FRAMANDI 

KINDERSCHOENEN
5 TOT 15 APRIL

-10% KORTING 
OP ALLE 

KINDERSCHOENEN
 TEM MAAT 35

Romagnoli

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel
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Zaterdag 25 maart werden de 
bloed- en plasmagevers en ver-
dienstelijke medewerkers van 
het Rode Kruis alsook de lau-
reaten van de arbeid gevierd in 
de trouwzaal van het gemeente-
huis. Wnd. Burgemeester Koen 
Verberck hield eraan de maat-
schappelijke rol van het Rode 
Kruis in de kijker te plaatsen. 
"We kunnen steeds rekenen op 
hun steun bij grote manifestaties 
of in noodgevallen. Tijdens de 
afgelopen periode zijn zij n.a.v. 
de terreurdreigingen ook op na-
tionaal vlak zeer actief geweest.
Het Koninklijk Instituut Der Elite 
van de Arbeid is een organisatie 
die reeds bestaat sinds begin 
jaren '50 en kijkt erop toe dat de 
waarden in onze maatschappij 
worden gerespecteerd. Arbeid, 
sociaal engagement, welzijn, 
innovatie, bekwaamheid, en-
thousiasme, ethiek, enz... Dit 
zijn de grondwaarden waardoor 
onze maatschappij blijft werken. 
Een viering van het Rode Kruis 
samen met de laureaten van de 
arbeid is een perfecte combina-
tie want beiden hebben ze veel 
raakpunten op maatschappelijk 
vlak."
Ook afdelingsvoorzitter Nicole 
Vander Sanden was vol lof 
betreft de vele vrijwilligers. Zij 
dankte tevens het college van 
Burgemeester en Schepenen 
dat reeds 57 jaar hulde brengt 
aan de bloed- en plasmagevers. 
"De afdeling Brasschaat was via 

gift mochten ontvangen. Op lokaal vlak zijn we uiteraard ook zeer actief. Onze vorige stickerverkoop 
zorgde ervoor dat onze mensen nu een gloednieuw werkpak hebben. Onze mensen brengen regel-
matig een bezoek aan ziekenhuizen, rusthuizen, enz. Het sociaal contact staat voorop".

HULDIGING BLOED- EN PLASMA-GEVERS,
RODE KRUIS-VRIJWILLIGERS
EN LAUREATEN V/D ARBEID

B LO E D G E V E R S
De volgende bloedgevers ontvangen hun getuig-
schrift voor:
25 BLOEDGIFTEN
Anthonissen Eddy - Govaerts Walter - Leysen Marc
Mertens Marleen - Rennen Guido - Stuyck Eduard
Vanhuele Marjan - Vrancx Olivier - Wouters Tine.
50 BLOEDGIFTEN
De Cuyper Annemie - Dedrie Annick - Nuyts Ivo 
Heynderickx Lutgarde - Van Hoydonck Philip
Monstrey Peter - Van Peteghem Hedwig - Van 
Vlierberghe Ludo
75 BLOEDGIFTEN
Backx Gérard - Geijsbregts Gerard - Noppe Christiaan
Sanspeur Philippe - Van Gansen Paul.
100 BLOEDGIFTEN
Michielse Jan - Van den Bogaert Jean-Pierre.

BEREIKEN  DE  LEEFTIJDSGRENS EN  ONT-
VANGEN  HET  ERKENTELIJKHEIDS-DIPLOMA
De Nijs Gisela met 120 bloedgiften - Raeymaekers 

54 bloedgiften

P L A S M A G E V E R S
50 PLASMAGIFTEN: De Backer Anneke
100 PLASMAGIFTEN: Backx Fanny
200 PLASMAGIFTEN: De Proft Marcella

V E R D I E N S T E L IJ K E   M E D E W E R K E R S
De heer Pol Deschepper uit Brasschaat, sedert 1 
oktober 2006 tot op heden verantwoordelijke voor 
de uitleendienst van het medisch materiaal, met 
meer dan 10 jaar dienst in het Rode Kruis.
(Hij verkrijgt de Zilveren Medaille)
Mevrouw Ellis De Weerd uit Kalmthout, sedert 1 
februari 2006 tot op heden medewerkster bij de 
Zorgbib, met meer dan 10 jaar dienst in het Rode 
Kruis. (Zij verkrijgt de Zilveren Medaille)
Mevrouw Caroline Poels uit Kapellen, sedert 1 
maart 2006 tot op heden medewerkster bij de 
Zorgbib, met meer dan 10 jaar dienst in het Rode 
Kruis. (Zij verkrijgt de Zilveren Medaille)
Mevrouw Liliane Blommaart uit Kapellen, sedert 10 
juli 2001 tot op heden medewerkster bij de Zorgbib, 
met meer dan 15 jaar dienst in het Rode Kruis.
(Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette op de Zilveren 
Medaille)

Mevrouw Monique Blommaert uit Kapellen, se-
dert 10 juli 2001 tot op heden medewerkster bij 
de Zorgbib, met meer dan 15 jaar dienst in het 
Rode Kruis. (Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette 
op de Zilveren Medaille)
Mevrouw Huguette Coenen uit Brasschaat, se-
dert 10 juli 2001 tot op heden medewerkster bij 
de Zorgbib, met meer dan 15 jaar dienst in het 
Rode Kruis. (Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette 
op de Zilveren Medaille)
Mevrouw Lieve de With uit Brasschaat, sedert 
10 juli 2001 tot op heden medewerkster bij de 
Zorgbib, met meer dan 15 jaar dienst in het Rode 
Kruis. (Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette op de 
Zilveren Medaille)
De heer Maarten Pieters uit Brasschaat, sedert 6 
april 2001 tot op heden lid van de Hulpdienst, met 
meer dan 15 jaar dienst in het Rode Kruis. (Hij 
verkrijgt de 1ste Zilveren barette op de Zilveren 
Medaille)
Mevrouw Magda Segers uit Schoten, sedert 10 
juli 2001 tot op heden medewerkster bij de Zorg-
bib, met meer dan 15 jaar dienst in het Rode 
Kruis. (Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette op de 
Zilveren Medaille)
Mevrouw Luce Stevens uit Brasschaat, sedert 1 
januari 2001 tot op heden medewerkster bij de 
Zorgbib, met meer dan 15 jaar dienst in het Rode 
Kruis. (Zij verkrijgt de 1ste Zilveren barette op de 
Zilveren Medaille)
De heer Wally Van der Jonckheyd uit Brasschaat, 
hij was sedert 27 augustus 1991 actief als pen-
ningmeester, daarna voorzitter, vervolgens ver-
antwoordelijke sociale hulpverlening en thans 
medewerker bij de aangepaste vakanties met 
meer dan 25 jaar dienst in het Rode Kruis. (Hij 
verkrijgt de Gouden Medaille)

25 februari 1976 tot 31 december 2016 afde-
lingssecretaris en thans lid van het comité met 
ere-functie, met meer dan 40 jaar dienst in het 
Rode Kruis. (Hij verkrijgt de Legpenning Koningin 
Elisabeth).
De heer Frank Jennes uit Brasschaat, begonnen 
op 1 december 1961 als hulpverlener, vervolgens 
adjunct-hoofd van de Hulpdienst, daarna en tot 
op heden medewerker lidgelden, met meer dan 
55 jaar dienst in het Rode Kruis. (Hij verkrijgt de 
‘Platinamedaille ‘55’)

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

OVERLIJDENSBERICHT

†
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meer acties in onze winkel en op vangastel.be

Buxus
ø 40 cm

€ 1499
 € 2999

LENTEV
OORDELEN

Kapelsesteenweg 511-517 • Ekeren • vangastel.be

Margriet

-50%Margriet
Ø 18 cm  
 (783587) 
€799 € 399

BON
P O T G R O N D

* Alleen originele bonnen 
worden aanvaard. Geldig 
t.e.m. 09/04/2017 zolang de 
voorraad strekt.

✂
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0
0
6
2
0
1
0
2
8
6
6

Potgrond

1+1
GRATIS

Potgrond 
“Walter Van Gastel”
U niversele potgrond 
met basisbemesting. 
40 L + 10 L GRATIS.
*1 zak kopen
+ 1 zak GRATIS  
( 447449 ) € 699/stuk

*

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

Dienstencentra Brasschaat
Paasmaandag, 17 april, zijn de dienstencentra gesloten. Enkel 
middagmaal en cafetaria Vesalius zijn open.
U kan nog inschrijven voor sport overdag, tweede reeks.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Tijdens de wegenwerken op de Bredabaan, is het Dienstencen-
trum steeds toegankelijk! Vraag informatie!
Ma 3/4 om 9 uur: start inschrijvingen busreis Gouda (op 11 mei)
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!
Wo 19/04 om 14 uur: informatie “patiëntenrechten” door om-
budsdienst Klina
Do 20/04 om 14 uur: audiofoon: informatie rond gehoorproble-
men en –apparaten. Gratis oortest en afstellen van uw apparaat

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di  04/04 om 9.30 uur: wandelen kaart
Di 04/04 om 14 uur: informatie “ergo on wheels”, de ergothera-
peut bij je thuis
Do 13/04 om 14 uur: paasbingo met kinderen
Di 25/04 om 14 uur: informatie “valpreventie”

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Ma 03/04 om 13.30 uur kantklossen
Ma 3/04 en 10/04 om 9.30 uur: vakantieles yogalates 
Vr 7/04: Kegelen met lunch: afspraak 10.15 aan terminus tram 
3 (inschrijven)
Vr 7/04 om 9.30 uur: mandala tekenen (ook om 21/04), 13.30 

Ma 10/04 om 14 uur: Paasbingo
Di 11/04 om 14 uur: bezoek wijkinspecteur
Do 13/04 om 9.30 uur: zentangle tekenen
Do 20/04: 10 uur: computerclub
Geef u op voor cursus “kleine Arcana” (woensdagnamiddag)
Geef u nog op voor cursus tablet beginners: start op wo 3/05: 
9.30 uur
Busreis naar Biesbosch met boottocht en 2 maaltijden: woens-
dag 10 mei: schrijf alvast in

Tweedehandsbeurs
Oudervereniging De Wingerd vzw presenteert Tweede-
handsbeurs ten voordele van het “Groen”-project: de aan-
leg van een natuurspeelplaats.
Zondag 30 april van 11 tot 16 uur, Zwemdoklei 3, Bras-
schaat

KFC Brasschaat
Vrijdag 7-4-2017
20.00 u.: Res. A - Kalmthout
Zaterdag 8-4-2017
09.30 u.: U8 - Essen
09.30 u.: U9 A - City Pirates
11.00 u.: U9 B - Heibos

12.45 u.: Ekeren - U7
09.30 u.: Merksem - U10
10.00 u.: Donk - U11
13.00 u.: Brecht - U13 A
12.00 u.: Antonia - U13 B
15.00 u.: Essen - Res. A
Zondag 9-4-2017
10.30 u.: U17 - ‘s Gravenwezel
10.00 u.: U6 - Wildert
09.30 u.: Achterbroek - U15 B
15.00 u.: Oppuurs - 1e elftal
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

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken ,  GSM 
0484/221 995

Ik ben veel in het bui-
tenland - Ik zoek iemand 
die mijn paard wil verzor-
gen en boswandelingen 
mee wil maken. We delen 
het stalgeld. Katey GSM 
0473/961 737

Eduard Joseph Gimba 
zoekt werk, tuinw., huis 
schoonm, e.a.w. 0493/290 
510
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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

Nu ook 
reiniging 

van zetels

ACTIEWEEK
woensdag

5
april

donderdag

6
april

vrijdag

7
april

zaterdag

8
april

maandag

10
april

dinsdag

11
april

woensdag

12
april

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten aan ongeziene prijzen

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

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

Wij kopen uw oude tapijten

Het vrij biljarttornooi 
"Wisselschaal Ludo 
Dielis" werd dit jaar voor 
de 9de keer georgani-
seerd door Rotonde,
Ludentia, BC Deurne 
en BC Polygoon. Op 25 
en 26 maart gaven alle 
deelnemers het beste 
van zichzelf onder rui-
me belangstelling. DE 
initiatiefnemer is Ludo 
Dielis, 9-voudig wereld-

kampioen biljarten blijft hij er zeer bescheiden bij. "Voor het succes 
heb ik zelf maar 1 verklaring: het enthousiasme van de spelers en 
alle mensen die eraan meewerken. Deze gaan er 100% voor, het 
is dan ook een evenement om te koesteren, daarom ben ik ermee 
van start gegaan. Volgende 10de editie moet iets speciaals wor-
den, we werken er nu al aan. Vele deelnemers zijn er al maanden 

9DE WISSELSCHAAL LUDO DIELIS,
BILJARTTORNOOI VOOR VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING

mee bezig omdat ze willen presteren. Dit is dan ook emotioneel 
een enorme voldoening voor mij en de deelnemers, ze gaan er 
volledig voor. Dit is in feite een voorbeeld want op Belgisch niveau 
biljarten zitten we in een serieuze dip. In onze tijd was biljart een 
echte volkssport, in bijna elk café vond je wel een biljarttafel. Dit 
bestaat nu bijna niet meer. Nu moet je naar biljartzalen gaan en 
die zijn er in ons land veel te weinig. Zelf ben ik regelmatig in Azië 
geweest en het is daar een traditie om biljartzalen uit te baten. We 
kunnen enkel hopen dat dit ook hier kan verwezenlijkt worden".
Tot slot werden alle laureaten gehuldigd met hun persoonlijke tro-
fee. De speciale trofee ging naar  winnaar THEO DICTUS. Vorig 
jaar niet van de partij wegens ziekte, maar toch kon hij voor de 2de 
keer op rij de overwinning op zijn naam te schrijven. Niettegen-
staande een ruime afvaardiging van schepenen van de gemeente 
Brasschaat hadden de meesten meer zin hun prijs in ontvangst 
te nemen uit handen van de sympathieke zangeres Lissa Lewis 
(bekroond in 2015 met de zomertrofee Radio 2 voor beste door-
braak). Een drukke agenda kon toch plaats maken voor dit uniek 
spektakel.

Stiltemoment  19 april 2017
Het eerstvolgende stiltemoment is op woensdag  19 april  (dus niet op 12 april ivm. de Goede Week) om 19.30 in de kapel van onze 
kerk. Het thema van de bijeenkomst is: De Verrezene. Zou ons geloof zonder verrijzenis zin hebben? Je hoeft het niet te begrijpen 
om het te geloven: de dood, en al het negatieve in ons leven heeft niet het laatste woord. Dat is de kern van het christendom in woord 
en daad. Als deze kracht wegvalt, verwatert ons geloof. Iedereen die even een halfuurtje vrij wil maken is van harte welkom.

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

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

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

 schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

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

Te huur: 3 slpk-app. Lage 
Kaart 520, 1e verd. € 875, 
gar. mog. GSM 0494/574 
165. Immoweb 6882750
150. Tel. 03/488 60 81
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MAAK KENNIS 
MET TENNIS!

IDEAAL VOOR GANS HET GEZIN

Waarom TC Peerdsbos?       
Omdat we een gezellige familieclub zijn te midden van 

 lidmaatschap 

Opendeur! 

een 

Neem  

graag! 

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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

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

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468
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Huur dit reuze springkasteel voor een mini prijsje
Boeking: info@derodeloper.org     Tel: 0475/50.99.00

18 m: 240 euro

36 m: 350 euro

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

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

0487/636 835

PARKTHEATER GOT TALENTDAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Ik ben op zoek naar nieu-
we opdrachten. Ik heb 
veel ervaring met alg. re-
novatiewerk.: bez., schild. 
en behangen, tegels, pla-
fond en muur, gyprocwer-
ken, loodgieterij en elektr., 
vernieuwen badk. en keuk. 
0032 489 191 940

Ik let op uw huis en huis-
dieren. 0466/423 250

56 j. man zoekt lieve 
dame, “er is niets mooi-
er dan lief te zijn en sa-
men van alles te doen”. 
0472/641 207

Inwoner van Brasschaat 
met patrimoniumvennoot-
schap met eigen grond 
van 7 ha zoekt mede-
vennoot die participeert 
in 20 pct vh kapitaal. Zeer 
hoge opbrengst met kap. 
waarborg op eigen vast-
goed. Discretie verzekerd. 
0475/624 111

Te huur: app. Laagland 9 
Brasschaat, 2e verd. Gar., 
L-living, badk., 2 slpk., kk., 
terras, rustige ligging. € 
695. Vrij 1-6. Tel. 0496/611 
800, 03/314 66 54, geen 
huisdieren.

Te koop: 2 x 1 p. bed 
+ matras, nw, pr. ov. t. 
k. Moet dringend weg 
0474/077 809

Poolse mannen doen re-
novatiewerk., bez., gypr., 
betegelen, parket, schilde-
ren, afbraakwerk. Neder-

Referenties. Tel. 0496/
084 168 of 0496/637 978

Ik zoek 15 personen die 
5-25 kg willen verliezen 
0474/451 162 Hilde On-
afh. Herbalife distr.

Te koop: compostmolen 
Alkoshreder, NB € 250. Tel 
0493/586 827 na 18 uur.

Dames en heren, laat 
uw voeten verwennen, 
eksterogen, eelt, ingegr. 
nagels, 35 j. erv., enkel op 
afspr. Min. 1 u. voetmas-
sage. 0496/908 029

Te koop gevraagd: 2de 
hands aanhangwagen, 
mag werk aan zijn, geen 
geremde. 0492/263 118

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van 

Heemkundige kring Breesgata
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Albert Everts, Isenbaertlei 76, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Roel Wouters, De Aard 101, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Jens Van Loenhout, Heideaard 101, Brasschaat

Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Harry Beullens, Paulusstraat 15, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407

Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:
brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars
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Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

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

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

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Daguitstap Lillo en de Verloren Polderdorpen
Donderdag 20 april vertrekt onze bus – op het kerkplein - om 8.30 

de deskundige leiding van een geboren en getogen Lillonaar, “ de 
Krabbevanger”.

dranken niet inbegrepen ).

eerst de telefoneren om de namen door te geven van u en evt me-

dan pas te betalen.
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Functie

• Je bedient onze klanten op een snelle en vriendelijke wijze .
• Je zorgt dat de rayons in orde zijn en dat je de rekken aanvult.
• Je bent medeverantwoordelijk voor een aantrekkelijke pre-
 sentatie van de producten in de verschillende rayons.
• Je helpt bij het lossen van goederen en de aanvulling van
 de stock.

Profiel

• Je hebt kennis van het doe-het-zelfassortiment, (loodgieterij,
 elektriciteit, hout, bouw, tuin en decoratie).
• Je bent zelf handig aangelegd.
• Je bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld.
• Je werkt goed in teamverband.
• Je bent flexibel en bereid om met een beurtrol weekends te
 werken.
• Heftruckervaring en/of rijbewijs c zijn niet noodzakelijk,
 maar zijn pluspunten.
• Je leeftijd is minder van belang, ervaring en/of kennis des
 te meer.

Interesse?

Stuur dan je cv met pasfoto naar: tom@home-shop.be

WIj zoeken een

WINKELMEDEWERKER

MAGAZIJNIER-CHAUFFEUR
Functie

• Je bedient onze klanten op een snelle en vriendelijke wijze.
• Je zorgt dat de magazijnen en buitenterreinen in orde zijn
 en dat je de rekken aanvult.
• Je lost vrachtwagens met inkomende goederen.
• Je verzorgt de leveringen naar onze klanten toe.
• Je verzaagt houten plaatmateriaal voor onze klanten.

Profiel

• Je hebt kennis van het doe-het-zelfassortiment.
• Je bent handig aangelegd.
• Je bent klantvriendelijk en commercieel.
• Je werkt goed in teamverband.
• Je bent flexibel en bereid om met een beurtrol weekends te
 werken.
• Je hebt heftruckervaring.
• Je hebt een rijbewijs c en hebt liefst ervaring met vrachtwa-
 genkraan.
• Je kan overweg met een paneelzaagmachine.
• Je leeftijd is minder van belang, ervaring en/of kennis des
 te meer.

Interesse?

Stuur dan je cv met pasfoto naar: tom@home-shop.be

Paalstraat 149 • 2900 Schoten • Tel. 03-658 44 23

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

Doel van de functie
Assistent van de chef-begeleider in een uniek sociaal horecapro-
ject op kinderboerderij Mikerf te Brasschaat.

Na een geslaagde opening als PoPup cafetaria in 2014 is het so-
ciale horecaproject op Mikerf toe aan de 2de fase. Sinds mei 2015 
is de cafetaria volledig gerenoveerd. Er is een uitgebreide kaart 
met als parade paardje huisgemaakt hoeveijs. 
Voor dit unieke horecaproject zijn wij op zoek naar een gedreven 
assistent chef-begeleider met een relevante horeca achtergrond 
en ervaring met het aansturen van een middelgroot team. 

Taken
• Leiding geven aan een team van ongeveer 5 keuken- en zaal-
 medewerkers in de sociale economie in de horecazaak van
 Mikerf. Zelf actief mee participeren.
• Bij afwezigheid van de chef zelfstandig de horecazaak runnen:
 kwaliteitsvolle taverne uitbaten met linken naar de kinderboer-
 derijproducten, de omgeving en sociale tewerkstelling.
• Basis administratieve handelingen uitvoeren (oa ifv bestellingen,
 planning, haccp registratie en kassa)
• De dagelijkse kwaliteit van dit uitdagende project in al z’n
 aspecten mee waarmaken.
• Hygiënisch keukenwerk leveren (HACCP normering). 
• Correct alle klanten kunnen bedienen.
• Werken onder de rechtstreekse leiding van de chef-begeleider.
• Leiding geven aan jobstudenten

Mikerf is een project van Aralea.
Kinderboerderij Mikerf werkt rond 3 pijlers: educatie, toerisme 
en tewerkstelling binnen sociale economie. Op de website
www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf vind je informatie over de 
activiteiten op de boerderij, foto's, informatie over de dieren, de 
werking en veel meer. De horecazaak wil bezoekers verwennen 
en mensen werk bieden die verminderde kansen ondervinden 
binnen het reguliere arbeidscircuit. 

Vereist profiel
• Ervaring in vergelijkbare horecazaak.
• Leiding gevende ervaring.
• Teamplayer.
• Inzicht in het werken met kansengroepen
 (sociale economie - maatwerk).
• Klantvriendelijk.
• Licht administratief werk/kunnen rekenen.
• Communicatief - Overtuigend - Zelfstandig - Vertrouwensrelaties
 kunnen uitbouwen.
• Praktisch en probleemoplossend denkend en handelend.
• Pro actief kunnen handelen: overzicht kunnen houden en ook
 oog voor details hebben. 

Diplomavereisten
Bij voorkeur een opleiding in sociaal werk en/of horecawerk.  
Minimum 5 jaar ervaring binnen een relevante werkomgeving, 
graag referentie in deze vermelden.

Praktische info
Een werkritme  van 30.4u/week dat zich situeert op week- en 
weekenddagen (week 1 werken op zaterdag en zondag, week 2 
werken op zaterdag),  maandag steeds gesloten. Openingsuren 
situeren zich tussen 10 en 18u m.u.v. juli en augustus waar we 
open zijn tot 20 uur).

Het loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte ervaring 
en maturiteit voor de job en in overeenstemming met barema pc 
327. Contract bepaalde duur van 1/5 tot 30/9/2017. 

Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, te richten aan (ten laatste
09/04/2017): Dhr Peter Pittevils, info@aralea.be

Vacature voor een

ASSISTENT
CHEF-BEGELEIDER

m/v, 80%

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

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

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

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

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

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

Brazi l iaanse vrouw 
zoekt werk, als poets-
vrouw, heeft goede refe-
renties. 0476/392 068
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Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

€ 60 voor 90’
op de klantenkaart

Bij de 11de massage krijgt u 50% korting
Mijn naam is Véronique Van Hoof 

praktijk in Mariaburg-Ekeren Maria-Theresialei 26
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Houdt lichaam en geest
gezond en krachtig

Gaat met pensioen

LAATSTE 
WINTERKOOPJES 

ZOMERCOLLECTIE -60%

Bellissimo, gekend voor 
haar tijdloze exclusieve 

kwaliteitskleding

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

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

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

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

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

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

GUNFIRE
Brasschaat

“een eeuw militaire medische zorg”

GRATIS TOEGANG

Donderdag 23 maart vond de receptie plaats voor de gevierde 
personeelsleden met 25, 35 jaar dienst en pensionering in dien-
stencentrum Antverpia. Waarnemend Burgemeester Koen Ver-
berck wil de prestaties van de gevierden zeker niet onderschat-
ten:
“Deze mensen dragen heel veel geschiedenis met zich mee als-
ook tal van besluitvormingen. 25 Of 35 jaar dienst lijkt heel nor-
maal maar toch een moment om bij stil te staan. Als je zo lang 
werkt kan je terugblikken op een geslaagde carrière. Volgens mij 
doen de meeste gevierden hun job na al die tijd nog altijd met 
volle inzet zo niet zouden ze niet op deze viering aanwezig zijn. 
De appreciatie werkt zeker in 2 richtingen: van werkgever naar 
werknemer en omgekeerd. Alle lijnen zijn steeds open, het be-
stuur wil en zal blijven luisteren naar het personeel bij eventuele 
problemen. Een goede verstandhouding is de bouwsteen van 
onze jarenlange samenwerking”. Als afsluiter een enthousiaste 
groepsfoto.

DC ANTVERPIA ZET HAAR
MEDEWERKERS IN DE BLOEMETJES

Groepstentoonstelling ’t Blad
Groepstentoonstelling nr. 22 van de Brasschaatse kunstkring ’t 
Blad.
Dit jaar exposeren de kunstenaars van ’t Blad weer in de Sint 
Jozefskapel  aan de Augustijnslei te Brasschaat.
Deelnemers zijn : Paul De Beenhouwer – Mady Schippers – 
Marcel Janssens – Leo Dom – Colette Dedyn – Gisela Bertels 
en Jo Segers.
Als nieuws lid verwelkomen we de Brasschaatse kunstenaar 
Wilfried Keustermans. Hij zal enkele van zijn beeldhouwerken 
presenteren op deze eerste tentoonstelling van hem met de le-
den van ’t Blad.
Zowel olieverf , acryl , aquarel en gemende technieken komen 
aan bod.
In totaal worden er 58 nieuwe werken voor de allereerste keer 
tentoongesteld in de kapel .
In het zaaltje rechts bij het binnenkomen zullen er van elke kun-
stenaars enkele oudere werken tentoongesteld worden.
Voor wie houdt van mooi realistische ,luministische kunst is deze 
tentoonstelling een aanrader die zeker niet mag gemist worden.
Traditioneel kan elke bezoeker zijn stem uitbrengen voor de pu-
blieksprijs. Hij of zij kan dan 2 werken aanduiden van 2 verschil-
lende kunstenaars die voor hen de beste zijn.
De uitslag van deze wedstrijd zal na het afsluiten van de tentoon-
stelling gepubliceerd worden in de Brasschaatse Film.
De leden van ’t Blad verwelkomen u graag op 7-8-9 april 2017 .
Openingsuren: van 10 - 17 u.
De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom.

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Algemene elektr ic i -
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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 14,     5-4-2017 19

actueelparkbodeactueel

Brasschaat is op zoek naar jou!
manager infrastructuur

Bekijk al onze vacatures op
www.brasschaat.be.

Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

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 
Sint-Jobsesteenweg.

wordt niet gewerkt.
Tijdens de werken is de Bredabaan volledig 
afgesloten en volgt het verkeer een omlei-
ding. 

meer info
www.brasschaat.be
(daar vind je ook de omleidingsplannen)
www.wegenenverkeer.be

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

In zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2017 is het ruimtelijk

onderzoek. 

Het openbaar onderzoek heeft plaats gevonden van 16 november 2016 
tot en met 13 januari 2017, namelijk 59 kalenderdagen en geen 60 dagen 
zoals decretaal bepaald. Het openbaar onderzoek vormt een belangrijke 
vormvereiste.
Procedurefouten inzake het openbaar onderzoek kunnen bij de Raad van 
State tot een vernietiging van het RUP leiden. Als gevolg van deze

RUP ingetrokken in de gemeenteraadzitting van 14 maart 2017. 
In dezelfde zitting is het RUP voorlopig vastgesteld.

vaststellen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17 maart 2017 tot en met
15 mei 2017. Het RUP is digitaal te raadplegen op www.brasschaat.be of 
kan na afspraak ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening.

Bezwaren en opmerkingen moeten binnen de termijn van het openbaar 
onderzoek overgemaakt worden aan de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening, Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat.  

meer info
dienst ruimtelijke ordening | T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Op 13 en 14 april kan al wie werkt, 
ander werk of een opleiding zoekt 
terecht in het vrijetijdscentrum aan 
de Bredabaan 407 in Brasschaat.
Het ‘Zo werkt het’ pop-up team  
strijkt daar voor de eerste maal 
neer tijdens hun tournee doorheen 
de provincie. Je kan er langsgaan 
voor een uurtje intensieve
persoonlijke coaching. Nina
Timmermans van Kessels en Smit 
brengt je talenten in kaart. Acteur 
Maxime De Winne geeft bruikbare 
tips voor die meer dan geslaagde 
eerste indruk.

CV-wizard en ‘Zo werkt het’ beziel-
ster Kathleen Art kijkt cv’s na, geeft 
loopbaanadvies en sollicitatietips.
Tot slot kan wie dat wil ook nog 
voor een professionele portretfoto 
terecht bij Wouter Kersbergen van 
Spindokter.
Deelnemen aan de pop-up is gratis, 

twee personen per uur binnen.

Zo werkt het ON TOUR
13 en 14 april 2017
Bredabaan 407
telkens van 12 tot 20 uur
inschrijven via zowerkthet.be

openbaar onderzoek
RUP Rozenhoeve

LENTE-

SCHOON-

MAAK!

DOE MEE AAN 

DE GROTE 

Steek net als de rest van Vlaanderen de handen uit de mouwen 

en doe mee aan een opruimactie in jouw buurt.

Ontdek alle acties op mooimakers.be.

Boost je cv en je zelfvertrouwen 
tijdens ‘Zo werkt het ON TOUR’



Wat wil dat zeggen:
“In de hemel zijn”?

De mensen in Tenerife zijn met carnaval in Santa Cruz altijd even in de 
hemel... een mens heeft dat nodig. Even alle zorgen opzij... en in de he-
mel zijn. Ook wij hebben dat nodig. Bekijk de foto’s en je zal je “hemels-
goed” voelen. laat dit “hemelsgoed” gevoel al je triestige gevoelens voor 
altijd overstemmen. Knip dit blad uit en door telkens deze foto’s te bekij-
ken als je triestig bent, zal er terug een glimlach op je lippen verschijnen...

patrick@vannoten.net
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Helpt-Elkandersttraat 10
Gooreind - Wuustwezel
Tel. 03 663 17 00

www.kerstens.be

ACTIE GELDIG OP AL ONZE KARPETTEN • VASTTAPIJT • BEHANG • LAMINAAT •
VINYL VLOERBEKLEDING • PVC-STROKEN • PARKET • VERVEN

Met dank aan: Quick-Step, Modulo, Mfl or, Desso, Tarkett, Coretec, Forbo, Levis, Sigma, Dekens, Live-in, Lutesse, Vatos

Superieur in interieur !

OPENDEURCONDITIES
van maandag 10 april

tot en met
maandag 17 aprilPasen en paasmaandag

doorlopend open

van 10 tot 17 u

Reuzekortingen
op onze
hele voorraad !

Op alle verven Levis en Histor
2 + 1 GRATIS

Tapijten
20%, 30%
50% KORTING

Behang uit voorraad
30% KORTING

Laminaat
GRATIS

ONDERVLOER
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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”, “Zeearend” 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 iedereen. 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 sluizencomplex 
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 

van onze vorige editie op www.deltavissers.nl. Scroll naar beneden en klik daar op het blokje met 
als titel: 

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

43STE SCHOLENTORNOOI

Te koop: bruine zetel; 
leder, € 50. Kinderstoel € 
30 Tel. 0478/330 979

Vrouw zoekt werk, m. 
ref., m. v. erv., poetsen, 
strijk, nt. r. 0484/907 317

Gezocht: PC spel Max 
Pagne 2 GSM 0493/598 
540

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken, afwas. 
0489/382 125

Te koop:
4 st. Tel. 03/653 40 77

Te huur: app. 1e verd. 
De Aard, 2 slpk, groot ter-
ras 6 m bij 3,75, garage. 
Vrij 1 juni 03/653 36 77 
- 0472/019 626

Wandel gratis mee met 
een natuurgids. 

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

Te koop: elektrische rol-
stoel met lader voor be-
jaarde of gehandikapte, 
prima staat. € 450. GSM 
0493/501 267

Gevraagd:
weekendhulp
voor slagerij in Brasschaat.

Tel. 03/651 70 20

FILM/FOTO dag VZW DE GAMBIAVRIENDEN
te Brasschaat (GIB) 19 maart 

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

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

Ik zoek: oude ivoor, zilver, 
Liebig prenten, beelden, 
ook bronzen, zakuurwer-
ken, klokken, schouwgar-
nituren. 03/313 84 58

Elekpro Elektriciteitswer-
ken, kleine en grote klus-
jes. 0484/993 359

Ik zoek magazijntje te 
huur voor ± 3 oldtimers 
(niet rijdend) Brasschaat 
of omgeving.
Tel.  0478 582 850

OKRA BRASSCHAAT 
CENTRUM
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Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Voor meer info
of een gratis schatting, neem contact
op met Ingrid Op ’t Eijnde op 
0472 438 475 of via ingrid@optiva.be

GOOREIND

ANTWERPENGOOREIND

BRASSCHAAT

Handelsgelijkvloers (236m²) op top-
locatie aan Kaaien met zeer grote 
vitrine, bureau, kitchenette, 2 ber-
gingen en toilet. Vg, Wche, Gdv, 
Gvkr, Gvv.               € 495 000

Instapklare villa op 900m² met living, 
ing. keuken, badkamer, 4 slpks, ga-
rage en veranda. EPC 200. Vg, Wug, 
Gdv, Gvkr, Vv.

€ 418 000

Villa op 2.048m² in residentiële wijk 
en uiterst groene omgeving in Ma-
ria-ter-Heide met 3 slpks en garage. 
EPC 554. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.

€ 469 000

GOOREIND

Unieke villa op 7.758m², volledig 
achterin en zeer rustig gelegen, 
luxueus ingericht met oa binnen-
zwembad en sauna. EPC 667. Vg, 
Wp, Gdv, Gvkr, Gvv.           € 895.000

WUUSTWEZEL

Laatste 11 appartementen te koop 
in prachtig nieuwbouwproject in 
doodlopende straat op wandelaf-
stand van het centrum.

Vanaf € 204.000

Zeer ruim duplex-appartement 
(180m²) met 2 à 3 slpks, ing. kkn en 
bdk, zolder, Zuid-terras (62m²) en ga-
rage. EPC 153. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, 
Gvv                      € 398.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

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

Het gemeentebestuur van Wuustwezel wil samen met de mi-
lieu- en natuurraad een actieplan uitwerken om de Wezelse 
omgeving bij-vriendelijk te maken. Wil je meewerken aan dit 
project, schrijf je dan voor 15 april in bij de groendienst.
Sus Vissers, schepen voor milieu, duurzaamheid en energie 
(CD&V): “Voor onze voedselproductie zijn bijen en nectarmin-
nende insecten onmisbaar. De laatste jaren zijn deze insecten 
sterk bedreigd door allerlei redenen. Een van de belangrijkste 
knelpunten is het tekort aan nectar en stuifmeel. De bijen en 
insecten vinden steeds moeilijker de bloemen en planten die 
zij nodig hebben om te kunnen overleven. Om hier iets aan 
te doen, wil de gemeente in samenwerking met de milieu –en 
natuurraad een actieplan uitwerken en meer aandacht schen-
ken aan een bij-vriendelijke omgeving.” Wil je hier graag aan 
meewerken? Schrijf je dan voor 15 april in bij de groendienst 
op 03 690 46 24 of groen@wuustwezel.be.

WUUSTWEZEL:
EEN BIJ-VRIENDELIJKE GEMEENTE

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

LENTEACTIE
tot einde april op al onze 

jacuzzi’s van Balboa

Zwembadproducten van 
Bayrol

Warmtepompen

Zwembadlamellen
Steeds aantrekkelijke 

kortingen

Plaatsing, renovatie, 
onderhoud en 

zomerklaar maken 
van uw zwembad

wij regelen alles, u hoeft zich 

daar geen zorgen over te maken

Voor advies en vrijblijvende 
offerte, komen wij 
graag bij u langs.

Alle materialen en producten 
worden gratis geleverd.

B i j  bestel l ing zwembad

grat is  warmtepomp

T 0496 690 000
tsb-kris@hotmail.com

Bezoek enkel na afspraak

Meer info en acties: http://tsb-zwembaden.be/nl?WT.mc_id=dp_website
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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

Voor de uitbreiding van het bestaande team
zoeken wij dringend zeer gemotiveerde (m/v):

We verwachten van u dat je:
• In het bezit bent van rijbewijs BE of hoger
• Graag in teamverband werkt
• Geduldig bent en klantgericht werkt
• Nederlandse taal 100% machtig bent
• Communicatief sterk bent

Wat mag je van ons verwachten:
• Meys voorziet voor al zijn medewerkers een interne opleiding
 door stap voor stap de job aan te leren
• Aan de opleiding wordt veel aandacht besteed, vooral tijdens 
 de eerste weken.
• Desalniettemin wordt er reeds van de eerste week verwacht
 dat u (resultaten) produceert
• Binnen ons bedrijf is er steeds de mogelijkheid om door te
 groeien naar een andere functie. Dit hangt in grote mate af van
 de prestaties die geleverd worden en de interesse en capaci-
 teiten van de persoon.
 Natuurlijk moet het om een vacante functie gaan

Concreet:
De belangrijkste taak van een verhuizerdrager is het laden en 
lossen van de verhuiswagen. Ook het inpakken van eenvoudig 
te behandelen goederen en demontage en montage van stan-
daardmeubilair behoren tot zijn taken.

Het spreekt voor zichzelf dat alle goederen van de klant als-
ook de woning met de nodige zorg, voorzichtigheid en discretie 
dient behandeld te worden.

Interesse ?
Stuur je c.v. én persoonlijke motivatie naar erik@meys.be of

Verhuizingen Meys
Lage Kaart 460 te 2930 Brasschaat

VERHUIZER
met rijbewijs BE of hoger

“Brasschaat, het is er mooi wonen, maar wel duur”. Dat horen we 
vaak. De gemeente werkt aan een betaalbaar alternatief via de 
bouw van sociale en bescheiden woningen. De gemeente regis-
seert de bouwplannen, de bouw gebeurt door sociale huisves-
tingsmaatschappijen. “Er staat opnieuw een project met sociale 
koop- en huurwoningen in de steigers. Deze week zijn de werken 
in de Kortestraat gestart. Er worden 16 woningen gebouwd” zegt 
schepen van wonen Niels de Kort.  “Over het hele grondgebied 
beschikt de gemeente Brasschaat over 378 sociale huurwonin-
gen. In verhouding tot het totale aantal inwoners, hebben we een 
goed niveau van sociale woningen. Maar we zitten niet stil. Om 
betaalbare woningen te realiseren plannen we in de volgende 
jaren nog enkele projecten” 
Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - H.E. is ge-
start met de bouw van 10 huurwoningen en 6 koopwoningen in 
de Kortestraat te Brasschaat. Alle woningen hebben 3 slaap-
kamers. De werken worden opgevolgd door architect Hatrik uit 
Antwerpen. De raming van de kostprijs voor het totale project 
bedraagt 1 921 652,16 EUR (excl. BTW). “De woningen worden 
gerealiseerd in een binnengebied in de Kortestraat. Dit binnen-
gebied ligt in woonuitbreidingsgebied. Dat is niet hetzelfde als 
woongebied. Er mag niet particulier ontwikkeld worden. Dat kan 
enkel door sociale huisvestingsmaatschappijen” vervolgt Niels 
de Kort. “Als beleid willen we waken over het groene karakter 
van onze gemeente. Om deze reden heeft onze groendienst de 
plannen voor de groenaanleg voor haar rekening genomen. De 
groendienst heeft de voorbije twee jaar ook al enkele groenwer-
ken uitgevoerd.” Indien u interesse hebt om uzelf in te schrij-
ven voor een huur- of koopwoning kan u contact opnemen met 
De Voorkempen – H.E. via info@devoorkempen-he.be of op de 
website www.devoorkempen-he.be.

BETAALBAAR WONEN IN
BRASSCHAAT:  NIEUW PROJECT 
VAN START IN DE KORTESTRAAT 

Wandel gratis mee met een natuurgids. 
Wandeling in bosdomein de Uitlegger op zondag 9 april 2017 met als thema ‘Lente: hoe zien, horen 
en voelen we dat?’ De Uitlegger is samen met domein Oude Gracht beschermd landschap. Naast 
het bos, waar naaldsoorten domineren, kan je ook genieten van de vijver. Die is op een wel erg 
unieke manier ontstaan: uit bunkers van de Eerste Wereldoorlog. De toenmalige eigenaar bedekte 
die bunkers netjes met zand waarbij het vijvercomplex werd uitgegraven. De antitankgracht, die 
het gebied doorkruist, zorgt voor een bijzonder biotoop met heel wat zeldzame dieren en planten. 
Elke wandeling duurt ongeveer 2 u. Aangepast schoeisel is aangeraden. Deelname is gratis! Ie-
dereen welkom.
Afspraak om 14 uur aan de ingang van de Uitlegger – Heidestraat-Zuid te Kapellen.
Dit is een organisatie van Natuurgidsen Kapellen (V.M.P.A.)

Te huur: duplex, Veld-
straat 5, groot buitenter-
ras, 2 slpk. 0475/514 399

Te koop: villa Brass., 4 
slpk., 2 bk, keld., 2 gar. op 
± 800 m², EPC 599, omg. 
Centrum, geen immo. 
0472/882 629

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

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

Werk gezocht als baby-
sitter, ophalen aan school, 
huiswerk, koken aan huis, 
bijles FR/NL/EN. Eigen 
vervoer, perfect drietalig, 
fexibel in tijd, universitaire 
opleiding, ervaring met 
kinderen, vrouw, 30 jaar. 
0478/839 037

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

Tuinhulp gevraagd uit 
Brasschaat, met ervaring 
+ eigen vervoer, 1/2 dag/
week, € 12,50/u. GSM 
0484/562 982

Gezocht: moestuinier om 
grond met serre te bewer-
ken, ideaal voor het kwe-
ken van je eigen groenten. 
150 m². Info 03/651 70 42



EKEREN
SCHRIEK 335 - 1STE
Ruim appartement met 2 grote slaapkamers, individue-
le berging, garage met automatische poort en terrasje 
rustig gelegen aan de kant Korte Bist. Energiezuing 
- parket vloeren - recente pvc-ramen (2015). EPC: 117

€ 224.000

BRECHT
SPECHTENDREEF 27
Verzorgde chalet van 1997 op een mooi omheind 
perceel van ca 900 m², perceelbreedte van 20m 
en woningbreedte van 10m. 2 terrassen, voldoende 
parkeerplaatsen, ruime garagebox, tuinhuis, 
geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin vooraan is Zuid-
west gericht. Recreatief woongebied = permanent 
wonen toegestaan! epc: 661
€ 249.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

HANENDREEF 34
Gunstig gelegen gezinswoning met 2 slapka-
mers en grote tuin met zij-ingang. Aangename 
ligging in groene woonomgeving nabij centrum. 
EPC: 923

€ 750

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

BREDABAAN 820
Residentie ‘Graevenhof’ omvat 11 luxe ap-
partementen met tuin of terras, voorzien 
van binnengebied met garageboxen of 
carports, alsook afgesloten bergingen, fiet-
senlokaal en vuilnisberging. Centrale ligging 
en verbinding met E19. Meer info 0471 41 11 34 
www.goetstouwers.be
prijzen vanaf € 168.000

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

BREDABAAN 898
Ruime charmante burgerwoning met 4 slaap-
kamers, garage voor 2 wagens en zonnige tuin 
met achteruitgang. Gunstig gelegen in centrum 
van Maria-ter-Heide aan rand van militair 
domein en natuurgebied. Gezellige,sfeervolle 
woning met behoud van het originele karakter. 
Mogelijk klein beschrijf. EPC: 333
€ 249.000

VELDSTRAAT 29
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers en 
tuin. Aangename ligging in centrum op kleine 
wandelafstand van Bredabaan. Winkels en 
openbaar vervoer in directe nabijheid. EPC: 774

€ 235.000

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

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

€ 295.000

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

HOGE KAART 105
Leuke open bebouwing ‘type kleine landeigendom’ 
met 3 slaapkamers,losstaande garage en tuin op 
mooie rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’.Per-
ceeloppervlakte ca. 573 m².Gelegen nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer op enkele minuutjes 
van het centrum van Brasschaat. EPC: 1030

€ 325.000

HEIDEBADLAAN 11
Op te frissen woonhuis op 1061 m² in leuke wijk,
doodlopende straat aan E10 plas, ruime West-tuin,
ruime garage of werkatelier achteraan, carport,
mogelijkheden en mogelijk klein beschrijf. Meer info 
www.goetstouwers.be epc: 761

€ 279.000

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

BRASSCHAAT

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

VERBERTSTRAAT 88
Op te frissen rijwoning met 2 slpks, een ruime tuin met 
tuinhuis, voldoende bergplaats en een garage achter-
aan de tuin met achteringang. De woning is gelegen op 
wandelafstand van het centrum van Schoten en nabij 
het mooie park van Schoten.  Gelegen nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. EPC: 1033

€ 175.000

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

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
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

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

BRASSCHAAT
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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)(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)
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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
Merksem:

Merksem:

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer heeft deze 
morgen in het Sint-Michielscollege in Brasschaat een Privacyles 
gegeven aan de 123 leerlingen van het vierde middelbaar. De 
Backer liep zelf school in het college. Hij trekt nu langs middelba-
re scholen om vooral jongeren bewust te maken van het belang 
van hun privacy. "Jong geleerd is oud gedaan, zeker het als over 
jouw privacy gaat", aldus De Backer. Social media en internet 
zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jonge-
ren. Ze staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken 
hun huiswerk met Google, checken ondertussen Twitter en gaan 
slapen met Facebook. Ze groeien op met iPads, iPhones, Face-
book, Spotify, Snapchat, Instagram, Google, noem maar op. 
Philippe De Backer: "Jongeren vinden privacy heel belangrijk, 
zeker in het digitale tijdperk en in een tijdperk waar sociale media 
niet meer weg te denken zijn. Maar privacy is voor hen vaak nog 
een vaag begrip of een ver-van-mijn-bedshow. Wat gebeurt er 

-
pje op Snapchat nadat ik het naar mijn vrienden heb verstuurd? 
Als staatssecretaris voor Privacy vind ik het mijn taak om vooral 
jongeren bewust te maken van het belang van privacy. Ze zijn 
digital natives, maar dat maakt ze des te kwetsbaarder in die di-
gitale samenleving als ze er geen rekening mee houden dat dat 
digitale leven ook tegen hen kan gebruikt worden. Zorg dragen 
voor je privacy, dat is een kwestie van er leren mee omgaan. 
Daarom heb ik het engagement genomen om langs middelbare 
scholen te trekken om jongeren (12-18j) bewust te maken van 
hun privacy en hen te leren hoe ermee om te gaan." 
In de les start De Backer met een 'privacy-experiment'. Daarna 
vraagt hij hen waarom zij privacy belangrijk vinden, om dan te 
zeggen hoe hij daarover denkt. Dat doet hij aan de hand van al-
gemene principes, geïllustreerd met voorbeelden. Daarna vertelt 
hij op welke manier je privacy online onder druk komt te staan en 
hoe je gegevens misbruikt kunnen worden. 
De Backer: "Ik sluit de les af met een paar handige tips and tricks 
die je best toepast om je privacy te beschermen. Een aantal spe-
len zich af op het gebied van mediawijsheid: moet ik dit wel pos-
ten? Ik raad hen ook aan om nooit persoonlijke details op ano-
nieme chats vrij te geven die tegen hen gebruikt kunnen worden. 
Daarnaast volgen er nog technische tips: zo plak je best jouw 
webcam af tegen hackers, download je best de laatste versies 
van browsers,... Als de jongeren naar huis gaan en bewuster om-
gaan met hun privacy en wat ze delen op social media, dan heb 
ik mijn doel bereikt." 
De Backer ging al langs in Antwerpen, Roeselare, Sint-Truiden, 
Berchem en gaat binnenkort ook nog langs in Merksem, Mol, 
Schoten, Vorselaar,.

OUD-LEERLING DE BACKER
ZELF VOOR DE KLAS IN

SINT MICHIELSCOLLEGE

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

90 m² tot 300 m²

0475/421 326

Te koop:

FONOPLATEN.

Te huur:

Gezocht:

Schilderen met
Jan Scheirs

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Brasschaat
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D Notariaat De Decker te Brasschaat heeft toegewezen op dinsdag 28 maart 2017 

onder opschortende voorwaarde van afwezigheid 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.

Toegewezen mits de prijs van: € 171.000,-
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.

“Artikel 1592: Een ieder heeft gedurende 15 dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te 
doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan 1/10e van de hoofdprijs van de toewijzing; het 
mag evenwel niet lager zijn dan € 250,00 en het moet niet hoger zijn dan € 6.200,00.” Verdere 
inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

VLOER- & TEGELWERKEN
NATUURSTEEN & RENOVATIEWERKEN

WWW.DECUYPERSTEVE.BE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

info@decuypersteve.be

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

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

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

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

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

K. Soc. Maria-ter-Heide
Vrijdag 7/4/2017
20.00 u Res A-Exc.Essen
Zaterdag 8/4/2017
10.00 u Dames B-Weelde
12.00 u Dames C-Oostmalle
09.30 u Dames D-Berendrecht
09.30 u ’s Grav.Schilde-U13B
15.00 u Horendonk-U11
11.00 u Wildert-U10
11.15 u Fc Merksem-U9A
12.30 u Horendonk-U9B
09.30 u Mariaburg-U8
Zondag 9/4/2017
15.00 u 1e pl-Wechelderzande
09.30 u Wijnegem-U15
09.30 u U13R-Aartselaar

Alle renovaties: snel, 
sanit., bk, tegels, vloer, 
schild., gyproc. 0496/170 
464 - 0477/867 713

Te koop: Mercedes E 
200 CDi Break

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

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

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit 
onmog. lijkt. Vergeet niet 
het H. Hart te danken met 
de belofte dit ber. te public. 
vr. de bekomen gunst. Dank 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. B.J. 

Te koop: race wielen 
carbon, alu remrand h. 
58 mm, prijs € 200. Tel. 
03/651 59 86 Kloeck
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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

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

uit Brasschaat is op zoek naar :

HULP 
PROJECTLEIDER

(m/v)

Jobomschrijving:
• U ondersteunt de projectleiders
• Opmeten op de werf
• Aansturen onderaannemers
• Aansturen arbeiders
• ……..
 
Jouw aanbod:
• Min. A2 Bouwkunde
• U heeft minstens 5 jaar ervaring
• Geen 9 to 5 mentaliteit
• Vertrouwd met gangbare PC-applicaties
• Samenwerken met diverse partijen is geen probleem

Wij bieden:
• een boeiende job met ruimte voor initiatief
• Aangename werksfeer
• Vast contract
• Onmiddellijke indiensttreding

Bent u geînteresseerd?
Mailen naar: 
herbert.smets@gravo.be
inge.groven@gravo.be

Vlaams muziekfeest Zomertour 2017
Zondag 30 juli van 13u. tot 18u.

Gratis toegang
Kerkplein Brasschaat-centrum

SCHLAGERFESTIVAL IN BRASSCHAAT

De Romeo’s Sugarfree

Micha Marah Salim Seghers

Dennie Damaro

Eveline Cannoot

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

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

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

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

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

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken. 0489/575 
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Uw eigendom verkopen?

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

info@accentvastgoed.be • www.accentvastgoed.be

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

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

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

            Gemeente Brasschaat
 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

  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 

 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.

  perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 6.68 m breed, 
gevel 7 m, opp. 553 m²

            Gemeente Schilde
 perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 

Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

 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 
 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.

 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

2 percelen bouwgrond voor een open bebouwing. Lot 187: 700m² en lot 188: 
1080m²
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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

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

V&G
Bestratingen BVBA

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

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

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

Prijs ter plaatse
Gratis prijsofferte, met garantie, zelfwerkend patroon

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Dinsdag 28 maart werd in de hoofdbibliotheek de fototentoonstel-
ling van Hans-Jürgen Vollrath geopend. Deze werd geboren in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler en studeerde af in 1970 aan de federale 

-

Verster-Rotthier (coördinatrice van het verbroederingscomité afde-
ling Brasschaat) benadrukte Wnd. burgemeester Koen Verberck dat 

onderweg. Het resultaat daarvan zien we in de loop van 2018. Deze 

de openingsuren van de hoofdbibliotheek. 

FOTOTENTOONSTELLING 
BAD NEUENAHR-AHRWEILER

UIT DE HAND TE KOOP
Antwerpen

Prachtige loft in het ge-
bouw ‘Marnix’ met uniek 

VAKANTIEWONING

Bedoin Mont Ventoux in 

Piano/keyboardles, geen 

Pedicure komt aan huis, 

Vrouw zoekt werk,
schoonmaken, en ander 

Alle renovatiewerken, 

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Sp. Cost. Brava te huur: 

tennis, prive parking, 

Te huur:
Reinaertlei Brasschaat, 

-
ging, ingerichte keuken, 

Plaatsen van maairo-
bots.
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

‘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 
volgende generaties is een verantwoordelijkheid van ons alle-
maal.
Algemene inkom: 10 euro. HAB, Velt en Natuurgidsen: 7 euro
Tickets en informatie: paul.eelen@gmail.com – 0475437001
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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?

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

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

S
IN

D S  1 9 3 8

VAKMANSCHA
P

Notariaat 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.

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

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

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

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
03/315 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: vak. huis Ard. 10 
pers. (4 slaapk), alle com-
fort. GSM 0475/918 588 
www.chaletvresse.be   

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

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

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

Gezocht: voor een foute 
fuif, oude millet donsjas. 
Tel. 0471/426 562. Geef 
goede prijs

Man zoekt werk, m. erv., 
poetsen, tuinwerk, rest. 
0486/392 921
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MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 BRASSCHAAT 
tel: 03/650.10.20  
fax: 03/652.12.10

www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Daarom zit waterschade ook in 
uw woningverzekering. 

2 maanden gratis + 10 betalend. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon 
met of zonder bijkomende opties en mits aanvaarding van het risico. 

Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen,  
de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op  
www.dvv.be/wonen/cocoon/voorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de 
commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar 
en is stilzwijgend verlengbaar. DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel.- NL 03/2017

*

U huurt of bent eigenaar van  
een appartement of huis?  
Profiteer nu van ons  
uitzonderlijk tarief. 

Neem tussen 1/3/2017 en 30/4/2017 een woning-
verzekering Cocoon en krijg 2 maanden gratis*.   
Kijk snel op www.dvv.be/wonen of kom langs in  
ons kantoor. Wij helpen u graag. 

Nu
2 maanden

gratis*

verzekerd

 WONINGVERZEKERING COCOON

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 620,-/mnd € 319.000,-

€ 249.000,- € 425.000,- € 245.000,-

€ 349.000,-

TE HUUR:
Brasschaat, Bredabaan 981 GV

TE KOOP:
Brasschaat, De Tomermaat 33

TE KOOP:
Brecht, Geraniumlaan 9

TE KOOP:
Brasschaat, Heislagsebaan 5

TE KOOP:
Brasschaat, Prins Kavellei 64

TE KOOP:
Brasschaat, Boskapellei 82

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

Glvl app 2 slpk gar  
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:476 kWh/m²

Glvl app gemeub 2 slpk tuin 
dubb gar

 Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:278 kWh/m² 

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

OB 3 slpk tuin carport 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:550 kWh/m²

luxe app 2 slpk gar lift 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:94 kWh/m²

ruime EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:487 kWh/m² 

(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 264 kWh/m²

BRASSCHAAT
Topvilla met álle comfort op ca. 
1.405m². Ruime lichte living + 

OH, bureel, riante luxe 
leefkeuken, 5 slaapkamers, 
3 badkamers, hobbyzolder, 
binnenzwembad, poolbar, 

wijnkelder, pracht tuin, LIFT, enz. 

TOPKLASSE OP TOPLIGGING!

€ 995.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Nieuwe UITZONDERLIJKE voorwaarden

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.

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

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

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.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

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):

8 - 9/04 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

8 - 9/04 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

8 - 9/04 Curavida 03/645 57 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

BURGELIJKE 
STAND

Ceusters Kiara 20-03, Brasschaat
Cornelis Jette 23-03, Essen
Vanderleyden Emile 20-03, Essen
Meynzer Cleo 17-03, Kalmthout
Gysels Basile 23-03, ‘s Gravenwezel
Hofmans Marcel 21-03, Essen
Vandersteen Liv 23-03, Essen
Vierbergen Vince 18-03, Wuustwezel
Femont Jack 23-03, Ekeren
Michielsen Simon 22-03, Brasschaat
van den Brink Floor 23-03, Brasschaat
Mertens Demi 24-03, Merksem

Criar Esmé 25-03, Schoten
Noyens Jasmien 27-03, Essen
Risbourg Helena 25-03, Essen
Oerlemans Matz 24-03, Essen
Teugels Mbachu Axel 24-03, Schoten
Voeten Lia 28-03, Essen
Spencer de Oliveira William 25-03, Ekeren
Van Loon Wout 27-03, Ekeren
Wodyk Dorian 22-03, Kalmthout
Leyssens Lewis 16-03, Berendrecht
Hoppenbrouwers Cato 23-03, Halle

Pauwels Glenn te Brasschaat met De Jongh Nathalie, te Brasschaat

De Schepper Nancy, 49 jaar, weduwe van Michels André, Brasschaat
Beullens Anna, 74 jaar, echtgenote van Wegge Hugo, Schoten
Byloos Elza, 82 jaar, echtgenote van Baelus Renus, Brasschaat
Fleurackers Maria, 62 jaar, echtgenote van Cuyckens Frans, Brasschaat
Nijsmans Monique, 79 jaar, weduwe van Adriaenssens Wilfried, Wommelgem
Janssens Emiel, 76 jaar, echtgenoot van Joossens Hélène, Stabroek
Bogaerts Corneel, 86 jaar, weduwnaar van Maes Theresia, Wuustwezel
Laruelle Frederic, 74 jaar, Brasschaat
Minnebo Nicole, 63 jaar, echtgenote van Mc Innes Donald, Brasschaat
Van Birgelen Adelaïde, 85 jaar, echtgenote van Lambrechts Joseph, Schoten
Scherlinx Florent, 81 jaar, echtgenoot van Rymenants Yvonne, Kapellen
Mathieu René, 82 jaar, weduwnaar van Offeciers Maria, Kapellen
Verhulst Marc, 71 jaar, echtgenoot van Leemans Maria, Kapellen
Michielsen Leo, 59 jaar, echtgenoot van Embrechts Carina, Retie
Van Velthoven Maria, 84 jaar, Kapellen
Williame Frank, 78 jaar, echtgenoot van Van Cauteren Rosette, Kalmthout
Van Cauteren Rosette, 79 jaar, echtgenote van Williame Frank, Kalmthout
Jongenelen Louisa, 86 jaar, echtgenote van Van Trier Joannes, Stabroek
De Groote Henriette, 75 jaar, weduwe van Cauberghs Joseph, Brecht

Papier

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   10
DINSDAG   11
WOENSDAG 12
DONDERDAG 13
VRIJDAG     14
ZATERDAG   15

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

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

Chemokar 
komt in je 

buurt

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. 

Zaaien
en herstellen oude ga

Goedkoop

Afbreken

Alle schilderwerken,
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50 tulpen
voor995

Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72
geldig t.e.m. 9/4/2017

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER C-Serie

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

De C-serie. Een comfortabele fauteuil in de woonkamer, in een café of in de lobby van een hotel is niks bijzonders. 
Maar dit zelfde comfort op twee wielen, achter een stuur, met een elektrische  motor en een boordcomputer, is natuurlijk 
wel heel speciaal. Dit is het logische  resultaat van een ontwikkelingsproces waarbij veel aandacht is besteed aan de 
behoeften van onze doelgroep. Doel hierbij was om van de E-bike een
plezierig vervoersmiddel te maken, en niet zozeer een instrument
om afstands- of snelheidsrecords mee te verbreken.

Bloemententoonstelling
In het kasteel d’Ursel te Hingene zingt het koor “Uyt Jonsten Versaemt” bloemenliederen onder leiding 
van Wouter Van Gucht op de bloemententoonstelling ‘Fleurs des Dames’ mede ingericht door Dirk De 
Goede uit onze gemeente op zat. 22 april om 20 u. Inkom: € 12,50, vvk € 9,50, kaarten: 03/383 18 60

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

DANKBETUIGING
Samen met familie, vrienden, buren en kennissen 

treuren we om het heengaan van

JOANNA VAN GELDER
Wij danken iedereen voor hun steun, 

medeleven en vriendschap

Vanwege de fam. Van Hooydonck-Van Gelder
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

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

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

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

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

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

ENERGIE-ZUINIGE

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

Alle comfort. 03/326 13 87

Algemene bezettings-
werken, binn. en buit., 
assouti@live.be GSM 
0496/873 461


