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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

LENTE KATOENTJES

kom 
langs

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

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

BROEKEN
ACTIE
Alle MEYER 
broeken 

2de broek aan 

-50%

Nog tot 29 april!

Bredabaan 1073 - 1075   -   Maria-ter-Heide   -   Tel. 03/663 37 33

Deze week wordt er gewerkt aan de
Bredabaan in Maria-ter-Heide. 

Er zal hinder zijn, maar wij blijven bereikbaar.

Wie ons deze week bezoekt,
ontvangen we met Champagne
en een uitzonderlijke korting !

Contactlenzen
online bestellen 
www.spooren.be
klik op ‘OPTIEK’ en dan op

Lenzen en vloeistoffen aan scherpe prijzen  
worden snel thuis geleverd 
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www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Goedkope 
contactlenzen

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

• 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

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

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

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

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

Alle tuinwerk met er-
varing, hagen scheren. 
0474/453 834
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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

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
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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.

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 19 april
Dagsoep

Vietnamese wok 
met kip

Donderd. 20 april
Dagsoep

Milanese schnitzel, 
verse pasta

Vrijdag 21 april
Dagsoep

te wijnsaus, duchesse 
aardappel

Maandag 24 april 
Dagsoep

Spaghetti Bolognaise

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

Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

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

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Contactlenzen
geleverd

OPFRISSINGSCURSUS FRANS IN DE REMISE
U hebt ooit wel eens Frans geleerd maar het meeste verge-
ten…..
We beginnen van NUL !  We frissen op wat er ooit was en bou-
wen op wat nodig is.
De cursus FRANS voor beginners start op donderdag  22 sep-
tember 2017 en eindigt  donderdag 26 mei 2018.
Examens zijn uit den boze;  we gaan voor het leren, voor de fun 
en voor de sociale contacten; bij 55plussers moet het plezierig 
zijn en daar gaan we voor.
Voor de kostprijs moet je het zeker niet laten, wij zijn de goed-
koopste van het land.
Schrijf vlug in op het secretariaat:  De Remise , Gemeentepark 
3
e-mailadres: senioren@brasschaat.be     telefoon 03 651 24 87



Brasschaatse Film,     Nr. 16,     19-4-2017  5

Na de proefvergunning waarmee 
Brasschaat kon experimenteren met 
een nieuwe manier van composteren, 
krijgt het gemeentebestuur nu ook de 

van vergunning, want composteren 
een groot onderdeel van duurzaam 
omgaan met ons milieu”, zo zegt Dirk 

Niet alleen voor ons als gemeente 
is dit belangrijk, ook onze inwoners 
winnen herbij, want dankzij dit 
systeem kunnen we hun groenafval 

bijkomende maatregelen getroffen 
zoals het verbeteren van de omzetting 

gewoon  
   buitengewoon

buitengewoon  
   gewoon

             Brasschaat 
kan GRATIS 

uw groenafval 
blijven ophalen

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

www.cdhome.be   |   info@cdhome.be   |   0477/947 554

Wij zijn op zoek naar 
iemand die overdag vrij is 
en 2 dagen in de week een 
wandeling wil doen met 
ons pupje. weimaraner-
dogwalkerbrasschaat@
gmail.com

Weekendje weg naar 
Knokke? Prachtig app. 
te huur, topligging, 3 slpk., 
zicht op zee, 50 m van het 
strand, terras, garage. Te 
huur voor korte & langere 
periodes. 0475/422 934

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat 0485/300 437 (Seno)

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken en alle an-
der werk. 0487/703 215

Man zoekt werk, koken in 
restaurant. 0487/703 215

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

Man zoekt werk, tuin-
werk en alle ander werk. 
0465/113 464

Pedicure komt aan huis. 
Tel. 0476/621 010

WIMPER
EXTENSIONS

Pina De Biase
0479/386 014

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

Te koop: mooie landelijke 
ovale tafel (200 x 150) 
merk Flamant in maho-
niehout, perf. staat + 8 
stoelen, prijs o.t.k. GSM 
0497/315 452
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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

EERSTEJAARS ASPIRANT-
LEERLINGEN EN HUN OUDERS

WORDEN EXTRA VERWEND
KAN JIJ DIT AAN?

SUPERSPANNEND SPEL
TIJDENS ONZE OPEN SCHOOL

MEER INFO:   
WW.KTABRASSCHAAT/OPENSCHOOL

KTA Brasschaat

Prins Kavellei 98 • 2930 Brasschaat 
tel: 03/651 55 71 • fax 03/653 12 38
website http://www.ktabrasschaat.be
e-mail kta.brasschaat@sgr3.be

KIJK OP DE WEBSITE VOOR ONS STUDIEAANBOD

VANAF 12 JAAR
STERK IN  TECHNISCH & 
BEROEPSONDERWIJS
WWW.KTABRASSCHAAT.BE

KTA BRASSCHAAT
KWALITEIT  TOEKOMST AMBITIE

KTA BRASSCHAAT
OPEN SCHOOL
ZATERDAG 22 APRIL 14 - 18 UUR

BEN JIJ ONZE VIP-GAST?
MEER INFO:   
WW.KTABRASSCHAAT/OPENSCHOOL

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)

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten. Met Femma Kaart naar “Kiss me Kate” in Overmere-Donk op ma 28-8-2017

Wij nodigen u uit voor de voorstelling van een dolkomisch liefdesverhaal, een musicalkomedie met 
Jan Schepens, Goele De Raedt, Line Ellegiers, Bert Verbeke en James Cook, onder leiding van Tijl 
Dauwe en met muziek van Cole  Porter. Een spektakel dat u zal verbazen.
Praktische info: Vertrek: autocar Femma aan Den Eekhoorn, Hoge Kaart 80 om 19u stipt.

tigen, dan betalen om overboeking te voorkomen. Inschrijven zo vlug mogelijk, want “op is op” en 

naam van: Haesendonckx (aandacht voor het rek.nr) met duidelijke vermelding “Kiss me Kate”, 
naam en aantal plaatsen. Warm aanbevolen.
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OPEN DEUR WEEKEND
zaterdag 22 en zondag 23 april van 10 tot 17 uur

Bohemian Concept Store
ruim 4.000 m²           

Meubelen & decoratie van over 
gans de wereld samengebracht 

in een uniek pand

Noorderlaan 121
2030 Antwerpen

Tel. 03 541 96 37

www.livinroom.be

follow us on
Shop tijdens onze opendeurdagen
(voor een minimum van € 50) en wie weet win jij 
onze BABETTE-ZETEL (kleur te kiezen)

t.w.v. € 395

Voor onze klanten een
exclusieve “Goodie Bag”
(zolang de vorraad strekt)

liv_in_room_121

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

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

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



info@fitentan.be • www.fitentan.be

Bredabaan 777  •  2930 Brasschaat  •  T. 03-272 06 77
openingsuren: ma - vr: 9u30 - 20u • za: 10u30 - 18u • zo: 10u30 - 13u30

Laura-V
wordt

Tanning • Spraytan • E-fit • lipo-LIGHT • Be good

Deze unieke combinatie van behandelingen 
geven je huid een jonger uitzicht met een 
onmiddellijk resultaat dat zichtbaar maar 
ook voelbaar is.
 
Voordelen van de behandeling :
 
• Stimulatie van de collageen productie
• Zachtere en zuivere huid
• Opent je poriën
• Verzacht de aanwezigheid van fijne lijnen & 
 gaat rimpelvorming tegen
• Helpt en herstelt je huid na verbranding 
 door de natuurlijke zon
• Perfect anti-aging middel om het 
 verouderingsprocess tegen te gaan.

Lipo-light : 
Figuurcorrectie 
met behulp van lichttherapie

 
Op een gerichte manier vet wegwerken? 
Het kan!   De Lipo-Light Pro + richt zich op de 
specifieke probleem zones van het lichaam 
waar je traditiegetrouw vet aantreft zoals buik, 
kin, bovenarmen, dĳen & billen. Door gebruik 
te maken van flexibele siliconen pads op deze 
lichaamszones, kan het vet dat aanwezig is in 
deze zones losgemaakt worden & vrĳgegeven 
worden. Hierdoor kan het vet verder verwerkt 
& afgebroken worden door het lymfestelsel 
waardoor je bepaalde lichaamszones terug in 
de juiste vorm kan brengen. De huid voelt na 
deze behandelingen niet alleen strakker aan 
maar ziet er in werkelĳkheid ook strakker uit. 
De resultaten van deze behandelingen zĳn 
langduring van aard bĳ een evenwichtige 
levensstĳl.

De onmerkbare spiercontracties zorgen
voor een hoog energieverbruik !

30 minuten bodySculptor = een verbruik van ca. 650 kCal !

40% van de dagelijkse energiebehoefte
wordt verbruikt door gladde spieren

GRATIS PROEFSESSIES*

vrijdag 21, zaterdag 22 & zondag 23 APRIL
vr: 9u30 - 20u • za: 10u30 - 18u • zo: 10u30 - 13u30

6 professionele 
zonnebanken met

zelfde uitbater, 
NIEUW CONCEPT !

Ook in MERKSEM
Lambrechtshoekenlaan 125

T. 03-644 45 45

GRATIS
PROEFSESSIES*

21, 22 & 23 APRIL

ENKEL BIJ FIT & TAN
EERSTE 

IN EUROPA

* Vraag naar de actie voorwaarden in het FIT & TAN center.
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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

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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Conceptband Brasschaat vzw presenteert Groote Vrouwen
Een muzikale en verhalende kijk op de Eerste Wereldoorlog.
ZATERDAG 13/05: 20.00 u, rondleiding om 19.00 u
ZONDAG 14/05: 15.00 u, rondleiding om 14.00 u

rondleiding in het museum.
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OPENDEURWEEKEND
op 22 en 23 april

* Zondag 23/04/17 van 13 tot 17u.

www.littlegrace.be

Handelslei 149 - B-2980 (St. Antonius)-Zoersel, 
T: 03 337 04 69 - severine@littlegrace.be

Open : Di - Za doorlopend van 10u tot 18u

SHOES & BOOTS : ALEXANDER HOTTO • ASH • BIRKENSTOCK • CATWALK • COLE HAAN • FRIDA • GADEA • HAVAIANAS • HUMAT • 
JEANNOT • KANNA • KENDAL + KYLIE • KENNEL & SCHMENGER • LES TROPEZIENNES • LODI • LOLA CRUZ • LONGTIME • MAIMAI • MALUO 
• MARC FISHER • MOROBÉ • MOU BOOTS • NOË: • PRIMABASE • SAM EDELMAN • TED BAKER • TONY MORA • TWIN-SET • VIAVAI • WARMBAT 
• WHATEVER SNEAKERS • WONDERS   BAGS : ABRO • KENNEL & SCHMENGER • LIEBESKIND • TED BAKER • TWINSET   ACCESSOIRES : ABRO 
• IKKI • NILU •  MON ANGE LOUISE • POPPY • TWINSET    CLOTHES : BETTA CORRADI • FABIENNE CHAPOT • FRIEDA & FREDDIES • IBANA • 
JACKY LUXURY • KONTATTO •  LEE AND MEE • MY TWIN TWIN SET • SCEE by TWINSET • TED BAKER
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SUPER
OPENDEURDAGEN

is er weer een SPECIALE ACTIE. 

21 - 22 - 23 APRIL 2017

ten huize van

 03/651 67 24

van 

b r a s s m a a k tS
ZATERDAG 22 APRIL

10u – 17u
Le Muguet

Poule & Poulette
Lourdon

bredabaan 187
bredabaan 271
bredabaan 295
bredabaan 214
bredabaan 212

SMAAKWANDELING TE BRASSCHAAT

Bezoek op 22 april alle 6 de zaken, (volgorde naar keuze) 
laat telkens uw deelnamekaart afstempelen op de achter-
zijde. Ruil uw volle kaart in bij de laatste zaak die u bezoekt.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 6 deelnemende zaken.

6 PRIJZEN VAN € 150,- TE WINNEN
Breng uw volle kaart binnen bij de zaak van uw laatste 
bezoek. Winnaars worden gecontacteerd en gepubliceerd.

Verhuur van springkastelen

www.springkrok.be  •  info@springkrok.be
0496 420 389

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

Dienstencentra Brasschaat
Op maandag 1 mei zullen de dienstencentra Antverpia en Maria-
ter-heidehove gesloten zijn. Ook de burelen in Vesalius zijn die 
dag gesloten.

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 via de Luiklei. Er kan wel vertraging zijn 
bij grote drukte.  Vraag informatie!
Wo 19/04 om 14 uur: informatie “patiëntenrechten” door om-
budsdienst Klina
Do 20/4 om 14 uur: audiofoon: informatie rond gehoorproblemen 
en –apparaten. Gratis gehoortest en afstellen van uw apparaat
Ma 24/04 om 14 uur: bingo!
Di 25/04 om 14 uur: bloemschikken
Wo 26/04 : daguitstap Keukenhof (volzet)
Do 27/04 om 14 uur: handwerktechnieken, borduren

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Vr 21/04 om 14.30 uur: live pianist in de cafetaria
Di 25/04 om 13 uur: naai- en brei atelier Moeders voor Moeders
Di 25/04 om 14 uur: informatie “valpreventie”
Do 27/4, 14 u: Audiofoon: infomoment en gratis gehoorscreening
Vr 28/04 om 9.30 uur: lente ontbijt. Op voorhand te reserveren!
Van ma 24 t.e.m. vrij 28/04 kan je beroep doen op hulp voor het 
invullen van een “checklist voor een veilige huisinrichting”. Wens 
je hulp, contacteer ons om een afspraak te maken.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Do 20/04: 10 uur: computerclub

Wo 26/04: 14 uur: dansnamiddag
Vr 28/04: 9.30 uur : zentangle tekenen

Vr 28/04: bloemschikken
Wo 3/05: 9.30 uur (3 lessen) cursus tablet beginners
Wo 3/5: 13.30 u: rust vinden met klankschalen: start nieuwe reeks 
Vr 5/05: 13.30 uur: informatie: wat doet het Rode Kruis?
Vr 05/05: 9.30 uur : mandala tekenen

Geef u op voor cursus “kleine Arcana” (woensdagnamiddag)
Busreis naar Biesbosch met boottocht en 2 maaltijden: woens-
dag 10 mei: schrijf alvast in

UIT DE HAND TE KOOP
Antwerpen

Prachtige loft in het ge-
bouw ‘Marnix’ met uniek 
zicht over het Eilandje. € 
725.000 / Ondergrondse 
autostpl. bij aan te kopen. 
€ 35.000 Zie meer info 
en foto’s ZIMMO code 
FYV76 Tel. 03/652 11 12

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Kijk eerst bij de buurman...
...en kom dan bij ons!

Ervaar zelf het verschil, uw bezoek meer dan de moeite waard!

Wellicht de 

Mooiste 
winkel in Vlaanderen

april & mei 7/7 geopend! (ook alle dinsdagen)



Voor standhouders kost het € 3 per lopende meter stand (desgewenst zijn er tafels 
beschikbaar). De plaatsen zijn voor iedereen toegankelijk  inschrijving verplicht!

RO M M E L M A R K T
Openlucht Openlucht

Inschrijvingsprocedure: Mail naar 
oc@gibodriehoek.be met vermelding 
van naam en aantal gewenste meters. 
Dan krijgt u per kerende mail verdere info

Het

 oudercomité van

GIBO Driehoek

nodigt iedereen uit op hun

OPENLUCHT-
ROMMELMARKT

op zaterdag 22 april 2017

van 9 tot 16 uur in de

lagere school.

Het Heiken 47 • Brasschaat • OC@gibodriehoek.be •         OC Gibo Driehoek - Oudercomite

zaterdag 22 april 2017

De toegang voor bezoekers

bedraagt € 1 van 9 tot 11 uur

Vanaf 11 uur: gratis inkom.
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Brandhout eik (vers)

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

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

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

Kleine hoeveelheden ook af te halen

Tel.: 0474 87 05 09

Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 23 april 2017 – Lentewandeling in domein Vordenstein 
te Schoten. Thema: “Is het voorjaar helemaal klaar”
Vordenstein maakt samen met het Peerdsbos en het Park van 
Brasschaat deel uit van de groene gordel ten noordoosten van 
de agglomeratie van Antwerpen. 
Aan de ene kant van de E19 ligt het Peerdsbos en het Park van 
Brasschaat (grondgebied van Brasschaat en Schoten), aan de 
andere kant ligt Vordenstein (grondgebied van Schoten), een 
parkdomein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap.
Vordenstein is een oud kasteelpark met een merkwaardige dub-
bele structuur. Het bosgedeelte is ontworpen volgens de strakke 
Franse barokstijl, dit is duidelijk te zien aan het stervormig pa-
troon, waar de vele rechte beuken en eikendreven op uitkomen. 
Het ontwerp van het Franse gedeelte wordt toegeschreven aan 
een leerling van de beroemde Franse landschapsarchitect Le 
Nôtre (bekend van de tuinen van Versailles). Een deel hiervan 
is later omgevormd tot een Engelse landschapstuin en oogt na-
tuurlijker en romantischer, met open grasvelden, natuurlijk aan-
doende vijvers en riante boomgroepen die elkaar afwisselen.
We verwachten je voor een mooie lentewandeling om 10h00 aan 
de Kopstraat, parking richting uitrit, links thv het bruggetje.
De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden zijn 
echter niet toegelaten op het domein.
Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Schoten 
(V.M.P.A.)

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

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

Zweedse massage, geen 
erotische handelingen, 
bel voor tarief en adres 
na 17 uur: 0484/551 399

Te huur of te koop: war-
me autostplts. Brassch. 
Centrum 0479/990 545

Te koop:

auto. Prijs € 150. Tel. 
0497/931 314

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

Mega garage opritver-
koop, meer gar., 29-30 
april, 10-17 u. Oude Hoe-
veweg.

Zwembad vuil, producten 
bestellen, Poolboy bellen. 
GSM 0495/515 033

Man zoekt werk, tuinw., 
schoonmaken, rest. en a. 
ander werk. 0492/418 559

Te koop: casco appar-
tement 2de V., 1 slpk. te 
Merksem. VP. € 82.950. 
Inl. GSM 0477/623 846 
na 18 uur.

Remote IT-service - Op-
leiding PC voor 60+ en 
mindervaliden - Website 
ontwerp + SEO optima-
lisatie - Herstelling klein 
elektro en witgoed. www.
mg-solutions.be Vrijstel-
ling van BTW!

Vrouw zoekt werk, 
schoonmaken, en alle an-
der werk. 0465/562 823

UITNODIGING

2 JARIG BESTAAN
ZATERDAG 22 APRIL

Bredabaan 221 • 2930 Brasschaat

Met live music vanaf 21 uur.
We gaan de nacht in met een DJ.

We maken er een geweldige avond van, samen met jullie!
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Kapelsesteenweg 511-517 • Ekeren • vangastel.be

Bestel je boeket nu op vangastel.be

COCKTAIL
TASTING  
met Manuel 
Wouters & het 
SIPS-team
22-23/4

Secretaresse - dag
donderdag 20 april

Sportblessures
ARTROSE

Osteoporose

Revolutionaire nieuwe behandelmethode !
Wat is artrose/osteoporose? 

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

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

INFOAVOND Magnetische kernspinresonantie therapie De nieuwe behandelmethode uit Duitsland!
25.04.2017 om 19u30
Mansion of Dragons, park Brasschaat

Gratis inschrijving: 0491 229 905

Aankoop van oude zaken

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

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

Alles in porselein en biscuit

www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Contactlenzen

online
Te koop:

Te koop: plastic waterre-

Te koop: kettingzaag Sti-

Schilderen met
Jan Scheirs KLOKKEN ATELIER

0497-62 15 62
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Wij zijn op zoek naar:

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

WERFVOORBEREIDER

KEUKENPLAATSERS
mét ervaring en kennis van sanitair en elektriciteit

ONTHAAL-
ADMINISTRATIEF BEDIENDE

(7:00-15:30 uur / 9:30 - 18:00 uur)

zelfwerkend
patroon

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis0489 87 30 62

javaca@telenet.be

Algemene
glaswas

Reinigen
van koepels

Carports

Cornishen

Afwassen 
houtwerk

Garage-
poorten

Leegmaken 
dakgoot

Den Hert 15
2970 Schilde

Kom ook jij verkleed als freule, boerendochter, graaf,  
pachter, of gewoon in je beste zondagskostuum?

Dans met ons een tango, een charleston, een quickstep, 
een foxtrot, een polka, rumba, samba, cha cha cha,

mambo, salsa, jive, vogeltjesdans en natuurlijk…
een Engelse of een Weense wals!

Wij zorgen voor nostalgische deuntjes en een
fantastische Erfgoedbar met een speciaal ontworpen 

Erfgoedbloesemcocktail!

Zondag 23 april om 19 uur

JUBILEUMVOLKSBAL
We vieren met zijn allen 50 jaar

Paula Corthouts in Oud Antwerpen

Van harte welkom!    Elisalei 55    Brasschaat

Wuustwezel steunt hongersnood 12-12
20 miljoen mensen waarvan 1,4 miljoen kinderen worden met 
de hongerdood bedreigd in Zuid Soedan, Nigerië, Jemen en So-
malië. Het gemeentebestuur van Wuustwezel roept op tot soli-
dariteit en stort - op advies van de Mondiale Raad – zelf € 3.000 
noodhulp
Schepen voor welzijn en mondiaal beleid May Aernouts (CD&V): 

nood zijn meer dan welkom. We doen dan ook een warme op-
roep aan burgers, sportclubs, bedrijven, scholen en andere ver-
enigingen om op één of andere manier deel te nemen aan de 
actie ‘Hongersnood 12-12’”. “Dit kan op verschillende manieren”, 
vervolgt schepen Aernouts. “Spontaan denk ik dan bv aan so-
lidariteitsmaaltijden, lokale collectes, sportieve uitdagingen, de 
verkoop van kleinigheden, enz. De actie kan je registreren op 
www.1212.be via de button ‘Steun een actie’”. “Als gemeente-
bestuur geven we graag het goede voorbeeld en storten we op 
advies van de Mondiale Raad 3.000 euro aan het consortium 
12-12”, besluit de schepen.
De humanitaire organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 
zijn actief ter plaatse om zoveel mogelijk mensenlevens te red-
den. Hun acties spitsen zich toe op de verdeling van water en 
voedsel, op medische hulp en het verbeteren van sanitair en hy-
giëne met bijzondere aandacht voor de kinderen. Giften blijven 
welkom op rekening BE 19-0000-0000-1212

TOP
SLAGER

Topslager De Clerck
Bredabaan 1091 - Brasschaat M-t-H

Tel. 03 663 01 39

KWALITEIT, ASSORTIMENT EN SERVICE

FEESTELIJKE HEROPENING

Iedere klant die bij ons in het feestweek-
end van vrijdag 21 en zaterdag 
22 april 2017 voor minimaal € 25,- 
besteedt, ontvangt éénmalig zijn/haar 
lengte in chipolataworstjes. Kom dus dit 
heropeningsweekend met de grootste

uit uw gezin naar onze Topslagerij.

GRATIS UW LENGTE IN
CHIPOLATAWORSTJES

HET IS ZEKER EN VAST DE MOEITE WAARD!

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

90 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

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

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

Gezocht: jobstudent om 
wekelijks een paar uur in 
de tuin te werken. GSM 
0479/849 184

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

0475/98 16 67

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

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

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

Ontstopp ingen  van 
goot ,  wc ,  le id ingen, 
enz. 0492/822 180 Tom
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BRUNCH
ZONDAG 7 MEI

ZONDAG 4 JUNI  -  DINSDAG 15 AUGUSTUS

WAT MAG U VERWACHTEN?

• We verwelkomen u met een lekker aperitief!

• Een heerlijk 

• Heel wat smaakvolle 

 Ook voor vegetariërs en personen die een gluten- of lactosevrij dieet volgen
 voorzien we graag aangepaste gerechten.

 via: info@kasteelvanbrasschaat.be / Tel. 03 650 11 00

Volwassenen:
(incl. btw)

(inclusief forfait dranken:

frisdranken en waters)
 

Kinderen 5-12 jaar:

p.p. (incl. btw)

(inclusief forfait dranken:
aperitief, frisdranken en waters)

Kinderen t.e.m. 4 jaar:

GF

V

VANAF 11 UUR



actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, 

Sharen, Taggen, ... !

busreis naar 
zusterstad 

Het verbroederingscomité gaat weer naar 
Bad Neuenahr-Ahrweiler en dit op 29 juli en 
7 oktober.

Programma 29 juli 
• bezoek struisvogelkwekerij met gids 
• Ahrweiler, Bad Neuenahr 
• Duitslands tweede oudste wijnkelder 

Incl. proeverij of druiversap

Programma 7 oktober 
• wandeling Rode Wijnwandelweg  

23 km - goede wandelschoenen vereist
• Picknick incl. drankje
• Bezoek aan wijkelder

prijs 

bezoeken, warm avondmaal, wijnkelder be-
zoek met wijndronk en busreis inbegrepen.

Uw inschrijving is pas geldig na betaling. 
Volledige terugbetaling tot 21 dagen voor 
de afreis.

inschrijven 
Carina Verster-Rotthier
Verhoevenlei 18 
T 03 295 63 40

Hoe maak jij Brasschaat mooi?

Brasschaat is
op zoek naar jou!

Bekijk al onze vacatures 
op www.brasschaat.be

Je huisnummer kan je leven redden!
Heel wat ongevallen gebeuren in je eigen 
woning. Wist je dat hulpdiensten kostbare 
tijd kunnen winnen als je huisnummer 
duidelijk zichtbaar is aangebracht op je 
woning of brievenbus? Zo hoeven ze niet 
lang te zoeken naar de juiste woning. Je 
huisnummer kan dus je leven redden! 

Wat kan jij doen?
Bekijk even je woning en brievenbus. Is 
jouw huisnummer en eventueel huisletter 
en index duidelijk aangegeven? Neen? Dan 
geven we je hier enkele tips mee om het te 
verbeteren:  

1. Breng je huisnummer goed leesbaar 
vanop de openbare weg aan op je 
brievenbus en/of woning.

2. Wanneer dit van toepassing is, breng je 
ook de huisletter en index goed 
leesbaar aan.

3. Twijfel je over je juiste huisnummer 
en index? Neem contact op met onze 
dienst Burgerzaken.

4. Het vermelden van je naam is geen 
verplichting maar kan, zeker bij 
appartementen, voor extra 
verduidelijking zorgen.

5. Woon je in een appartementsgebouw? 
Bekijk dit even met je buren of neem 
ventueel contact op met je syndicus.

blijf in beweging, 
doe het veilig! 

Marie, 76 jaar, heeft haar arm in het gips. 
Toen ze verleden week nog snel iets uit de 
keuken wou gaan halen, is ze gestruikeld. 
Resultaat: veel blauwe plekken, stram én 
een gebroken pols. 

Marie is niet de enige. Eén op de drie 
65-plussers valt minstens één keer per jaar. 
Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. 
Gelukkig kan je heel wat doen om het risico 
op een val te verkleinen. 

De allerbelangrijkste tip: Blijf in beweging, 
met aandacht voor je veiligheid. Begin er 
vandaag nog aan!

• Blijf in beweging
• Ga voor een veilig huis
• Kies veilige schoenen en zorg voor je 

voeten
• Kijk uit met je ogen
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
• Let op met medicijnen 
• Eet evenwichtig en gezond

Heb je moeite met je evenwicht? Heb je 
angst om te vallen? Ben je onlangs geval-
len? vraag dan advies aan je huisarts.

www.valpreventie.be

LENTE-

SCHOON-

MAAK!

DOE MEE AAN 

DE GROTE 

Busnummers die in het verleden werden 
gebruikt zijn niet meer geldig!

win een KadoBon
Neem deel aan onze wedstrijd en maak 
kans op een Brasschaatse KadoBon van 
10 euro! 

Stuur een originele foto van je huisnummer, 
of laat op beeld goed zien hoe duidelijk je 
huisnummer wel is. 

En stuur dat naar 
wedstrijd.huisnummer@brasschaat.be 

Ben je bij de winnaars, dan word je 
persoonlijk op de hoogte gebracht en krijg 
je een KadoBon waarmee je kan gaan 
shoppen in de Brasschaatse winkelstraten.

De wedstrijd loopt nog tot 18 juni 2017.

meer info
dienst burgerzaken 
T 03 650 02 00 
burgerzaken@brasschaat.be

lokale politie Brasschaat 
T 03 650 35 00
PZ.Brasschaat@police.belgium.eu

De lente is gestart en het mooie weer heeft 
dan ook niet lang op zich laten wachten. 
Een prachtige tijd om buiten te zijn! Helaas 
brengt de lente ook elk jaar weer zijn boos-
aardige tegenhanger mee: 
ZWERFVUIL! 

De gemeente en haar medewerkers stop-
pen hier elk jaar enorm veel tijd en geld 
in, geld dat ook voor leukere dingen had 
gebruikt kunnen worden.

Dat maakt het natuurlijk extra jammer. 
Gelukkig kunnen we elk jaar weer rekenen 
op een hele hoop vrijwilligers. Dit jaar willen 
we het echter nog grootser aanpakken. We 
willen aan iedereen vragen om zijn steentje 
bij te dragen. Hoe doe je dit?

Ga naar de website
www.mooimakers.be/actiekaart 
en claim je plaats! 

Als iedereen, minimaal, voor zijn eigen 
deur het zwerfvuil opruimt dan maken we 
samen Brasschaat mooier! Heb je een 
plek geclaimd via mooimakers.be, dan kun 

raam te hangen. 
Als bewijs dat jij Brasschaat mooier maakt! 

melding van de locatie van je actie en je 
naam via zwerfvuilactie@brasschaat.be
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Geldig bij aankoop van een nieuwe wagen, door een particuliere klant, bij een offi ciële Opel verdeler, niet in cash converteerbaar en niet geldig op de nieuwe Insignia, de Crossland X, de Antara en de CorsaVan: 1. Extra overnamepremie van 
€ 2.000 geldig op alles wat rijdt of rolt, € 1.500 voor Opel KARL, ADAM en Combo, € 500 voor Opel Vivaro en Movano. Indien u geen auto inruilt maar een ander object dan krijgt u enkel de extra overnamepremie. 2. Een tankkaart van Total ter 
waarde van € 500 incl. BTW, max. 18 maanden geldig. 3. € 250 incl. BTW gratis accessoires, te bestellen bij aankoop (nvt op kit voor ingebruikname).

E N K E L  VA N  2 2  T. E . M .  2 9  A P R I L

€
TOT (1)

EXTRA OVERNAMEPREMIE
+ € 500(2) brandstof + € 250(3) accessoires

Ga snel naar uw Opel Verdeler of kijk op opel.be

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be   
 3,4-6,0 L/100 KM   91-139 G/KM

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

FRIJTERS Kapelsestraat 128 • 2950 Kapellen • 03/317.11.80
Essensteenweg 82 • 2920 Kalmthout • 03/677.02.33
www.garagefrijters.be

Geldig bij aankoop van een nieuwe wagen, door een particuliere klant, bij een offi ciële Opel verdeler, niet in cash converteerbaar en niet geldig op de nieuwe Insignia, de Crossland X, de Antara en de CorsaVan: 1. Extra overnamepremie van 
€ 2.000 geldig op alles wat rijdt of rolt, € 1.500 voor Opel KARL, ADAM en Combo, € 500 voor Opel Vivaro en Movano. Indien u geen auto inruilt maar een ander object dan krijgt u enkel de extra overnamepremie. 2. Een tankkaart van Total ter 
waarde van € 500 incl. BTW, max. 18 maanden geldig. 3. € 250 incl. BTW gratis accessoires, te bestellen bij aankoop (nvt op kit voor ingebruikname).
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FRIJTERS Kapelsestraat 128 • 2950 Kapellen • 03/317.11.80
Essensteenweg 82 • 2920 Kalmthout • 03/677.02.33
www.garagefrijters.be
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

BRASSERY
MOWGLI VAN DE WOLVENHORDE

Woensdag 19/04 om 16u30 – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro – 7+

Een mensenkind, opgevoed door wolven in een vaak vijandige
wereld groeit op tot een jonge man. Het is een beetje Peter 
en de wolf, maar met dieren die iets rauwer zijn, iets wilder, 
iets minder berekenbaar. Altijd spannend maar ook af en toe 

behoorlijk grappig. 

SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS 
& JESSA WILDERMEERSCH

L’ÉTUDE

Zaterdag 22/04 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich 
aan een studie over Shakespeare.

ERFGOEDDAG

Zondag 23/04  van 10u tot 17u – diverse locaties
gratis

In Brasschaat werd een samenwerking tussen de verschillende
 erfgoedactoren op poten gezet. Een route verbindt 

verenigingen en musea die voor erfgoed zorgen en speciaal 
voor deze dag weer heel wat erfgoed opblonken, 

onderzochten en presenteren aan het brede publiek.
www.brasschaat.be 

(cultuur/culturele evenementen/erfgoeddag)

LITERAIR CAFÉ 
P.F. THOMÉSE

Donderdag 27/04 om 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

P.F. Thomése praat over ‘Schaduwkind’ (over de dood van 
zijn dochter Isa), ‘De Onderwaterzwemmer’ (een roman over 

verlies en redding) en ‘Verzameld nachtwerk’ (verhalen, 
beschouwingen en herinneringen) met Piet Piryns.

SYLVIE HUYSMAN
WOLLEBOL

Zaterdag 29/04 om 15u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro – 3+

Een schaap, wol, een bol wol en twee breinaalden. Een oma, 
een trui, een muts, een sjaal en ineens is alles van wol!
Een grappige, wollige en beeldende dansvoorstelling 

voor iedereen vanaf 3 jaar.

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

In vakantieperiodes is de vraag naar ruimte om te spelen en 
sociale contacten in de straat groot. Daarom ondersteunt Bras-
schaat reeds sinds 2001 de organisatie van speelstraten. Deze 
zomer zullen 26 straten tot speelstraat worden omgetoverd. 
Brasschatenaren kunnen aan de gemeente vragen om hun 
straat tijdens de vakantiemaanden in te richten als speelstraat. 
Schepen van jeugd Niels de Kort: “Dit jaar kwamen er 26 aan-
vragen binnen. Belangrijk is dat de aanvragen gedragen worden 
door een groot gedeelte van de bewoners van de straat. De be-
vragingen bij de buurtbewoners zijn in volle gang en begin mei 

De organisatie van speelstraten is een lange traditie in Bras-
schaat. In de zomer van 2001 startte de gemeente een proefpro-
ject in 3 straten. Al snel groeide het aantal speelstraten tot een 
20-tal. “Het oorspronkelijk doel van speelstraten was bijkomende 
speelruimte te creëren tijdens de zomervakantie. Het begon met 
het louter afbakenen van de straat om op een veilige manier te 
kunnen spelen. Doorheen de jaren zijn sommige speelstraten 
geëvolueerd naar een mini-speelplein met een gezellig straat-
feest
De straten worden deels afgesloten voor doorgaand verkeer. De 
voetgangers hebben voorrang op andere weggebruikers. Buurt-
bewoners kunnen ten allen tijde stapvoets met de wagen hun 
woning bereiken. Voor sommige straten wordt de buurtbus om-
geleid. Hulpdiensten en geneesheren hebben steeds vrije door-
gang. Ook voor de huisvuilophaling moet de straat toegankelijk 
blijven.
Verschillende gemeentediensten ondersteunen de organisatie 
van een speelstraat. 
• De dienst integrale veiligheid biedt via de gemeenschapswach-

-

• Via de sportdienst kunnen speelstraten sportmateriaal uitlenen, 
gaande van badminton-, hockey-, voetbalmateriaal tot de bas-
kettorens van de gemeente. 
• De jeugddienst zorgt mee voor de algemene opvolging en om-
kadering van de speelstraten. 

van het nodige materiaal en ook de plaatsing van de nadarhek-
ken. 
De gemeente ondersteunt en faciliteert de organisatie van een 
speelstraat. De echte organisatoren en enthousiastelingen zijn 

en maken ook een programma voor de week. Het zijn de meters 
en peters die zorgen voor meer speelplezier voor de kinderen.
In volgende straten staat een speelstraat in de steigers voor 

-
dreef, Het Venneke, Kortestraat, Hanoteaulei, Hoge Kaart, 

-
-

Benoitlei.

VOLGENDE ZOMER 26 SPEEL-
STRATEN IN BRASSCHAAT
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Gediplom. manicure en 
pedicure komt aan huis. 
0484/949 951 Agnieszka

Ik koop oude games/
consoles van Nintendo & 
Sega. Oude strips. Oud 
blikken speelgoed, bv 
Dinky Toys. 0487/365 100

Looking for a job, gard., 
painting, clean., constr., 
Eng.  0465/934 633 (John)

De Lezer vzw – Uitnodiging literair café
Donderdag 27 april 2017 om 20u30 in de Ruiterhal, Gemeente-

park 10 Brasschaat.
P.F. THOMÉSE* over De weldoener, Schaduwkind en Verza-

meld nachtwerk.
P.F. Thomése schrijft romans, verhalen, essays en polemieken. 
Hij debuteerde in 1986 met een verhaal in De Revisor. 
Van 1979 tot 1984 was hij redacteur bij het Eindhovens Dag-
blad. Later schreef hij voor het De Tijd, NRC Handelsblad, 
enkele regionale dagbladen en Vrij Nederland. Hij was redacteur 
van De Revisor. P.F. Thomése publiceerde een twintigtal boe-
ken. Zij werk werd meermaals genomineerd en bekroond met 
literaire prijzen.
De roman De onderwaterzwemmer (Atlas/Contact) haalde de 
shortlist van de drie grote publieksprijzen: ECI Literatuurprijs, 
Libris Literatuurprijs en Fintro Literatuurprijs en werd bekroond 
met de Fintroprijs van de Lezersjury 2016.
P.F. Thomése praat over Schaduwkind (over de dood van zijn 
dochter Isa), De onderwaterzwemmer (een roman over verlies 
en redding) en Verzameld nachtwerk (verhalen, beschouwingen 
en herinneringen) met Piet Piryns.
De PGM-band zorgt voor muzikale intermezzi.
Praktisch: Literaire cafés worden georganiseerd door De Lezer 
vzw i.s.m. C.C. Brasschaat en met de steun van de Gemeente-
lijke Bibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Kaartjes voor het literair café kosten 5 euro – Vriend 4 euro - 
kassa +1 euro. Reserveren Cultuurcentrum 03 650 03 40,

cultuurcentrum@brasschaat.beμ
of via de website www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek.

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

LUCA LEISTRA ‘GEWOON’ 
OP PODIUM

ONDANKS UITVALBEURT

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

Als je voor kanker wordt behan-
deld of als je het afgelopen jaar 
een behandeling hebt gevolgd, 
dan weet je vast dat deze be-
proeving vaak gepaard gaat 
met een grote vermoeidheid 
en futloosheid. Maar wist je dat 
aangepaste lichaamsbeweging 

worden zodat je kleine dage-
lijkse inspanningen beter aan-
kunt? De Stichting tegen Kanker 
werkte dan ook een programma 
uit op jouw maat: Rekanto! 
Rekanto is een gratis bewe-
gingsprogramma van Stichting 
tegen Kanker voor kankerpati-
enten. In gemeente Brasschaat 
kan je sinds kort deelnemen aan 
Rekanto - Fitness. In FitClass 
Brasschaat (Martouginlei 74) 
staan de professionele coaches 
klaar om samen met jullie de 
vermoeidheid en futloosheid 
tegen te gaan. Geniet dankzij 
Rekanto van één jaar gratis Fit-
ness! Inschrijven kan tijdens je 
behandelingen of tot één jaar na 
je laatste behandeling. 
Voor meer informatie, kan u te-
recht bij Evelyn De Mey, regioco-
ordinator Antwerpen bij Stichting 
tegen Kanker,
edemey@stichtingtegenkanker.

be
of 0498 12 17 64.

Voor een afspraak/intake 
kan je terecht bij:
Maarten Gyssens

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.

GENK, zondag 9 april 2017 – Hij had er niet meer op gere-
-

pioenschap stond karter Luca Leistra toch weer op zijn ver-
trouwde stek: op het podium! De elfjarige rijder uit Brasschaat 
werd heel knap tweede in het dagklassement bij de junioren, 
ondanks een uitvalbeurt in de laatste race.    
“Toch nog tweede!”, zei Luca opgetogen. “Nee, dat had ik echt 
niet meer verwacht. Ik ben heel erg blij.” Die klassering was 
evenwel niet eens zo heel raar. Want hoewel hij in de slot-
race door zijn uitvalbeurt slechts als negentiende werd geklas-
seerd, was hij tijdens de eerste drie races respectievelijk als 
eerste, tweede en eerste geëindigd. 
Van tevoren had Luca gerekend op een plaats in de top vijf. 
Dat bleek achteraf dus iets te bescheiden, al kon hij wel ver-
klaren waarom. “Vorige week heb ik hier het EK gereden met 
andere banden. Die waren heel anders dan die van vandaag, 

-
wel op zaterdag als op zondag poleposition) gingen heel goed. 
Toch had ik niet verwacht eerste te kunnen worden.”
Ook dat was wellicht iets te bescheiden, want de sympathieke 
Belg rijdt het hele seizoen al heel sterk. Extra opvallend daarbij 
is dat hij rookie is in de juniorenklasse en bovendien is hij de 
jongste van het veld. Maar niet onder de indruk van de grote 
concurrentie toonde hij afgelopen weekeinde ook in de BNL bij 
de absolute top te horen. 
Tijdens de eerste race, die op zaterdag werd verreden, ging hij 
er samen met Ilian Bruynseels hard vandoor. De twee sloegen 
een gaatje met de rest. Maar toen was er natuurlijk wel nog 
de strijd met zijn concurrent om de overwinning. “Ik heb in de 
laatste bocht net nog mijn plaats kunnen verdedigen en toen 
gewonnen.”
Tijdens de tweede race van de dag kwam dezelfde Ilian Bruyn-
seels hem tijdens de eerste meters voorbij en deze keer was 
hij net iets te snel voor Luca. “Ik kon nog net aanpikken bij 
hem, maar hij was toch net te ver weg om hem nog te kunnen 
inhalen”, zei hij. 
Luca had voor zijn gevoel dus iets recht te zetten in race drie, 
die op zondag werd verreden. Dat deed hij dan ook op overtui-
gende wijze. Hij ging er tijdens de start rap vandoor om in het 
vervolg niet meer om te hoeven kijken. De jongeling bouwde 
zijn voorsprong langzaam maar zeker uit tot een comfortabele 
drie seconden en hoefde nooit voor zijn koppositie te vrezen. 
En toen kwam race vier. Een mooie gelegenheid om nog een 
extra overwinning aan zijn palmares toe te voegen, dacht 
Luca. Helaas liep het even anders. Rijdend op de derde posi-
tie kwam hij in aanraking met een andere rijder, waardoor zijn 
bumper van zijn kart vloog. “Daardoor was ik wel een beetje 
gefrustreerd”, bekende hij. “Ik had gewoon wat langer moeten 
wachten en niet zo vroeg moeten willen inhalen. Het was een 
goede les voor de volgende keer. Dan doe ik het anders.”
Niettemin heeft hij met zijn fraaie tweede plaats in het eind-
klassement veel punten gescoord en doet hij volop mee om 
het kampioenschap. “Het gaat echt lekker. Ik ben er heel blij 
mee!”

Alle renovatiewerken, 
schild., bezett., lamin., teg. 
0466/158 715

Te huur: Brass. Nachte-
gaall. 15 App. 2e V., 3 slpk. 
€ 695/mnd. 03/663 66 38

Te koop: volledige slaap-
kamer van Grange, 2 bed-
den met wielen 95 x 200, 
commode H 89, Br 93, D 
50 cm. Kleerkast H 191, Br 
129, D 53 cm. Nachtkast. 
GSM 0476/298 613

Opening nieuw kapsalon 
Limite, 6 mei receptie van 
14 tot 17 uur. verhoevenlei 
103 te Brasschaat

Te huur: studio Schoten 
Centrum, vrij, mod. ge-
meub. 0495/214 041

Alleenstaande, 66 j. man, 
lief en zacht, zoekt ook 
iemand. Ik wacht! Tel. 
03/653 11 52

BRASSCHAATSE
“LEGENDE” OVERLEDEN

Afgelopen donderdag overleed op 94 jarige leeftijd Flor Van 
Den Eede. Flor, beter bekend als “De Flor van de Zoete Inval”, 
bracht heelder Brasschaatse generaties aan het snoepen. “Ge-
nen brol, maar met échte gom Arabique”, was een van zijn vaste 
kreten als hij weer eens 150 gram beerkes of smoelentrekkers 
stond af te wegen. Flor was altijd in voor een zwans en een 
mop. De laatste jaren verbleef Flor in Het Buitenhof. Brasschaat 
verliest hiermee een van de laatste, échte, authentieke en alom 
bekende Brasschaatenaren.
Wij wensen zij die hem lief hebben gehad, de moed en de sterk-
te om dit onherstelbare verlies te dragen en te verwerken.
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ZOEKT:

Winkelbediende m/v
Verkoop verse 

vleeswaren en charcuterie
Voltijds/deeltijds

Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk

CV sturen naar 
versgalerij.andre.bvba@telenet.be

Versgalerij André
Kapellensteenweg 363 •  2920 Kalmthout •  03 666 53 68

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

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

0487/636 835

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

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.

VIEF Brasschaat (voorheen Liberale Bond Gepensioneerden) kreeg 
het bezoek van de Paashaas die hen allen paaseitjes cadeau deed.

PAASHAAS OP BEZOEK BIJ VIEF

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

Comp. probl. Ik kom a. 
h. herst., sneld. 0496/383 
015, 03/80 81 314 Verk. 
comp. op mt.

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

head in the 
clouds 
with
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DANKBETUIGING

Aan onze dierbare familieleden, vrienden, buren

en kennissen: wij willen jullie bedanken voor

de respectvolle wijze waarop wij samen afscheid

namen van onze geliefde papa en bompa

Lucien Hostie
weduwnaar van Godelieve Leemans

Als zijn kinderen en kleinkinderen voelden wij ons

bijzonder gesteund door jullie aanwezigheid,

medeleven en vriendschap.

demeyeruitvaart.be

Onmiddellijk meetbaar resultaat

GRATIS 1 PROEFBEURT
Actie geldig T.E.M. 20 mei 2017 • Maak nu een afspraak

0473/80 50 52 of kristel.melis@outlook.com

Lose 3-9 Inches Permanently
In As Little as 3 Weeks

Advanced Slimming Technology
Delivering immediate results

Eliminate fat...

Without surgery

Nieuw bij 
‘T KAVELLIJNTJE

Raicu Stefan Cristian, 
Dokter Van de Perrelei 104, 
2140 Borgerhout, reiniging 
van gebouwen en industriële 
reiniging
Z-Magic bvba, Pijlstraat 14, 
2060 Antwerpen, eetgele-
genheden met beperkte be-
diening
A&B Construct bvba, Bre-
dabaan 486 bus 5, 2170 
Merksem, algemeen onder-
houd en reparatie van auto’s 
en lichte bestelwagens

shore Consulting bvba, 
Hamerplaats 4, 2000 Ant-
werpen, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Arco bvba, Jan Welterslaan 
13, 2100 Deurne, eetgele-
genheden met beperkte be-
diening
Concept Development and 
Marketing International 
cvba, Korte Lozanastraat 
8/6, 2018 Antwerpen, zake-
lijke dienstverlening
De Muze 10 bvba, Melk-
markt 15, 2000 Antwerpen, 
cafés en bars
Ecophone Center bvba, 
Stenenbrug 44, 2140 Bor-
gerhout, detailhandel in elek-
trische huishoudapparaten in 
gespecialiseerde winkels
Fensterman bvba, Drie 
Eikenstraat 93, 2650 Ede-
gem, handelsbemiddeling in 
goederen, algemeen assor-
timent
Global Hospitality Servi-
ces nv, Appelstraat 20, 2140 
Borgerhout, eetgelegenhe-
den met volledige bediening
Groep Jansen bvba, Indus-
trielaan 3 bus 4, 2950 Kapel-
len, adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsbeheer 
en bedrijfsvoering
Konceptunit bvba, De Key-
serlei 58/60 bus 16, 2018 
Antwerpen, ontwerpen en 
programmeren van compu-
terprogramma’s
Marcon Constructie bvba, 
Jos Scheurweghstraat 26, 
2100 Deurne, smeden van 
metaal
Narcotech bvba, Oude-
steenweg 51, 2060 Antwer-
pen, detailhandel, niet in 
winkels en exclusief markt- 
en straathandel
P.H Carservice bvba, Kora-
lenhoeve 15, 2160 Wommel-
gem, detailhandel in auto’s 
en lichte bestelwagens
Pizzeria Eilandje bvba, Bor-
deauxstraat 4, 2000 Antwer-
pen, eetgelegenheden met 
beperkte bediening
Riefa nv, Vleerakkerstraat 
29, 2100 Deurne, groothan-
del in horloges en uurwer-
ken, artikelen, edele metalen 
en sieraden
Van Dyck Rudi (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘R&D SOLUTIONS’), Lange 
Slachterijstraat 43/2, 2060 
Antwerpen, loodgieterswerk
Amber 98 bvba, Jan Welter-
slaan 32, 2100 Deurne, eet-
gelegenheden met volledige 
bediening
C&J-Art bvba, Dullingen 
131, 2930 Brasschaat, werk-
zaamheden in verband met 
de afwerking van gebouwen
D&C-Art bvba, Dullingen 
131, 2930 Brasschaat, plaat-
sen van vloer- en wandtegels
Dany-May Men nv, Breda-

baan 166, 2930 Brasschaat, 
detailhandel in herenboven-
kleding in gespecialiseerde 
winkels
Dany-May nv, Bredabaan 
166, 2930 Brasschaat, de-
tailhandel in damesboven-
kleding in gespecialiseerde 
winkels
De Kroon Divino bvba, 
Bredabaan 409, 2930 Bras-
schaat, hotels en dergelijke 
accommodatie
Dis Ditis Comm. V., Italiëlei 
92/94, 2000 Antwerpen, be-
roepsorganisaties
Horemans Brood en Ban-
ket Comm. V., Meereigen 
95, 2170 Merksem, detail-
handel in brood en ban-
ketbakkerswerk in gespe-
cialiseerde winkels (koude 
bakkers)
M.R.B.T. bvba, Vaartstraat 
164, 2960 Brecht, algemeen 
onderhoud en reparatie van 
auto’s en lichte bestelwa-
gens
Marimmo bvba, Turnhout-
sebaan 253, 2970 Schilde, 
detailhandel in huismeubilair 
in gespecialiseerde winkels
P. Goesaert - P. Crepain 
bvba, Lange Lobroekstraat 
81, 2060 Antwerpen, zake-
lijke dienstverlening
S.A.M.C.Invest bvba, Mon-
tignystraat 91, 2018 Antwer-
pen, holdings
Saniverco bvba, De Bos-
schaertstraat 261, 2020 Ant-
werpen, tussenpersoon in de 
handel
Transito nv, Vestingstraat 
38 bus 3, 2018 Antwerpen, 
niet-gespecialiseerde groot-
handel
A & T Invest bvba, Ja-
cob Van Arteveldestraat 
30, 2640 Mortsel, zakelijke 
dienstverlening
A Perfect Corrida Comm. 
V., Minderbroedersrui 37, 
2000 Antwerpen, onder-
steunende activiteiten voor 
scheppende kunsten
A&T Hasselt cvba, Jacob 
Van Arteveldestraat 30, 
2640 Mortsel, boekhouders 

Anmaco Fashion bvba, Gil-
lisplaats 2, 2000 Antwerpen, 
detailhandel in dames-, he-
ren-, baby- en kinderboven- 
en -onderkleding en acces-
soires in gespecialiseerde 
winkels
Antwerps Schildersbedrijf 
bvba, Torenstraat 29, 2160 
Wommelgem, schilderen 
van gebouwen
Deo Comm. V., Lakborslei 
146, 2100 Deurne, perso-
nenvervoer te land binnen 
steden of voorsteden
D-Flex Comm. V., Lakbor-
slei 146, 2100 Deurne, per-
sonenvervoer te land binnen 
steden of voorsteden
Dictus bvba, Antwerpse-
steenweg 296, 2950 Kapel-
len, prepress- en premedia-
diensten
Dolce Lana bvba, Laageind 
1-3, 2940 Stabroek, detail-
handel in breigarens, hand-
werken en fournituren in ge-
specialiseerde winkels
Fairview nv, Vlaamsekaai 
5, 2000 Antwerpen, diverse 
ondersteunende activiteiten 
ten behoeve van voorzienin-
gen
Fly High Consult bvba, 
Leugstraat 138, 2630 Aart-

selaar, tussenpersoon in de 
handel
Humaver bvba, Middelmo-
lenlaan 175, 2100 Deurne, 
discotheken, dancings en 
dergelijke
Imtech Medical Belgium 
bvba, Noordersingel 17, 
2140 Borgerhout
Indigoworks cvba, Oosten-
straat 50 bus 23, 2018 Ant-
werpen, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
J.S.S. bvba, Lammergier-
straat 17 bus 5, 2100 Deur-
ne, handelsbemiddeling in 
voeding- en genotmiddelen
Juvetax bvba, Bescha-
vingstraat 30, 2020 Antwer-
pen, exploitatie van taxi’s
L.O.C.O. bvba, Volkstraat 
32, 2000 Antwerpen, eetge-
legenheden met beperkte 
bediening
Mapimo bvba, Heldenhul-
delaan 28, 2640 Mortsel, 
eetgelegenheden met volle-
dige bediening
Pa & Zoons Comm. V., 
Turnhoutsebaan 232, 2140 
Borgerhout, tussenpersoon 
in de handel
Pita Bosphorus vof, Kerk-

ting horeca
Plastron Coworking bvba, 
Napoleonkaai 51, 2000 Ant-
werpen, zakelijke dienstver-
lening
RK Parmar bvba, Dam-
bruggestraat 263, 2060 
Antwerpen, groothandel in 
elektrische huishoudelijke 
apparaten en audio- en vi-
deoapparatuur
Rubicon bvba, Wipstraat 
39, 2018 Antwerpen, ontwik-
keling van niet-residentiële 
bouwprojecten
Schoonheidssalon Na-
turelle bvba, Lange Beel-
dekensstraat 106, 2060 
Antwerpen, schoonheidsver-
zorging
5C nv, Hoveniersstraat 53 
bus 907, 2018 Antwerpen, 
groothandel in diamant en 
andere edelstenen
Advanced Communication 
Strategies and Auditing 
bvba, Stierstraat 15, 2018 
Antwerpen
Agabar bvba, Lange Loza-
nastraat 96 bus 2, 2018 Ant-
werpen, algemene bouw van 
residentiële gebouwen
Arcotherm bvba, Noorder-
laan 149, 2030 Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
Betos bvba, Sint-Thomas-
straat 5, 2018 Antwerpen, 
detailhandel in computers, 
randapparatuur en software 
in gespecialiseerde winkels
Bosun bvba,
laan 179A bus 2, 2050 Ant-
werpen, tussenpersoon in de 
handel
BVL-Projects bvba, Quel-
linstraat 49, 2018 Antwer-
pen, schilderen van gebou-
wen
Compaid bvba, Driekonin-
genstraat 104-106, 2600 
Berchem, zakelijke dienst-
verlening
DB Clean Pro vof, Falcon-
plein 22 bus 2, 2000 Ant-
werpen, andere vormen van 
arbeidsbemiddeling
DDW Trade bvba, Middel-
molenlaan 175, 2100 Deur-
ne, detailhandel in auto’s en 
lichte bestelwagens

OVERLIJDENSBERICHT

†

ERFGOED
Zondag 23 april 2017 - erfgoedmenu - erfgoedsnoep - 

- (her)ontdekken - historische verborgen plekjes - ...
www.cultuurcentrumbrasschaat.be
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Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16  
www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Met een
hapje en een 

drankje

TIJDENS DEZE DAGEN
EXTRA KORTINGEN

EN SPECIALE ACTIES Vraag uw opendeurkorting!

Tuinset Sydney tafel teak 
200 x 100 cm + 6 plooistoel 

teak € 711 nu € 569

Luxe Lounge Sevilla € 1999
nu €1599 incl. kussens

Tuinstel Zadar
220 x 100 cm.

+ 6 SS Arsenal €1276
nu € 899

Grote keuze aluminium tuinsets, ligbedden...

Luxe Lounge Orlando € 1749
nu € 1399 incl. kussens Grote keuze teakhouten banken Romantic Lounge

Paris € 875
nu € 699 incl. kussens

Lounge Bravo € 999
nu € 799 incl. kussens Lounge Manchester € 1249

nu € 999 incl. kussens

OPENDEURSTUNT: CLUB GRATIS TWV €199

Hang
schommel

Cyprus
incl. superdik 

kussen
€ 399

nu € 299

Grote keuze teakhouten kloostertafelsin alle afmetingen

MOOIE
COLLECTIE

BINNENMEUBELEN
NIEUW NU OOK
BINNENSALONS

Luxe Lounge Lissabon € 1999
nu € 1599 incl. kussens

Lounge Lissabon €1499
nu €1199 incl. kussens

GROOTSE OPENDEURDAGEN
woe 19 + do. 20 + vr. 21 + za 22 + zo 23 aprilverlengd: woe 26 + do 27 + vr 28za 29 + zo 30 april

t/m maandag 1 mei

MAANDAG 1 MEI

GEOPEND

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

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

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

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

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Legendarische petanquespeelster vertrokken 
naar de eeuwige speelvelden

Op de laatste winterdag, 20 maart 2017, heeft Elza Bijloos ons 

haar meestal best af.
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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:

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

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

Diëtiste/Voedingsdeskundige en sportdiëtiste Van Ginkel Nathalie aanwezig in 
groepspraktijk Psychepolis (Kapelsesteenweg 402) om patiënten persoonlijk te 
begeleiden en gericht voedingsadvies te verstrekken.  

Al gedurende 7 jaar ervaring in de klinische sector en nu ook gestart als zelfstandige
diëtiste in bijberoep in de groepspraktijk Psychepolis. Het maken van een afspraak 
kan u steeds telefonisch via het secretariaat (03 256 18 98) of online via de 
website (www.psychepolis.be) of contact via e-mail (Nathalie@psychepolis.be).

Kapelsesteenweg 402 • 2930 Brasschaat

Wuustwezel dooft lichten
met gematigde aanpak

Vanaf half april zullen de inwoners 
van Wuustwezel merken dat de 
straatverlichting deels gedoofd 
wordt. “We kiezen bewust voor 
een gematigde aanpak waarbij we 
lichten enkel doven tussen 23 u en 
6 u ’s morgens. Zo houden we, en 
dat lijkt me toch uniek, zelfs reke-
ning met de plaatsen waar er in het 
weekend meer uitgaansverkeer 
is”, aldus schepen Sus Vissers. 
Goed voor portefeuille en ecologie. 
Schepen voor milieu, duurzaam-
heid en energie Sus Vissers: 
“Wuustwezel heeft de ambitie om 
klimaatneutraal te worden. Dat is 
érg ambitieus maar dit is alvast 
een stap in de goede richting. 
Deze stap vermindert als eerste 
onze CO2-uitstoot (en verkleint 
het onze ecologische voetafdruk). 
Als tweede vermindert het de 
lichtpollutie en als laatste betekent 
het ook een besparing in de ge-
meentelijke uitgaven” besluit Sus 
Vissers. “Zo zullen de kosten voor 
het afschakelen van de lampen op 
nog geen zes 6 maanden worden 
terugverdiend. Op jaarbasis zou 
het een besparing tot maximaal € 
80.000,- opleveren.”
Een doordacht lichtplan. Vanaf half 
april 2017 zullen de werken aan 
de openbare verlichting beginnen. 
Deze zullen enkele maanden in 
beslag nemen. 
“We kiezen bewust voor een min-
der drastische aanpak dan elders. 
Zo zal de openbare verlichting, 
waar mogelijk, enkel gedoofd 
worden tussen 23u00 ’s avonds en 
6u00 ‘s morgens. Bij het bepalen 
van de gedoofde lichtpunten wordt 
maximaal rekening gehouden met 
de veiligheid van de weggebrui-
kers en de inwoners.”
Bij het aanleggen van nieuwe of 
het vervangen van oude lichtpun-
ten zal er vanaf nu ook steeds 
gekozen worden voor LED-verlich-
ting. Deze techniek is de laatste ja-
ren sterk verbeterd voor openbare 
verlichting. 
“Er is heel wat overleg hieraan 
voorafgegaan. In nauw overleg 
met verschillende maatschappe-
lijke geledingen (ouderen, jeugd, 
ondernemers, de buurtinforma-
tienetwerken, natuur- en milieu-
verenigingen, politieke partijen, 
…) zijn de voorbije maanden de 
algemene principes van dit licht-
plan uitgewerkt”
Schepen Sus Vissers: “Het uit-
gangspunt is  dat alle lampen 
blijven branden van het moment 
dat de duisternis intreedt tot in de 
ochtend, zoals nu al het geval is. 
Maar op veel plaatsen laten de 
sociale veiligheid en de verkeers-
veiligheid het toe om lampen te 
doven tussen 23u00 en 6u00. 
Kruispunten, verkeersobstakels, 
doodlopende en doorlopende 
straten, moeilijke bochten, as-
verschuivingen, … blijven zeker 
verlicht. Ook zal in het weekend 
de openbare verlichting blijven 
branden langs de wegen die 
door het uitgaansverkeer gebruikt 
worden. Langs de gewestwegen 
is de openbare verlichting de 
bevoegdheid van het Agentschap 
voor Wegen en Verkeer. Wij heb-
ben dus geen zeggenschap over 
deze openbare verlichting”, aldus 
de schepen.
Een speciaal meldpunt. Zowel de 
gemeente als de verschillende ge-
ledingen hebben hun best gedaan 
om een doordacht lichtplan uit te 
werken. Toch blijft jouw inbreng 
waardevol. Mocht je merken dat 
er toch een gevaarlijk punt wordt 
gedoofd of je vindt dat een bepaald 
lichtpunt ook gedoofd mag wor-
den, meld dit dan op het nummer 
03 690 46 37. Enkel meldingen 
die op dit meldpunt binnen komen, 
zullen worden behandeld. 

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM 

DAGUITSTAP 
GELDROP EN ASTEN 

(NEDERLAND)
Donderdag 18 mei vertrekt 
onze bus om 8h15 - op het 
kerkplein – naar Geldrop ( 
Nederland). Na een ochtend-

verijmuseum. In deze oude 
weverij staan 60 weefgetou-
wen die nog allemaal werken. 
Oude personeelsleden van 
deze fabriek tonen vol trots de 
werking van hun machines en 
vertellen ons het verhaal van 

dustrie in Geldrop. 
’s Middags eten we een kop 
soep, twee (zacht) belegde 
broodjes en een krentenbol. 
In de namiddag rijden we naar 
Asten en bezoeken “ Klok en 
Peel “. In het klokkenmuseum 
komen we alles te weten van 
klokken : het gieten van klok-
ken, het luiden van klokken en 
welk geluid welke klok maakt 
hebben daarna voor ons geen 
geheimen meer. Onder bege-
leiding mogen we zelfs een 
beiaardconcertje geven. We 
bewonderen ook de verschil-
lende klokken in de wereld: 
werkelijk wonderlijk … Na een 

nis met de natuur en de dieren 
van de Peel , de natuurstreek 
waar we ons dan bevinden. 
Een betoverende streek ….
Totaalprijs van deze uitstap ( 

gidsen + soep/ broodmaaltijd 

prijs – 53€ niet leden.
Inlichtingen en inschrijven 
bij Esther Weymeersch - tel 
03.344 07 96. Gelieve steeds 
eerst te telefoneren om de na-
men door te geven van u en 
evt medereizigers + telefoon-
nummer en dan pas te beta-
len.
Gelieve zoveel mogelijk per 
overschrijving te betalen op 
het rekeningnummer  van 
Femma Brasschaat centrum 
BE28 1030 4543 9720.  

Zaterdag 22 april

Hondenuitlaatservice & 
dierenoppas

Begeleider/ster op zoek 

Alle renovatiewerken, 

www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Contactlenzen

online
Gevonden

Wimperextentions 

Duplex te huur:

GELNAGELS

0489/570 460

Te koop:

Juf van de lagere school 
geeft

Te huur:

Te Huur:

Tuinwerk en schilderen. 

K. Soc. Maria-ter-Heide
Zaterdag 22/4/2017
15.00 u Dames nat.-YRKV 
Mechelen
15.00 u Heibos-Res A
15.00 u Vets-St.Lenaarts
09.30 u U11-Achterbroek
11.15 u U10-Achterbroek
11.15 u U9A-Ol..Pir. Deurne
11.15 u U9B-Putte SK
09.30 u U8-Achterbroek
09.30 u U7-St.Job
Zondag 23/4/2017
15.00 u Exc.Essen-1e ploeg
11.15 u Exc.Kaart-U17
11.30 u U15-Donk
10.30 u Oelegem-U13R



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

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

€ 259.900

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

€ 750

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

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

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

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

€ 195.000

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

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

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
€ 275.000

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

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

€ 372.500

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

BRASSCHAAT

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

VORDENSTEINSTRAAT 77/81
Residentie ‘Vordenstein’ laatste 2 stijlvolle app met 
Zuid tuin of terras in hartje Schoten, voorzien van 
alle moderne comfort. Bij het gelijkvloersapp is een 
autostaanplaats inbegrepen in de prijs. Er zijn tevens 
6 garageboxen en 5 afgesloten kelderbergingen 
beschikbaar. Meer info 0471 41 11 34

€ 299.500

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
€ 445.000

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)

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

(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) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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Notariaat De Decker te Brasschaat heeft voorlopig toegewezen:

Centraal gelegen

APPARTEMENT
en 

AUTOSTAANPLAATS
in Residentie Phoenix, gelegen te

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

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

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

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

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

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

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

BESCHIKBAARHEID: Onmiddellijk na betaling koopprijs en kosten.

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

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

Appartement: slechts ingesteld: € 180.000,-
Autostaanplaats: slechts ingesteld: € 5.000,- 

DEFINITIEVE TOEWIJS:
DONDERDAG 4 MEI 2017 om 14.00 u

telkens in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.

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

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

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

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

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

LENTECURSUSSEN IN HET DAKHUUS 
Terwijl iedereen al volop van het mooie weer geniet, werken we met ons team nog ijverig aan len-
tecursussen over alles wat het leven mooi maakt! 

In onze cursus zomerse desserts leer je in 3 lesjes dat je geen topchef hoeft te zijn om een lek-
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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?

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

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

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Alle schilderwerken, bin-

Snoeien en vellen van 

-

Algemene bezettings-
werken,

Ik koop

-

Algemene elektr ici -
teitswerken Werner. 

-
-

-

Spanje Calpe. - Te huur: 

56 j. man zoekt lieve 
-
-

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:

Pauwelslei 203:

Akker 17:
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Te huur: vak. huis Ard. 
10 pers. (4 slaapk), alle 
comfort. GSM 0475/918 
588 www.chaletvresse.be   

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

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

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

VLOERWERKEN
STEF VAN DEN 

BLEEKEN

GSM: 0475 707 166 • email: vdbleeken@scarlet.be

Zoekt

TEGELPLAATSERS 
MET ERVARING

Voor verschillende projecten in het Antwerpse

ALGEMENE 
TEGELWERKEN

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

v.l.n.r: Wilfried Keustermans, Colette Dedyn, Adinda van Gerven, Paul De Beenhouwer, Leo Dom,  
Marcel Janssens, Gisela Bertels, Jo Segers. Onder massale belangstelling heeft Mevrouw Adinda 
Van Gerven, schepen van de gemeente Brasschaat, op donderdagavond 6 april 2017 de jaarlijkse 

kapel.

met een prachtig schilderij onder de arm, gemaakt door één van de deelnemende kunstenaars. 

voor de eerste maal tentoongesteld.

22STE GROEPSTENTOONSTELLING ’T BLAD

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

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

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

Gezocht !!! Wij zijn op 
zoek naar een Neder-
landstalige gediplomeerde 
kok voor taverne te Ant-
werpen. Je werkt zelfstan-
dig in daguren (part-time). 
U kan mij bereiken van 
15-18 uur: 0479/441 677

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

Deurde

Vorige week stond u voor de deur
onder de trappen van de trouwzaal van 

het gemeentehuis van Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Jos francken, Michielsendreef 58, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Myriam Vitta, Ploegsebaan 234, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Jens Vermeiren, Heislagsebaan 5, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Alice Van de Vel, Zilverberkenlei 46, 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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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

* Pauwelslei 137:  Gesloten bebouwing met op het gelijkvloers een inkom, 
kleine kelder, living, zitplaats, keuken, veranda, berghok, badkamer met inloop-
douche en toilet. Boven is er een grote slaapkamer, kinderkamer en zolder. Cv 
gas, overal dubbel glas, Ki. € 318 - Epc: 593 - opp.:463 m² Wg-Vg-Gvv-Gvkr-Gdv 

* Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement: vlakbij Golf, 1e verd.links. Ruime 
woonkamer, open keuken, 3 slpks, badk.met bad, douche en dubbele lavabo, 
aparte wc, 2 terrassen en garagebox in kelder.

* Lage Kaart 486:  perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 6.68 m breed, 
gevel 7 m, opp. 553 m²

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

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

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

Uitslag “Prijs van het publiek” ‘t Blad
Groepstentoonstelling 7-8-9 april 2017

Sint-Jozefskapel - Augustijnslei 76 - Brasschaat

1e prijs: Colette Dedyn - “Brouwershaven”
2e prijs: Jo Segers - “Onderdoorgang”
3e prijs met gelijke stemmen:

 Paul De Beenhouwer - “Meeuwen aan de golfbreker”
 Maddy Schippers - “Geef mij een kusje”

Met dank aan de talrijke bezoekers

TE KOOP

Charm. luxe en instapkl. riet-
gedekt landhuis op 465 m², 
HOB, zuidzijde, 3 slpk, tuin, 
gar., zwemb. Top resid. gel. 
in het groene Ekeren-Donk! € 
516.000; 0476/353 079 (na de 
middag). Immoweb nr 6913783

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

Poetsvrouw zoekt werk 
strijk babysit, € 10/u. 0465/
548 558 - 0465/836 103

Bezetten, schilderen en 
tuinwerk. 0485/545 594

www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Contactlenzen
Brasschaat

Te huur: Oude Baan 105 
Brasschaat. Instapkl. app. 
1e verd. Grote living, afz. 
nw keuk. met toest. Ruime 
inkomhall, 3 slpk, ber-
ging, nieuwe badk., 2 wc, 
lift, garage. Geen huisd. 
huurprijs € 990/mnd. Tel. 
03/633 16 59

Tuinwerk, hout hakken, 
paardenverzorgen, schil-
deren. 0483/066 891

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

Man zoekt werk, poetsen, 
tuinw., afwas, schilderen, 
0466/336 364

€ 199.000

BRASSCHAAT MTH prach-
tig instapklaar nwbwapp met 
1 slpk, bdkr, wnkr met open 
keuken, stadstuintje en apart 
to i let .  vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 145.000

MERKSEM Goed gelegen te 
renoveren app. met 2 slpks, 
extra bureau of dressing, terras, 
wnkr, keukenpl, badk en garage. 
EPC 173. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

Vanaf € 168.000

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

€ 430.000

BRASSCHAAT MTH charman-
te woning op 1039m² met oa 3 
slpks, wnk, lfkkn, veranda, in-
pand. gar, zolder, kelder, mooie 
tn. EPC 310. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 379.500

BRASSCHAAT Centrum pen-
th. met uitzicht op Brassch en met 
oa lichte wnkr op parket, lfkkn, 
2slpks, bdk met massagebad. 
EPC 237. vg,wg,gdv,gvv,gvk

€ 590.000

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

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

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

wij hebben in deze regio’s 
ook verschillende 

appartementen 
en woningen te huur.

Neem zeker een kijkje 
op onze website.

Debbie zoekt  werk, 
schoonmaken,  enz. . . 
0486/115 241

Schilderw., gypr., lamin., 
alle soorten bez., schilder-

Gezocht: student tuin-
landbouw of tuinarchitec-
tuur voor 1 dag per week 
tuin te onderhouden (niet 
om gazon te maaien), 
0479/849 184

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

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

Alle dakrenovaties, 
roofing, pannen, lei-
en, ontmossen van 
alle daken, lekken, 
h e r s t e l l e n .  G S M 
0492/822 180
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Zeer centraal gelegen ruim

HANDELSGELIJKVLOERS
met 2 autostaanplaatsen

Bredabaan 250 A

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

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

KENMERK: Geen wooneenheid.
Ref EPC: geen wooneenheid.
Kad. D/681/L/P0007. K.I.: € 2.731,00.

INDELING: Ruime winkel met 5 pas-
hokjes, keuken, WC, berging met in-
gemaakte kasten, koer, 2 autostaan-
plaatsen en uitweg naar Hofstraat.

VOORZIENING: Verwarming op gas.

BESCHIKBAAR: Vrij.

BEZICHTIGING: Woe: 14-16 u en 
zat 10-12 u.

STEDENBOUW: Woongebied, geen dagvaarding, geen recht van voorkoop, geen
verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.

INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een af-
gebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 26 APRIL 2017 om 15.30 u
in Brasserie Excelsior,

Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Op de zitdag dienen gehuwde kopers 
aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en 
identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het 
bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV
(weekdagen 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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

VAKANTIEWONING

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

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

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

Te huur: app. Leopoldslei 
26, Brasschaat, 3e verd., 
3 slpk, kk., ruime berging, 
garage, lift. Vrij 1 juli. Tel. 
0497/172 108

@ rap moet gaan bel: 
Klus & Zo, 0499/103 000

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

KFC Brasschaat
Zaterdag 22-4-2017
11.00 u.: U7 - Kaart
09.30 u.: U13 A - Meer
09.30 u.: U13 B - Kaart
12.30 u.: U11 - Mariaburg
11.00 u.: U6 - Kalmthout
09.30 u.: Gooreind - U8
10.30 u.: Kaart - U9 A
09.30 u.: Essen - U9 B
10.00 u.: Brothers Antw. - U10
Zondag 23-4-2017
11.15 u.: U15 B - Mariaburg
09.30 u.: U15 A - City Pirates
11.30 u.: Mariaburg - U17
15.00 u.: Oppuurs - 1e prov.
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

Te huur: stacaravan, 4 
pers. Wemeldinge, Zeel-
and. 0472/712 768

Te koop: sportieve he-
-

ceroxx, 27 vit., gde staat, 
pr. o. t. k. Tel. 03/651 93 
87 na 18 uur.

Te koop: 2de H. scooter, 
49 cc, slechts 2.000 km in 
goede staat, afgesteld op 
25 km, geen rijbewijs no-
dig, spotprijs € 475. Tel. 
0486/245 784

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

KFC Exc. Kaart
Zaterdag 22 april 2017
09.30 u.: Brasschaat - U13
10.30 u.: U11 - Wildert
10.30 u.: U8 - Mariaburg
10.30 u.: U9 - Brasschaat
11.00 u.: Brasschaat - U7
11.30 u.: Brecht - U10
15.00 u.: Achterbr. - Gew. Res
15.00 u.: Prov. Res. - Lint
Zondag 23 april 2017
09.30 u.: U17 A - Achterbroek
11.15 u.: U17 B - Maria-t.-Heide
15.00 u.: Bonheiden - 1e ploeg

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

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken, babysit. 
0466/492 026

Fasçade, gevel, schild., 
bin. + buit., tegels, € 15/u. 
vaste pr. 0485/585 825

Schilderwerken, lamin., 
dakisol., € 10/u. vaste 
prijs. 0484/252 133

Heer, 62 j., gesch., wkm 
lieve en zachte jongere 
dame voor duurzame re-
latie. Hou van reizen & 
gastro. Heb gn probl. & 
veel vrije tijd. SMS mij op 
nr 0498/255 456. Ik bel u 
op, discr. a.u.b.

Te huur: Bungalow op 
1000M2 bosgrond, 1 slk, 
bdk, in Nieuwmoer, vr 1/5. 
Elc, water, min. 1 j.
Tel. 0495 210 204 na 18u.

Te huur: app. Bredabaan 
1013 M.T.H., 1e V., gr. liv., 
keuk., berg., 2 gr. slpk., 
bk., terras, lift. Huur: € 
750. Tl. 03/651 73 41

Klusjesman, gratis be-
stek, senioren -10%. Gui-
do, 0479/178 474

Te huur: MTH, magazijn, 
60 m², sec. poort 300 
x 265 H, water, elektr., 
wc, € 450 p. mnd., geen 
borg, onmidd. beschikb. 
0475/730 202

Housekeeper/babysitter, 
available every Friday 
ans every other Monday 
and Wednesday. Fluent 
English, French, Portuese. 
More than 3 years expe-
rience. Contact +32 486 
530 188

MAGAZIJN
TE HUUR

te Brasschaat
5 x 9 meter.

Sanitair + verlichting 
inbegrepen.

€ 350/maand.

0476/917 113
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Georges Spelierlaan, Kapellen
LOT 2 : 831 m²
LOT 3 : 748 m² 

Prijzen v.a. € 175.000

Klein Galgenveld, Stabroek
LOT 4 : 319 m²
LOT 5 : 320 m²

Prijzen v.a. € 125.000

MAATWERK IN PROJECTONTWIKKELING www.steenvastgoed.be
03/666.79.46
0475/76.36.27

LAATSTE 4 APPARTEMENTEN    
Het Laar, Ekeren

4 bouwgronden te koop

LAATSTE WONING !
 Mertensstraat, Kapellen

Nog 11 20 BEN - APPARTEMENTEN 
Kerkhovenakker laan A, Brecht

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be
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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):

22 - 23/04 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

22 - 23/04 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

22 - 23/04 Dierenartsen Noord 0485/56 03 67

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

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

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

Papier

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   24
DINSDAG   25
WOENSDAG 26
DONDERDAG 27
VRIJDAG     28
ZATERDAG   29

MAANDAG   17
DINSDAG   18
WOENSDAG 19
DONDERDAG 20
VRIJDAG     21
ZATERDAG   22

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

GEEN OPHALINGEN De ophalingen 
van maandag
17 april ver-

schuiven naar 
vrijdag 21 april.
GEEN GFT ophaling

Plaatsen van vliegeramen 
en hordeuren. Plaatsen van 
rolluiken en automatiseren 
van bestaande rolluiken. 

Plaatsen van zonnetenten.

Stanny Pauwels
Streepstr. 64 - Kapellen

0475/239 859

BURGELIJKE 
STAND

Viegas Maku Kiamy 27-03, Ekeren
Deckers Sen 04-04, Schoten
van der Pligt Vince 06-04, Brasschaat
Nijns Nelen Elle 06-04, Essen
Friday Miles 04-04, Wommelgem
Heughebaert Julien 04-04, Brasschaat
Vanden Bergh Mees 06-04, Kalmthout

Van Hasselt Finne 03-04, Loenhout
Houben Lenn 05-04, Zandvliet
Vleminckx Mira 07-04, Brasschaat
Vermassen Juliette 07-04, Ekeren
Wagemakers Amélie 07-04, Merksem
Van Camp Matz 01-04, Schoten
Lecleir Tibo 07-04, Ekeren

Adriaenssen Jozef, 67 jaar, echtgenoot van Laurijssens Augusta, Zoersel
Jacobs Hugo, 77 jaar, Brasschaat
Kerschot Irena, 95 jaar, weduwe van De Schutter Theophiel, Brasschaat
Eysackers Albert, 81 jaar, weduwnaar van Cloots Mariette, Stabroek
Peeters Anne, 87 jaar, weduwe van Kanora Karel, Brasschaat
Aspeslagh Gilberte, 90 jaar, weduwe van van Groningen Henri, Essen
De Kimpe Johan, 65 jaar, echtgenoot van Van der Auwera Rosine, Edegem
Dillen Constant, 84 jaar, echtgenoot van Van Aperen Vera, Kalmthout
Jacobs Gerard, 88 jaar, weduwnaar van Simons Clementina, Essen
Van Steen Ludovicus, 82 jaar, echtgenoot van De Beuckelaer Anna, Malle
Pâquet Yolande, 71 jaar, echtgenote van Musters Bernardus, Antwerpen
Van de Meirssche Celestina, 90 jaar, weduwe van Parys Marcel, Brasschaat
Van Gorp Hilda, 74 jaar, echtgenote van Thiers Geert, Brasschaat

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

Zoals vorige jaren, organiseren we ook dit jaar vakantieweken op de boerderij. Wij zoeken nog 
animatoren voor volgende weken.
3-7 juli 2017, (1’ -2’ lrjaar) • 7-11 augustus 2017, (3’-4’ lj). Heb je zin om mee in het boerderijleven te 
stappen, dieren verzorgen,  stallen uitmesten, brood bakken, onkruid wieden, knutselen, sport en 
spel,…. En vind je het vooral leuk om de kinderen hierin te begeleiden, dan kan je nu inschrijven 
als animator voor die spetterende kampen. De kampen zijn zonder overnachting. Per week zijn er 
20 kinderen met 3 animatoren en 1 hoofdanimator.
Ben je 16 of ouder en kan je je een weekje vrijmaken, mail dan even naar evelien_mikerf@outlook.
com
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Klassieke &  Moderne Humaniora (ASO)
Freinetonderwijs (ASO / 1ste graad)

www.atheneumbrasschaat.be

Open school 
Zaterdag 22 april 2017 
van 14 tot 18 uur

Atheneum Brasschaat

Kom het te weten op 
Atheneum Brasschaat
Thierry of Henry?
Charles of Michel?
Hugo of Claus?
Etienne of Pascal?
Peter of Benoit?
Marcus of Antonius?
Isaac of Newton?
Max of Ernst?
Walter of Scott?
Martin of Luther?
Bartolomeus of Eustachius?
Ernest of Lawrence?
Nic of Balthazar?
Victor of Hugo?
Marie of Antoinette?
Guy of Thijs?
John of Glenn?

Ontdek op
het Atheneum Brasschaat 

alles over Jan én Bart
 

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

www.luverdy.be

Wij aanvaarden
ECO-cheques

FLYER Tandem

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Een uitstekend duo. Iedereen is het erover eens: de Flyer-tandem brengt niet alleen 
tweemensen samen, maar ook plezier en veiligheid, comfort en dynamiek. Elke rit wordt 

wel dezelfde passie delen: frisse lucht en natuur. Deze unieke elektrische  tandem biedt u tal van handige snufjes zoals 
niet-synchrone trapondersteuning en ontkoppeling bij een stationair draaiende motor. Onderhoudsarme technologie in 

Het is een kwestie van opstappen en samen genieten.
De Flyer-tandem biedt onbegrensd plezier voor twee.

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

Curieus Wuustwezel stelt voor op zondag 30 april om 20u15 in CC 
Kadans Wuustwezel: Concert 'Clavardages' van Ivan & Emile 
Ivan Smeulders (uit Kalmthout) en Emile Verstraeten zijn twee ziels-
verwanten en muzikale alleseters. In 2011 startten ze samen een 
instrumentaal programma, met hun eerste CD ‘Couleurs’ en diverse 
concerten in binnen- en buitenland als gevolg. Inmiddels hebben ze 
een sterke live reputatie opgebouwd die danst van lyriek en melan-
cholie naar speelsheid en virtuositeit. 
Met hun nieuwe show “Clavardages” duiken ze opnieuw in hun ei-
genzinnige wereld van viool en accordeon en verkennen ze nieuwe 
terreinen op zoek naar diepere klankkleuren, rijke melodieën, soms 
met gebruik van stem en elektronica. Deze cross-over muzikanten 
brengen een brede waaier aan stijlen. Hun muziek komt recht uit 
het hart. Dus voor het publiek is het intens genieten. Grijp die kans!
Het optreden is in samenwerking met en ten voordele van Coda 
Hospice Wuustwezel. 
Meer informatie en reserveren: www.curieus-wuustwezel.be of 
03/669 89 45.

CONCERT ‘CLAVARDAGES’ 
VAN IVAN & EMILE

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

www.spooren.be

klik op ‘OPTIEK’ 
en dan op

Contactlenzen

bestellen

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

Calpe te huur: prachtig 
appart. 2/4 pers., v. eig., 
gr. terr. zeezicht, TV Vl., 

Alle comfort. 03/326 13 87




