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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

COUPONNENWEEK

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!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

FEB31ST

CREËER ZELF UW UNIEKE
HOUTEN MONTUUR 

    

    

DE GELDER
FASHION

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

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

HEMDEN MAAND

-25% KORTING*

op alle hemden

Actie geldig van 1/05 t.e.m 31/05
*Bij aankoop vanaf 2 hemden
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I N T E R E S S E ?

Email jouw CV met motivatie naar:

AnandaShopping NV 
Brechtsebaan 42 
2900 Schoten
Tel. 00 32 (0)3 651 28 61 
Email: chantal@amanvida.eu 

 
Amanvida is jouw biologische, ethische en duurzame webshop. Wij verkopen uitsluitend biologische producten aan particulieren en bedrijven. 
Wij zoeken een gedreven persoon die ons kan helpen de beste en meest klantvriendelijke biologische webshop te worden.

F U N C T I E

- In een klein team sta jij in om onze Belgische en internationale  
   klanten te woord te staan via mail of telefoon, zowel B2B als B2C
- Je volgt de leveringen, verzendingen en retours op
- Je geeft klanten uitleg op commercieel- en productniveau
- Je behandelt geduldig eventuele klachten
- Je onderneemt elke actie om customer service te verbeteren

W I J  B I E D E N

- Een aangename werksfeer in een leuke werkomgeving
- Een goede internationale bedrijfscultuur in een 
   snelgroeiend bedrijf
- Een degelijk loon met eco- en fi etsbonus

P R O F I E L

- Je hebt een goede PC-kennis
- Je hebt minimum een bachelor diploma en liefst ervaring 
   met een CRM-systeem
- Je bent sociaal, communicatie vaardig en behulpzaam 
   voor de klanten van deze 4-talige (NDFE) website
- Je bent vlot tweetalig (Nl en Frans), kennis van Duits 
   en Engels is een pluspunt
- Je hebt affi niteit met gezondheid en duurzaamheid
- Je bent een collegiale teamplayer, fl exibel en taalvaardig

GEZOCHT ENTHOUSIASTE CUSTOMER SERVICE/INTERNAL SALES 
Voltijds - niet-roker - geïnteresseerd in bio, fair trade, eco

AMAN

VIDA

eam sta jij in om onze Belgische
woord te staan via mail of telefoon
leveringen, verzendingen en retou
nten uitleg op commercieel- en productniveau

geduldig eventuele klachten
elke actie om customer service te verbeteren

J  B I E D E N

aangename werksfeer in een leuke werkomgeving
goede internationale bedrijfscultuur in

eiend bedrijf
k loon met eco- en fi etsbonus

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

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, 

Algemene
glaswas

Reinigen
van koepels

Carports

Cornishen

Afwassen 
houtwerk

Garage-
poorten

Leegmaken 
dakgoot

0489 87 30 62

zelfwerkend
patroon

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis

Den Hert 15 - 2970 Schilde - javaca@telenet.be

Glaasje op ?
Rijverbod ?
Wij brengen je met 

je eigen wagen veilig 
thuis!

Neem geen enkel 
risico!

Bel snel
0484/091 191 of via
www.belpeterop.be

BELASTINGBRIEF
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel.Tips voor 2018. 
0486/38.22.28

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

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

Juf van de lagere school 
geeft bijles, alle vakken. 
0479/258 052

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

Schilderen met
Jan Scheirs

14-17/05 • 30/07-04/08. 
www.deschoolvanbonnerue.
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

Wat is uw 
gezonde mix?

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

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

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Geldig van 1 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

F A S H I O N
Voel je goed !

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be

Kies nu

ontvang een mooie sjaal
ter waarde van € 89* 

*actie zolang de voorraad strekt

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

Nieuw te Brasschaat

 
 
 

 

Origineel geschenk
voor alle klanten

Onze merken:
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Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

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

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 3 mei
Dagsoep

Kotelet met spitskool, 
gebakken krieltjes

Donderd. 4 mei
Dagsoep

rode pesto, pasta

Vrijdag 5 mei
Dagsoep

Wortelstoemp 
met kalfsworstjes

Maandag 8 mei 
Dagsoep

Konijn in trappist, 
kroketten

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels 
maar uw keuze 

“à la carte”.
U kan ons steeds 

volgen op facebook of 
www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 
avonds op verzoek van 

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

Jubileum 50-jarig huwelijk viering 
Edmond en Chrisje 22.04.1967
Langs deze weg bedanken wij alle mensen, sympathisanten en familie die de 
verrassing en gelukwensen bedacht hebben ter gelegenheid van onze 50ste 
huwelijksverjaardag.

Dit gebaar hadden we nooit verwacht van zoveel mensen. Dit is voor ons 
weer een gebeurtenis rijker, iedereen bedankt. Alleen daarom doen we er 
nog zeker en vast 25 jaar bij.

Edmond Verbocht en Christianne Laenen
Melde 8, 2930 Brasschaat

22 april 2017: Feel the Rhythm of Life. Al van bij 
onze aankomst ter plekke waren we stomver-
baasd over het aantal auto’s op de parking  bij 
het jubileumconcert van KINDaMAGIC. Hoeveel 
mensen kwamen er wel luisteren vanavond?? 
Het was aanschuiven om een plaats te vinden 
in het toch wel grote én stijlvolle auditorium. We 
zaten hoog op het balkon en we zagen de vol-
ledige zaal vol lopen. Het hád echt wel iets ….. 
het podium ….. de opstelling ….. de lange doe-
ken met gouden letters en muzieknoten ….. de 
belichting ….. zelfs het programma was stijlvol 
in een gouden enveloppe ….. alles afgewerkt tot 
in het kleinste detail ….. tot zelfs kaarsjes op de 
trappen. Ja, hier was over nagedacht ….. hier zat 
heel wat werk in achter de schermen. Dit alles 
maakte onze verwachtingen alleen maar groter.
Het optreden zelf oversteeg alles. Een vlotte 
afwisseling van nummers ….. meeslepend en 
swingend maar er waren ook hartverwarmende 
en kippenvelmomenten. We mochten ook mee-
zingen met een ABBA-nummer …. “nostalgie” …. 
dus dat deden we uit volle borst.
De presentator praatte alles vlot aan elkaar en 
gaf ook duiding over de plaats van de zangers 
….. doe het maar eens ….. telkens wisselen van 
plaats en dan naast een andere zangstem toch 

JUBILEUMCONCERT KINDAMAGIC
KRIJGT STAANDE OVATIE

je eigen toon houden. Het bewijst dat deze zan-
gers én solisten van een hoog niveau zijn die elk 
nummer beheersen en kunnen brengen met een 
enthousiasme dat tot in de zaal te voelen is.
De opvolging is ook al verzekerd want ook de juni-

lifragilisticexpialidocious” echt “SUPER” en wer-
den daarvoor beloond met een daverend applaus.
De begeleiding van het strijkorkest Maxemillecor-
de gaf aan dit concert een absolute professionele 

zonder koor maar met dirigent Max Smeets aan 
de piano. Het publiek genoot!!
Dit alles …. zangers … junioren …. strijkorkest 
….. staat onder leiding van Max Smeets. Ergens 
tijdens de avond werd hij een muzikale duizend-
poot genoemd. Dat is een understatement ….. 
want deze man is een begaafd musicus en diri-
gent …. een bezieler van junioren en zangers en 
een talentvol componist …. je vraagt je af hoe hij 
het klaar krijgt om dit alles te verwezenlijken met 
zo’n prachtig resultaat.
De grootste beloning kwam aan het einde van 
een schitterend optreden ….. een staande ovatie 
van een publiek dat genoten had van een gran-
dioos concert.

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te huur: Oude Baan 105 
Brasschaat. Instapklaar 
appartement. 1e verdie-
ping. 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

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

Tuinwerk en schilderen. 
GSM 0497/231 373
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TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

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

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

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

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

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

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

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

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

GROOTSE STOCKVERKOOP 
TAPIJTEN TOT 70% KORTING

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

Wij kopen uw oude tapijten

Reiniging, reparatie & wasserij

ACTIEWEEK
woensdag

3
mei

donderdag

4
mei

vrijdag

5
mei

zaterdag

6
mei

maandag

8
mei

dinsdag

9
mei

woensdag

10
mei

FAMILY-FOTOSHOOT
CREATIEVE  FOTOREPORTAGE VAN UW GEZIN

in   rasschaatb

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

• 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

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
Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

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

Wimperextentions 
0484/949 951
(Agnieszka)
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ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

Het Bike Aid team Brasschaat 2930 bestaat uit deelnemers van 
de gemeente, OCMW, politie, brandweer, GIB. Sinds enkele jaren 
hebben enkele ploegen de krachten gebundeld hetgeen resulteer-
de in een groots evenement. Korpschef van de lokale politie Bart 
Van Cleuvenbergen benadrukte ook de deelname van een grote 
vrouwenploeg. De groepsfoto is ver van volledig maar geeft toch 
al een sfeerbeeld.
Coördinator Ronny Augustyns blikt even terug op het ontstaan van 
dit alles. "Brasschaat en RABC werken hier vanaf het begin sterk 
aan mee. We mogen ons een belangrijke actievoerder noemen 
van de 1000 km voor "Kom op tegen kanker". Zoals vele goede 
zaken is dit midden 2008 begonnen tussen pot en pint. Meteen 

deelnemers haalden we toen al €50.000 bijeen. De missie van Bike 

strijd tegen kanker. Dit jaar nemen maar liefst 13 ploegen deel aan 
de 1000 km voor "Kom op tegen kanker". Ook de memorial Luc 
Schrauwen mogen we de grootste actievoerder noemen".
Zo'n organisatie verloopt onder toezicht van districtcoördinator 
Lokale Fondsenwerving Karen Dobbé. Zij benadrukt dat we allen 

BIKE AID BRASSCHAAT 1000 KM VOOR “KOM OP TEGEN KANKER”

streven naar een leven zonder kanker. "Minder kanker en meer 
genezing is de doelstelling zodat niemand vroegtijdig hoeft te 
sterven. Kom op tegen kanker werkt vooral patiënt-gericht: on-

worden bestaande behandelingen kritisch bekeken om zo te 
onderzoeken of er betere resultaten mogelijk zijn. Brasschaat is 
een gemeente als geen andere voor wat betreft "Kom op tegen 
kanker". De ontwikkeling van de 1000 km tegen kanker werd door 
deze gemeente bepaald. Politiebegeleiding was noodzakelijk en 
ook op dat gebied kregen we de volledige medewerking. Bras-
schaat Middagstad met de erehaag tot gevolg was de kroon op 
het werk, dit mag nooit stoppen".
Wnd. Burgemeester Koen Verberck kon enkel besluiten dat dit 
een succesverhaal is. "Als gemeente zijn we heel trots dat we 
hieraan deelnemen, ieder slaagt er wel in om binnen zijn/haar 
vriendenkring iemand te mobiliseren om deel te nemen. Dank 
voor het engagement en steun zodat we deze actie alweer tot een 
succes kunnen maken. Hopelijk is onze gemeente als voortrekker 
een aanmoediging voor de provincie Antwerpen en zeker voor 
heel Vlaanderen om deze actie kom op tegen kanker te steunen".

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

COMMUNIE
KAARTEN

P R I N T E N
THESIS -10%

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

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

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

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

Alle schilderwerken, bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

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

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

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

Lieve man, 52, wil vlotte 
vrouw die graag veel aan-
dacht, tederh., passie en 
geluk geeft. 0486/482 666
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Na meer dan 30 jaar sluit Bel 
op 31 juli 2017 

de deuren in Brasschaat
om zich volledig te wijden 
aan de winkel in Mortsel.

Vanaf donderdag 4 mei 
wordt het tegoed van uw 

klantenkaart verrekend 
bij uw aankoop

en ontvangt u een korting 
van 20% wegens totale uitverkoop.

Wij willen onze klanten graag 
bedanken voor de jarenlange 

trouw en hopen elkaar 
in Mortsel weer te zien.

Bel • Bredabaan 184 • 2930 Brasschaat
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Melkerij Peerdsbos
gezocht

Interesse?
Bel 03-651 81 03 of mail

info@melkerij-peerdsbos.be

VOLTIJDS KOK
(M/V)

STUDENTEN
voor zaal en keuken

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

‘Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zon-
der chemische troep’ op dinsdag 9 mei

Wat is er lekkerder dan een proper en fris huis? In vele huizen 
puilt de kast dan ook uit van de schoonmaakmiddelen. Voor elke 
schoonmaakklus bestaat er een ander product. Er zijn ontkal-
kers, bleekmiddelen en luchtverfrissers en vele zijn chemisch en 
vervuilend. Vaak zijn ze giftig en gevaarlijk voor kinderen. Je kunt 
jezelf afvragen of je huis na zo’n chemische reinigingsbeurt ei-
genlijk wel proper is? Hormoonverstoorders, chemische troep in 
de klassieke huis- en tuinmiddelen kunnen wel degelijk een im-
pact hebben op onze gezondheid. Denk maar aan de impact van 
zogeheten ‘luchtverfrissers’ op onze luchtwegen… Zelf je poets-
producten maken is een volwaardig alternatief. Er is een over-
vloed aan alternatieven. Denk aan citroen, azijn, soda, (ethe-
rische olie van) kruiden. Deze ‘ingrediënten’ zijn goedkoop en 
in meerdere ‘recepten’ te gebruiken. . De recepten zijn meestal 
‘poepsimpel’ en het resultaat verrassend. Mieke Vanderhaegen  
is herboriste en bezieler van de nieuwe ploeg vrijwilligers in de 
Dodoenstuin van Schilde. Zij leert ons hoe we ‘het huishouden’ 
op een natuurlijke manier kunnen doen. Allesreiniger, afwasmid-
del, wc-reiniger, luchtverfrisser, ontstopper,  ze komen allemaal 
aan bod. Breng enkele glazen potjes mee zodat je een staaltje 
mee naar huis kan nemen en direct kan uitproberen. 
Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50
Aanvang: 20 u. Inkom is gratis.
Dit is een organisatie van VELT Brasschaat. Iedereen, dus ook 
niet-leden van harte welkom.

Zit jij ook vaak alleen te 
naaien, breien, quilten of 
iets anders. Kom dan ge-
zellig met ons mee doen. 
Wij zijn een klein groepje 
vrouwen en komen op 
donderdag om de 2 we-
ken samen. Goesting? 
0479/865 265

Garageverkoop, zater-
dag 13 en zondag 14 mei 
van 9 tot 17 uur. Lage 
Kaart 581, Brasschaat, 
03/663 27 97

Gezocht: granny/nanny 
te Brasschaat voor na-
schoolse (thuis)opvang 
(met auto). Op ma., di. en 
do. van 15.15 tot 18.15 
u. voor kindje van 3 jaar. 
GSM 0496/590 903

Garageverkoop wegens 
verhuis op zat. 6, zo. 7, 
zat. 13 en zo. 14 mei 
telkens van 11-18 u. Char-
leslei 38, Brasschaat

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, Duits spr. 0486/159 
452 (Meggy)

Schilderen, pl. gypr., 
afbr., iso, bk, teg., ram. 
en deur. 0465/901 516

Kunstboeken te koop. 
Cox, Bervoets, Matisse, 
Picasso, Manet, Lautrec, 
Rubens, 30 st. Prijs o.t.k. 
0472/641 911

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

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

Te koop: trampoline m. 
net, goal, 6 stoelen Lloyd 
Loom, elk aannemelijk 
bod. Tel. 03/646 77 55

Man, 65 j., zkt relat. met 
dame, ben lief, slank, 1.76 
m, 66 kg, blond hr en knuf-
fel grg. 0476/063 744 MVG

Sportclub zoekt dame 
v o o r  t o o g h u l p .  Te l . 
0477/197 449
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L I N G E R I E
Bredabaan 180 l BRASSCHAAT

T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

Prima Donna
heeft haar eerste 

sportcollectie uitgebracht! 

Kom deze zeker eens 
passen bij ons.

Zorg jij voor de 1000e 
“like” op facebook

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

Nicolas Poncelet zal vanaf volgend seizoen voor KHC Dragons 
uitkomen. De 21-jarige verdediger verlaat de club waar hij als 
jeugdspeler zijn opleiding genoot en waar hij kon doorgroeien tot 
vaste waarde bij Heren 1.
Nicolas Poncelet: “Ik zit in een fase van mijn leven waarin ik keu-
zes moet maken. Ik was toe aan nieuwe uitdagingen voor mijn 
studies, maar ook sociaal wilde ik nieuwe mogelijkheden verken-
nen. Het doel van mijn sportieve carrière is om het hoogst moge-
lijke te halen binnen mijn mogelijkheden. Dragons biedt mij op al 
deze vlakken de kans om een volgende stap te maken en heeft 
me kunnen overtuigen met een fantastisch project.”
KHC Dragons topsportbestuurder Stephen Butler: “De keuze 
van Nicolas om zijn geliefde club en vrienden te verlaten ten gun-
ste van zijn topsport carrière is een zeer moedige beslissing. Het 
komt zelden voor dat Brusselse spelers uit hun comfortzone dur-
ven te stappen om zich elders sportief te verbeteren. Het geeft 
duidelijk aan dat Nicolas heel ambitieus is en dat past perfect bij 
Dragons.”
Trainer-Coach Jean Willems ziet in Nicolas een van de grootste ta-
lenten van België en verheugt zich erop om met hem te gaan werken.

NICOLAS PONCELET TEKENT
 BIJ KHC DRAGONS

Sp. Cost. Brava te huur: 
app. dir. zee, zwembad, 
tennis, privé parking, 
TV Vl. 0474/914 422 - 
0473/757 768 - 03/663 50 
99. Zomer 2017

Aanleg en onderhoud 
tuinen, ontmossen gazon, 
snoeiwerken.

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van 

het OCMW in de Van Hemelrijcklei
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Jurn Verbelen, Bredabaan 509/2001, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Christiane Leurquain, Tolbareel 46, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Eric Degroof, Langestraat 41, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Kari Pelser, Prins Kavellei 133, 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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om 19u00
Augustijnslei 54
2930 Brasschaat

INFOAVOND
18 mei 2017

GO! BASISSCHOOL WONDERWIJS BRASSCHAAT

inschrijven niet verplicht maar om praktische
redenen wel gewenst.

basisschool@wonderwijsbrasschaat.be of
0491/96.91.58

www.wonderwijsbrasschaat.be

LMJ
 Vleeswaren L. MICHIELSSEN bvba
Smederijstraat 30  B-2900 Schoten

Gespecialiseerd in het vervaardigen van gezouten, 
gerookte, gekookte en gebakken vleeswaren.

(rijbewijs C - vakbekwaamheid) 

- Zeer nauwkeurig kunnen werken
- Oog hebben voor kwaliteit en hygiëne

- De Nederlandse taal beheersen (zowel spreken, lezen en schrijven).
- Goed kunnen werken in team-verband en stressbestendig zijn

- Aantrekkelijk salaris

B-2900 Schoten of via mail info@lmj.be te zenden.

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Op vrijdag 21 april 2017 vond de prijsuitreiking plaats van de 1e 
editie van “Jong Brasschaat Schrijft”, de schrijfwedstrijd voor young 
adults, die door Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel 
werd georganiseerd. De winnaars zijn: 1 e prijs Roxanne Wellens - 
Als gebroken glas. 2e prijs Lotte Bervoets (Atheneum Brasschaat) 
- Zwaluwen van de zee. 3e prijs Lena De Koninck - Nieuws van het 
Forum. Publieksprijs: Justine Holm (St-Michielscollege) - Parapului 
Parasol. Voor de publieksprijs werden 1459 stemmen uitgebracht 
op onze website. Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhan-
del blikken terug op een succesvolle 1e editie en er komt dit najaar 
een 2e editie aan. We wensen ook alle sponsors en zeker ook de 
gemeente Brasschaat te bedanken voor de geleverde steun.

PRIJSUITREIKING SCHRIJFWEDSTRIJD 
“JONG BRASSCHAAT SCHRIJFT”
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acryl -aquarel 

keramiek - kantwerk - e.a.

5-jarig bestaan E-Lab66

Lage Kaart 66 - 2930 Brasschaat

TenTUINstelling
6 mei van 12u tot 18u
7 mei van 11u tot 17u

WELKOM

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/ 291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/ 645 30 65

BIJ AANKOOP VAN EEN STARTARMBAND EN 2 BEDELS 
ONTVANGT U EEN 3DE BEDEL GRATIS *

*  Actie geldig van 5 mei 2017 tot 14 mei 2017. 
Niet cumuleerbaar met andere acties. Enkel geldig bij de deelnemende verkooppunten. 
Ontdek de voorwaarden in de winkel.

MEIMAAND - MARIAMAAND
Een mooie Vlaamse traditie. Wie komt er samen met ons bid-
den? (rozenkrans en kruisweg). Elke vrijdag om 14.15 uuir in de 
kerk van Brasschaat-Centrum (Mariakapel). Iedereen welkom. 
Er is zoveel om voor te bidden en zoveel om voor te danken. L.V.

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

Prachtig concert
op zondag 21 mei te 

15 uur met
Chantal Krekels, 

viool en zang
Hanna Grociak, harp
Nicolas de Troyer, 

orgel

t.v.v. Cliniclowns
St.-Antoniuskerk, 

Brasschaat-Centrum
Toegang gratis

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92



Brasschaatse Film,     Nr. 18,     3-5-2017  12

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Wo 3/5, 13.30 uur: informatiemoment “wat doet het Rode kruis”
Do 11/05 om 8 uur: busreis Gouda (volzet)
Do 11/05 om 9 uur: start workshop “ijsbeertje”
Ma 15/05 om 14 uur: smulnamiddag en gezelschapspellen
Elke maandag “rikken” en vrijdag “slagen halen”
Schrijf al in voor de uitstap naar Kalmthout: eigen vervoer, € 17.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 2/05 om 9.30 uur: wandelen met OKRA Kaart
Wo 3/05 vanaf 14 uur: spelletjesmiddag 
Ma 8/05 om 13 uur: modeshow Noor’s Collection: voorstelling 
lente- en zomercollectie
Do 11/05 om 14 uur: bingo
Za 13/05 om 13 uur: diabetes kwartetspel o.l.v. diabetes liga
Ma 15/05 om 14 uur: voordracht door Jef: “De wonderbare we-
reld van Mozart”
Di 16/5 vanaf 13 uur: naai- en breiatelier moeders voor moeders
Wo 17/05 vanaf 14 uur: spelletjesmiddag 

Di 23/05: infosessie: Ergo On Wheels: kom ontdekken met welke 
kleine hulpmiddelen je leven gemakkelijker kan worden
Di 23/05 om 9 uur: start pc cursus beginners (internet, Word en 
e-mail) – op voorhand inschrijven!
Ma 29/05 om 13 uur: verkoop Zapatta shoes en ondergoed O’lijf
Wo 31/05 vanaf 14 uur: spelletjesmiddag 

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Wo 3/05 om 13.30 uur: rust vinden met klankschalen: start nieu-
we reeks 
Vr 5/05 om 13.30 uur: informatie: wat doet het Rode Kruis?
Vr 05/05 om 9.30 uur : mandala tekenen

Ma 08/05 om 14 uur: bingo
Wo 10/05 om 8.30 uur: busreis naar Biesbosch

Wo 10/05 om 9.30 uur (3 lessen) cursus tablet beginners
Ma 15 en di 16 mei: twee dagen opendeurdagen: kom zeker 
langs om te kijken, om workshops mee te maken, om te genie-
ten….. Programma in dienstencentrum te bekomen
Do 18/05 om 10 uur: computerclub

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

VLUCHTELINGEN IN WERELDOORLOG I
Bijna dagelijks zien we beelden van of lezen we artikels over vluchtelingen. Hoe was dat voor onze 
voorouders in Wereldoorlog I? Velen van hen in onze streek vluchtten naar het neutrale Nederland.  
Hoe ging dat?  Hoe was de opvang?
Toen de bezetting een feit was en het leven zich stabiliseerde keerden vele vluchtelingen terug 
naar huis. Maar wat met degenen die in Nederland bleven? Toen bleek dat de oorlog van lange 
duur zou zijn, was het duidelijk dat de ze beter weg van het grensgebied opgevangen werden. Ook 
moest dit gestructureerd worden. Er waren allerhande initiatieven opgestart na de inval van de 
Duitsers, maar dit allegaartje was niet houdbaar. Daarom werden er “vluchtoorden” opgericht op 
afgelegen plekken. Hoe was het leven in zo’n vluchtoord? Hoe was de verstandhouding tussen de 
lokale bevolking en de ontheemden? Soms waren er driemaal meer vluchtelingen dan bewoners 
in het dorp.
Op de Veluwe te Nunspeet was er zo’n vluchtoord. Hier hebben onder andere mensen uit Wuust-
wezel de oorlog doorgebracht. Er zijn daar kinderen geboren en er waren sterfgevallen. Er was 
arbeid, er was onderricht en ontspanning.
De Polar Bear Association heeft in samenwerking met de Wuustwezelse Cultuurraad en in het 
kader van de herdenking van de “Groote Oorlog” een dagtrip georganiseerd naar Nunspeet. Na 

vertellen hoe het leven er aan toe ging in het vluchtoord. Na de lunch wordt er naar de site van 
het voormalige vluchtelingenkamp gereden. Hier is een gedenkplaat waar de plattegrond van het 
vluchtoord te zien is. Het kerkhof waar de Belgische overledenen werden bijgezet, wordt bezocht.  
Als afsluiter wordt het militaire luik belicht door een bezoek aan de Belgisch militaire begraafplaats 
te Harderwijk waar een interneringskamp was.

10.30 u.: uiteenzetting door Dr Sulman, historicus • 12.30 u.: lunch • 13.30 u.: Site voormalig vlucht-
oord • 14 u.: bezoek begraafplaats te Nunspeet • 15 u.: bezoek militaire begraafplaats te Harderwijk 
• 17 u.:  terugkeer naar Wuustwezel, aankomst te Wuustwezel tussen 18.00 en 19.00 u
Praktisch: vertrek om 80 u aan Bib op zaterdag 27 mei 2017
Inschrijven door storting op rek. BE36 9731 0484 2381 t.a.v. Polar Bear Association met vermelding 
Nunspeet en aantal personen voor 15 mei ‘17. Kosten: € 40/p.; € 38 leden Polar Bear Association
Inlichtingen bij Eric Van Goethem op 0479/842 980 of evango@skynet.be 

WIMPER
EXTENSIONS

Pina De Biase
0479/386 014

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

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

Te huur: app. “Resi-
dentie Vijverhof” (vlakbij 
Garage Rietje) Antwerp-
sestwg 279, Kapellen-
Brasschaat. Mooi, licht en 
ruim, 3 slpk (laminaat), li-
ving (parket), gr zonneter-
ras, parkzicht + vijver. Kel-
derberging, concierge. Bij 
bushalte. 850 euro/mnd + 
160 kosten. Ondergr. par-
king mogelijk: € 70/mnd. 
Snel beschikbaar. Meer 
info: Sinjoor 03 646 66 55
www.sinjoor.be

Te koop: witte kleerkast 
‘Mustering’, 5 d. Prijs o.t.k. 
GSM 0475/873 524

Pedicure komt aan huis. 
GSM 0476/621 010

Op 720 m². Bew. opp. 186 
m². Living 45 m². Geïnst. 
kkn, 2 slpks, badk. met 
inloopdouche. Grt zolder 
met vele mogelijkheden. 
EPC 406 CV & WW, elek-
tr. Afspraak 0497/285 696

PORTUGAL
TE KOOP
deel van dorp

± 50 huizen of 
bouwplaatsen 

(Serra de Estrela)

0495/504 635
www.portugaltekoop-

huizenenander.be

Beschaafd echtpaar 
> 60+ zonder kinderen, 
tuin-natuurliefhebbers zkt 
ter overbrugging 5 maan-
den: koetshuis / chalet 
/ gr. tuinhuis te huur op 
rustige locatie - evt licht 
tuinwerk. Tel. 03/663 31 
16, e-mail: xzorro123@
yahoo.com

Vakantie De Panne - Te 
huur, Esplanade, gezell. 
glvl. app. 4 à 6 p., geen 
dieren; gr. zonneterras, 
garage. 0476/504 351

Jonge dame zoekt werk, 
als poetsvrouw, kok., strijk 
huish. 0488/211 829

Tentoonstelling ‘Hand-
werk uit Afghanistan’

Met fotomateriaal, traditionele 
kleding en originele objecten 
van Aisha Sadeqi. De tentoon-
stelling zal toegankelijk zijn voor 
het publiek van 6/5 t.e.m. 19/6 
tijdens de openingsuren van de 
hoofdbibliotheek: ma 10-20u, di 
14-19u, wo 10-20u,  do 14-19u, 
vrij 14-18u, za 10-15u

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, enz. 0497/085 628

Te huur: studio, gemeub. 
Schoten Centrum. Vrij. € 
480. Tel. 0495/214 041

Ik kook voor u zowel privé 
als kleine privé aangele-
genheden (week, middag, 
avond, weekend), incl. of 
excl. boodschappen doen, 
gerechten naar wens te 
bespreken. 0478/839 037

Poetsvr., 23 j., zoekt werk 
z. dienst.ch. in bezit van 
auto. 0485/567 062

Te huur: garage, Mikse-
baan 260 A1, € 70/mnd 
03/651 75 97

Gespec. voetverzorgen 
aan huis. Wendy Laureys, 
0492/310 067

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

Vrije man nt drnkr nt rokr 
wkm mt jongere slanke 
dame ik ben vn 1.8.47 en 
zonder huisdier grtjs uit 03 
vn Roger ~ 32475585860 
whatsapp, skype.

Te huur: app., 3 slpk. 
+ gar. Nachtegaall. 15, 
Brass.  € 695/m. Tel . 
03/663 66 38



Brasschaatse Film,     Nr. 18,     3-5-2017  13

uit Brasschaat is op zoek naar :

CALCULATOR 
(m/v)

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

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

AFRANT BRASSCHAAT WEER IN HET VIZIER
Na het welverdiende applaus van het 5de Aperitiefconcert op 9 april in het Theater 

Afrant: “Jazz Café” in de zaal Born, Hemelhoeve, op vrijdag 9 juni om 19.30u. Het 
is een onderonsje voor de mensen die de muziek uit de vroege  jaren van 1900 
opnieuw willen beleven. De oorsprong en de evolutie van de jazzmuziek wordt in 

Verveling voor de liefhebbers van dit genre muziek is uitgesloten.

80 toeschouwers toegelaten. Je kan terecht op tel.: 03/651.74.34 of 03/312.46.18 

nen en centjes te verzamelen om alweer een nieuwe waterput te bouwen in de 

dere manier bij elke voorstelling belonen. Noteer nu reeds op uw agenda: Vrijdag 

Band met 3 crooners.

PITO achter de schermen, meer dan alleen een school!

Opendeurdag zondag 14 mei 2017 van 10 tot 17 uur.

Laageind 19 - 2940 Stabroek
Tel.: 03 561 05 00
Info.pito@provincieantwerpen.be

In het PITO kom je terecht in een school 
LEREN en te 

ONTDEKKEN, die je TALENTEN naar 
waarde schat en waar je je GOED IN JE 

VEL zal voelen. Je leert er op EIGEN 
BENEN staan en werkt er VOL 

VERTROUWEN aan de TOEKOMST.

WWW.PITOSTABROEK.BE

Ben jij een sterk en daadkrachtig persoon met een prettige telefoonstem, dan 
hebben wij voor jou een leuke baan. Wij zoeken voor ons kantoor in Brasschaat 
een stressbestendige medewerker met goede contactuele eigenschappen.

Dit ga je doen:
Als collega ben je het visitekaartje van onze onderneming. Je draagt zorg voor het 
eerste contact met onze klanten en verwijst klanten door naar de juiste collega.
Daarnaast ondersteun je collega’s met administratief werk. Samen met je collega’s 
zorg je voor een maximale klanttevredenheid en klantbediening. Je staat in voor 
zowel administratie als verkoop.

Je werkomgeving:
Ons kantoor te Brasschaat bestaat uit een 10tal medewerkers. Er heerst een 
informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband werken. Het kantoor is 
goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Je werkt 38 u per 
week (incl. zaterdag).

Ben jij?
Een enthousiast en energiek persoon. Beschik jij over goede communicatieve 
vaardigheden en heb je de passie om klanten zo optimaal mogelijk te woord te 
staan, dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Solliciteren kan naar:
Mail: Kristin.vandersteen@orthovds.be
Brief: Van der Steen Bredabaan 753, 2930 Brasschaat

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?

Bredabaan 753 • Brasschaat • 03/651 68 87 • www.orthovds.be • contact@orthovds.be

Ortho Van der Steen 
is op zoek naar:

ENTHOUSIASTE 
COLLEGA 
die graag in een hecht team wil werken. 
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gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

Gezocht 
ter versterking van ons team: 

VOLTIJDSE KELNER 
met ruime restaurant ervaring

Weekend extra's of flexijob

STUDENTEN
0486/23 43 64 (vanaf 12u)

De Roode Leeuw
Restaurant - Brasserie

HAIRSTYLING 
SERNEELS 

Lage Kaart 312a te Brasschaat

NOG STEEDS 
TOT UW DIENST

Wij zijn steeds bereikbaar 
op 0497 570 975

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

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Lezing ‘Waarom reizen we? Over grensverleggende mobiliteit’ 
door Noel B. Salazar
Dinsdag 16 mei 2017, 20 uur 
Voor de laatste lezing van dit werkjaar hebben we professor Noel 
B. Salazar uitgenodigd.  Hij is momenteel verbonden aan de KU 
Leuven en de universiteit van Bergamo waar hij onderzoekswerk 
verricht als cultureel antropoloog naar het reizen van mensen.   
Zijn meeste publicaties verschenen in het Engels.  Hij is onder-
tussen een wereldautoriteit binnen dit onderwerp en reist dan 
ook de wereld rond om anderen over zijn unieke onderzoeks-
domein te spreken.   We zijn dan ook trots dat we hem mogen 
verwelkomen.  Tijdens deze lezing probeert Noel B. Salazar ons 
aan te tonen dat reizen niet per se een positieve ervaring is en 
achterhaalt hij waarom mensen zijn gaan reizen en hun reisge-
drag de afgelopen decennia ook is veranderd.    Hij doet dit aan 
de hand van onderzoekswerk en voorbeelden uit het echte leven.
Een absolute aanrader voor wie zich graag verdiept in het men-
selijk reisgedrag.    
Prijs: VVK € 6 Davidsfonds cultuurkaarthouders, € 10 niet-leden. 
Kassa € 8 Davidsfonds cultuurkaarthouders, € 12 niet-leden
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruy-
sweegs – tel. 03 651 51 60 – activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
2-DELIGE CURSUS BETONKNUTSELEN OP DONDERDAG-
AVONDEN 9/05 EN 30/05 OM 19U30

We maken theelichthouders , schaaltjes en andere interieurver-
sieringen naar keuze.
Zelf mee te brengen: -stevige huishoudhandschoenen -(weg-
werp-) plastiek voor de tafel - (wegwerp-)plastiek kom of emmer-
tje om beton in te maken - kartonnen of plastieken mallen bv.3 

theelichtjes, -kom of ring om een ballon in te zetten, -verzwarend 
materiaal bv. stenen, - een stevige doos voor het vervoer van de 
‘kunstwerken’,- schort . Omdat we buiten werken is een dikke trui 
aangewezen. De cursus gaat door in Ons Middelheem .
De prijs bedraagt 8€ met femmapas en 14€ voor niet-leden. De 
beton wordt de avond zelf afgerekend.    Inschrijven bij Annie Van 
de Velde : Peter Benoitlei 69  Tel.03/ 652 03 74

Last Minute! Super aan-
bod. Luxe vakantiewoning 
(6 pers.) met zwembad in 
de Lot-et-Garonne, deze 
zomer nog enkele weken 
vrij. Info: 0475/869 330

Te koop: rustieke al-
lesbrander, € 500. Tel. 
0473/959 006

Schilderwerken en alle 
renovaties, klusjes. GSM 
0487/740 335

Gratis paardenmest, af 
te halen, Pauwelslei 126, 
Brasschaat, 0476/644 036

Van de Wiellei 96
Brasschaat

Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

TOTALE
UITVERKOOP

GROTE KORTINGEN
wegens verbouwingen

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

BOB DE MOOR
KNOCK OUT

Dinsdag 2/05 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Na de stukken ‘De conference’, ‘Iguanodons’, ‘De laatste 
hongerkunstenaar’ en het gelauwerde ‘Guernica’ schrijft Jo 
Van Damme opnieuw een monoloog voor acteur Bob De 
Moor. Die bewijst keer op keer dat hij als geen ander zijn 

publiek solo weet te boeien.

ISBELLS
EXCHANGING THOUGHTS

Donderdag 4/05 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
14 euro – VRIEND 12 euro – kassa +1 euro

Naar aanleiding van Record Store Day! ‘Exchanging 
Thoughts’ is een 10” Isbells-release die Gaëtan en de band 

maar een paar keer live zullen brengen. Eentje daarvan 
op 4 mei in Brasschaat!

www.isbells.be 

ENSEMBLE LEPORELLO / STUBBE 
& LAUREYS

VERKAPT EN ONVERSNEDEN

Woensdag 10/05 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

Voor ‘Verkapt en Onversneden’ lieten Mieke Laureys en 
Annelore Stubbe zich inspireren door het avontuurlijke leven 
van twee feministes avant-la-lettre, Anne Bonny en Mary 
Read. Deze legendarische vrouwen uit de 18e eeuw verlaten 
de voor hen uitgestippelde weg en besluiten om als man door 
het leven te gaan. Zo komen ze terecht in de ruige mannen-

wereld van de piraterij.
www.leporello.be 

MARTHA! TENTATIEF
A BLACKBIRD ON A BRANCH

Woensdag 17/05 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

De Huisartsenkring Kalmthout vzw, Huisartsenkring Essen-Nieuw-
moer vzw, Huisartsenvereniging Brecht-Wuustwezel vzw en Huis-
artsenvereniging Brasschaat ondertekenen samen met het Al-
gemeen Ziekenhuis Klina een intentie tot samenwerking voor het 
oprichten van een huisartsenwachtpost.
Geert Sierens, Voorzitter van het huisartsenoverlegplatform en 
Voorzitter van de huisartsenvereniging Brasschaat licht toe: “Met 
deze intentieverklaring spreken we de wens uit om met alle partners 
samen een huisartsenwachtpost op te richten. Uitgangspunt is dat 
goede huisartsengeneeskunde belangrijk is om dagelijkse medische 
problemen op te lossen en de patiënt te begeleiden in de complexe 
medische wereld. Het oprichten van een huisartsenwachtpost zal de 
herkenbaarheid van de eerstelijnszorg verbeteren. Bereikbaarheid 
en herkenbaarheid zijn kernwoorden als we de patiënt ook buiten de 
normale werkuren tot bij de huisarts willen krijgen.”
Ook de overheid stimuleert de oprichting van wachtposten. Een 
nieuwe richtlijn benadrukt bovendien dat huisartsenpermanenties 
en spoedgevallendiensten nauw op elkaar afgestemd moeten wor-
den. Goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen 
AZ Klina gelooft sterk in het verhaal van een geïntegreerde wacht-
post. In dit model komt de patiënt voor niet-planbare zorg naar een 
centrum waar de spoeddienst is samengebracht met de huisartsen-
permanentie. Er is één centrale toegangspoort en er is één triage-
zone. De patiënt wordt na triage door het team doorverwezen naar 
de huisartsenpermanentie of naar de Spoed.
Om een betaalbare en leefbare gezondheidszorg te blijven bieden 
moeten we voor niet-planbare zorg een duidelijke uniforme bood-
schap brengen naar de patiënt.
Dr. Joris Aerts, Voorzitter huisartsenkring Kalmthout: “Het zieken-
huis zal ons in een eerste fase vooral ondersteunen door een aantal 
diensten te leveren en een ruimte te verhuren op campus Klina. 
Hoewel een integratie zoals de overheid het voorstelt op het eerste 
zicht ideaal lijkt, zal dit nog niet onmiddellijk gerealiseerd worden. 
Hiervoor ontbreken nog een aantal randvoorwaarden. Zo blijft het 
voorstel van de overheid tot het gebruik van een centraal oproep-
nummer 1733 voorlopig in een pilootfase steken. Architecturaal is 
de opvang van patiënten door één deur ook nog niet mogelijk aan 
het ziekenhuis.”
Dr. Geert Sierens: “Tijdens de eerste jaren zullen de huisartsen en 
spoedartsen dus op hun vertrouwde manier werken maar er komt 
wel overleg. Vanaf dag 1 willen we goed communiceren met elkaar: 
afspraken maken over hoe we naar elkaar doorverwijzen, feedback 
geven over de samenwerking en elkaar collegiaal voorthelpen. On-
dertussen zullen de gesprekken over de realisatie van een geïnte-
greerde wachtpost voortgezet worden.”

HUISARTSENKRINGEN TEKENEN 
INTENTIEVERKLARING VOOR DE 

OPRICHTING VAN EEN
HUISARTSENWACHTPOST

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken .  GSM 
0465/756 911

Opbrengsteigendom 
Wuustwezel, 3 appar-
tementen + 3 garages. 
Huuropbrengst: € 1805/
maand. Prijs: € 525.000. 
Inlichtingen 0496/282 713

Man zoekt tuinw., schild., 
schoonm. Fr., Eng. Ned. 
GSM 0465/591 870

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

Dame laat uw hondjes 
uit, grote hondenliefheb-
ber, kan ook honden bij-
houden, 1 à 2 per week. 
0495/804 838

Te huur: ben. app., gr. liv., 
gr. keuk., badk., berg., 1 
slpk., terr., dichtbij win-
kels en open. verv., geen 
huisd., niet roker, goed 
voor 1 pers. Brasschaat. 
Vrij 1 aug. Tel. na 18 u. 
GSM 0473/597 749

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

Brasschaat is
op zoek naar jou!

Bekijk al onze vacatures op
www.brasschaat.be

 initiatief van

ime
10 tot 17 u

Op 9 mei vieren we de ‘Dag van Europa’. In 
1950 werd op die dag namelijk de aanzet
gegeven voor de eenwording van Europa. 
De toenmalige Franse Minister van Buiten-
landse Zaken Robert Schuman stelde in 
een persverklaring voor om een supranatio-
nale Europese organisatie op te richten voor 

moment de basis van alle militaire macht 
vormden: kolen en staal. 

vrede
Sommigen stellen het nut van een verenigd 
Europa in vraag. De vrede van de laatste 
72 jaren is zeker mee te danken aan deze 

van verschillende naties kan verzoenen en 
streeft naar een gelijke levensstandaard 
voor alle aangesloten landen. Dat vraagt 
inspanningen die nu door sommige naties 
of partijen als te weinig rendabel worden 
gezien.

Europa in de kijker in de bibliotheek
Wat weten we eigenlijk van Europa? Het is 
zeker geen eenvoudige organisatie en wat 
men realiseert wordt niet altijd  als zodanig 
herkent in ons dagelijks leven. In de maand 

mei vind je daarom in de hoofdbibliotheek 
een uitgebreide themastand en brochures 
om de werking toe te lichten. 

Doe mee en win
In vredevolle tijden reizen mensen voor 
hun plezier. Herken jij de Europese ste-
den die beschreven of getekend worden in 
verschillende fragmenten uit strips, poëzie 
of romans? Doe mee met de literatuurquiz 
en maak kans op één van de drie mooie 
prijzen. Verder delen we krasloten uit, zowel 
in de bib als aan het gemeenteloket.
Heb je het juiste antwoord geraden?
Vul dan je gegevens in en steek het biljet in 
de urne. Uit de juiste antwoorden worden 
drie winnaars getrokken.
Op woensdag  31 mei om 17 uur worden 
de winnaars van deze wedstrijd bekend ge-
maakt in de bib tijdens een kleine receptie.

Tijdens de week van de opvoeding
(16-23 mei) wordt in Vlaanderen ‘opvoeden’ 
in de kijker gezet. Opvoeden, het is niet 
altijd evident en is een onderwerp met veel
gezichten. Daarom werd het thema van 
2017: ‘Opvoeden is samen lachen, huilen, 
praten, eten’.

Huis van het Kind Brasschaat - dat alle
lokale partners rond de tafel brengt die 
actief zijn op het vlak van gezondheid, 
opvoeding en ontwikkeling - zal deze week 
vormgeven. 
Het hoogtepunt daarvan wordt een gezins-
festival op woensdag 17 mei 2017. Tussen 
14 en 17 uur is iedereen welkom op de 
Hemelweide in het Gemeentepark. Er zijn 
springkastelen, randanimatie, vertelsessies, 
uilenshow, kubben, workshops, een DJ en 
lekkere pannenkoeken.
De namiddag wordt afgesloten met een 
spetterend optreden van Zannemie en de 
Bende.

Een super leuk familiefestival
Kom zeker eens langs! PS: bij slecht weer 
vind je ons terug in de Ruiterhal

Wat is ‘Huis van het Kind’?
Samenwerkingsverband met lokale partners 
die werken rond preventieve gezinsonder-
steuning.

Waarom?
Kwaliteitsvol aanbod, hiaten opsporen, 
vlotte samenwerking, preventief werken, 
positief en laagdrempelig

Wie?
Gemeente Brasschaat, OLO vzw, Villers 
vzw, CAW, Gezinsbond Brasschaat, Kind & 
Gezin, Kind & Preventie, Hikketein,
Landelijke thuiszorg, VLOV, vzw preventie-
ve kinderzorg en ontspannen zwanger en 
bevallen, Kabas, Speel-o-theek,
Opvoedingswinkel, Mamacafé, Expertis-
ecentrum Kraamzorg, CLB, lokale politie, 
LEJO vzw, vrijwilligers, ouders en geïnteres-
seerden. 

meer info
www.huisvanhetkindbrasschaat.be
(vanaf 15 mei)
huisvanhetkind@brasschaat.be
0490 57 83 69

Is jouw afval uit 
het goede hout
gesneden?

IGEAN exploiteert het recyclagepark
van de gemeente Brasschaat en

en zo goedkoop mogelijk te doen.

Sinds 1 april 2017 wijzigden de sorteer-
regels rond hout. Het tarief blijft echter 
ongewijzigd en is hetzelfde voor behan-
deld en onbehandeld hout. 

Momenteel worden er reeds 25 verschil-
lende afvalstromen selectief ingezameld 
op het recyclagepark. Ook de afvalfrac-
tie ‘hout’ wordt apart gesorteerd. Deze
fractie omvat zowel het behandeld als 
het onbehandeld hout, maar dit kan 
eigenlijk nog opgesplitst worden. 

Omdat de verwerkingsprijs van behan-
deld hout enorm gestegen is, wordt ook 
de opsplitsing en aparte inzameling van 
de twee houtfracties nuttig. De verwer-
kingskost van het behandeld hout ligt 
namelijk 6 keer hoger dan de kost voor 
onbehandeld hout. De selectieve inza-
meling van onbehandeld hout is trou-
wens niet alleen kostenbesparend, het 
leidt bovendien ook tot meer recyclage. 

meer info

www.igean.be

Ben jij een stripfanaat of heb je zin in 
een leuke uitstap? Kom o.a. mee
minigolven in het park met Kari Lente 
en verzamel 1 van de 16 bladwijzers.

Je vindt allerlei stripweetjes in de 
brochure 2017.
Haal hem op in het toeristische info-
kantoor van Brasschaat of kijk online 
op www.striproute.be.

De nieuwe striproutebrochure is te 
koop voor 4 euro. Zo ontvang je ex-
clusief 8 nieuwe bladwijzers van alle 

Striproute 

Dag van Europa FamBrass: 
Het eerste familiefestival in Brasschaat
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Nv ConSept
Victor Frislei 1, 2970 Schilde,
T: 03 646 0 647 - 0498 792 893
info@nvconsept.be, www.nvconsept.be

Exclusief wonen in een rustig groen park, in het cen-
trum van Brecht, op 11 minuten van de stad (trein), het 
kan echt! Kasteelpark appartementen “Hof den Dam”, 
is het toonaangevend project zowel op milieuvlak als 
op innovatief comfort. Er zijn grote en kleinere woon-
eenheden beschikbaar (van 85 tot 260 m2) waardoor 

Hof Den Dam

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

Marcus Drama:
Het Marcus Drama is een meeslepend en indrukwekkend dramastuk gebaseerd op het Marcus 
evangelie waarin het verhaal over Jezus tot leven gebracht wordt voor christenen en niet-christe-
nen. In het Marcus Drama komen alle gebeurtenissen die in Marcus beschreven staan voorbij in 90 
minuten. De spelers gebruiken de tekst van het evangelie, of improviseren daarop. Ze dragen geen 
speciale kostuums  en het stuk wordt ook niet op het podium gespeeld, maar in een kleine cirkel 
middenin het publiek en daar omheen. Daardoor heb je als publiek het gevoel dat je er middenin 
zit. Als er bijvoorbeeld “Kruisig Hem” wordt geroepen, heb je het gevoel dat je bij de menigte hoort.
Het stuk is geschreven door Andrew Page, predikant uit Southampton in Engeland en is sindsdien 
reeds in 17 landen uitgevoerd, telkens door een lokale bezetting.
Uitvoering op 6 mei om 20 u. in “Ons Middelheem” Bredabaan 425 Brasschaat
6 € inkom (5 € voorverkoop) Marcus.brasschaat@gmail.com Inlichtingen: 0496 40 73 42

Brasschaat doet alles om zijn burgers te doen bewegen. Met allerlei 
acties, georganiseerd door meerdere verenigingen, starten méér en 

actie. Het is de vierde maal dat een Brasschaatse wielerclub -dit jaar 

30 naar 80km. Ook Adinda Van Gerven, schepen van sport, was 
bij de start aanwezig. ‘Het jaarlijks stijgend aantal deelnemers be-
wijst dat deze initiatieven werken. Wat vooral belangrijk is, is dat na 
deze initiatie de mensen blijven sporten. Zo vind ik het heel knap dat 

Brasschaatse vrouwenploegen deelnemen en sommige van deze 
vrouwen zijn ooit begonnen in ploeg te rijden dankzij de ‘Spring op 

START VAN DE VIERDE 
‘SPRING OP JE FIETS’!

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
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iedereen zijn eigen gezellige thuis kan vinden. Ook de 
prijzen van dit prestige project zullen u aangenaam 
verrassen. De m2 prijs ligt  lager  dan  de  concur-
rentie in de omgeving. Zeker wanneer u de standaard 
uitvoering en de TOPlocatie vergelijkt is er geen twijfel 
mogelijk. (vanaf € 255.000 excl. kst)

STEEN VASTGOED nv
Hoogboomsteenweg 181, 2950 Kapellen,

T: 03/666 79 46 - 0475/76 36 27
info@steenvastgoed.be,    www.steenvastgoed.be

Giko Kaart is met de kleuters een tentoonstelling gaan bezoeken in 
de  Sint-Jozefskapel in Brasschaat. Er wordt in de klas drie weken 
lang rond kunst gewerkt en sluiten af met een heuse tentoonstelling 
van de werkjes van de kleuters.

GIKO KAART ‘T VELDHOPPERTJE 
OP KUNSTUITSTAP

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.

KWB Brasschaat Driehoek bezoekt de Stad Mechelen
Op zaterdag 20 mei vertrekken wij stipt  om 8.45u aan de kerk Sint-Jozef Driehoek met de bus naar 
Mechelen. Onder de deskundige leiding van een gids bezoeken wij de stad. Rond 17.00u rijden wij 
terug naar Brasschaat.
Programma: Voormiddag: bezoek aan de brouwerij Het Anker waarbij we de gouden Carolus-bie-
ren degusteren. - Lunch: menu A: Roulade van Mechelse Koekoek of menu B: Toast van ’t Anker.
keuze op te geven bij inschrijving, dranken niet inbegrepen. 
Namiddag: Wij bezoeken o.a. het begijnhof, de kathedraal, het stadhuis en het paleis van Marga-
retha van Oostenrijk….
Inschrijven kan enkel bij Vic De Schepper,  Pauwelslei  67 Brasschaat 03 651 99 31 (voor 8 mei)
Kwb leden: 45 euro en niet-leden 50 euro
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Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Gediplomeerd verpleegkundige & Professioneel masseuse
Tel. 03/664 83 95 • Gsm 0478/245 770 • Praktijk te Mariaburg

Wees niet te streng voor je lichaam,
bij pijn of ongemak probeert het je enkel iets te vertellen.

We brengen het samen terug in balans.
HOUD JE LICHAAM GEZOND,

DAN HOEF JE HET LATER NIET TE GENEZEN

Oude Baan 11(vlakbij het park) • 2930 Brasschaat • Tel. 03/653 33 33

DIENSTER & HULPKOK
PERSOONLIJK AANMELDEN

is op zoek naar

BRASSCHAAT MODE

Zegeplein 5 - 2930 Brasschaat
0487 267 904
dindardershawi@hotmail.com

Originele retouches - Maatwerk 
(heren en dames) - Begeleiding 
naaiwerk - Tekenen patronen 
Droogkuis

M.m.v.: SUGARFREE, DENNIE DAMARO, Garry Hagger,
De Melando’s, Paul Severs, Luc Caals, Maarten Cox,

Michael Lanzo, Robby Longo.

PRESENTATIE: Chris Van Tongelen
(De Romeo’s)

SUGARFREE & DENNIE DAMARO FANDAG
ZONDAG 28 MEI 2017 - Ruiterhal - Gemeentepark 10

Show van 14.30u tot 18u
(Deuren open vanaf 13.30u)

Volwassene: € 14 (incl. gratis CD)
Kinderen -10jaar:

€ 6 (incl. gratis CD-single)

Vooraf plaatsen
reserveren is niet nodig!

www.sugarfreesite.be          www.denniedamaro.be 

Bezoek kapel Della Faille, kerk Maria-ter-Heide
Zaterdag 13 mei 2017, 14 u, Bredabaan 1047, 2930 Brasschaat
Organisatie: vtbKultuur Brasschaat
Om zijn activiteiten permanent te vernieuwen, zet vtbKultuur 
Nationaal elk werkjaar in een bepaald thema, een gerichte aan-
dacht. In 2016 vroegen zij de afdelingen om te werken rond de 
zintuigen: zien, horen, voelen, proeven, ruiken waren de aan-
dachtspunten. Mede daarom organiseerden wij bijvoorbeeld 
“Parfum, een passie” met Lieven Debrauwer.
In 2017 is het jaarthema “streekparels”. Dit zijn nieuwe of ver-
geten bezienswaardigheden binnen een gemeente of een regio; 
elke afdeling kon zo’n “streekparel” naar voor schuiven.
In Brasschaat vinden wij dat de kapel van della Faille, die deel uit-
maakt van de kerk van Maria-ter-Heide, meer aandacht verdient. 
En daarom gaan wij op 13 mei onder leiding van gids Luc Gowie 
die kapel en enkele graftombes bezoeken. En daarna gaan we 
samen in de Belle-Vue iets drinken en nog wat nakaarten.
Schrijf nu in!
Kostprijs: € 7,00 voor leden, € 9,00 voor niet-leden; één con-
sumptie in café Belle-Vue inbegrepen.
Inlichtingen en inschrijvingen via:
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be;
- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43;
- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat.

Kookploeg Remise in Finale

der het patrimonium van het +3-centrum.
De nieuwsgierige wederhelften mochten hun gelauwerde feest-
neuzen vergezellen die werden verheven in de culinaire orde 
van Kapittel.
Het seizoen 2016-2017 werd stijlvol afgesloten o.l.v. chef-kok 
Theo Hamakers die op professionele wijze zijn leerlingen weer 
een erg smakelijk stapje hoger bracht.
Op het menu vonden we naast het aperitief en de nodige hap-
jes het volgende lekkers: maïssoep met mosseltjes en krui-
denscones; rollade van koninginnenhapje met kalfszwezeriken; 
zeewolf in papillotte met asperges, safraansaus en aromatische 

rons met sinaasappelmousse was een specialeke aangeboden 
door de chef.
Meer dan voldaan besloot iedereen om elkaar terug te zien op 
de volgende reeks lessen die aanvangen begin oktober 2017.
Inschrijven kan vanaf nu in de Remise in het Gemeentepark, 
Tel. 03/651 24 87

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

Afstandsbediening gratis. 
Plaatsen van zonnetenten.

Stanny Pauwels
Streepstr. 64 - Kapellen

0475/239 859

A. Van Gerven heeft 
het startschot gegeven 
voor de eerste schie-
ting bij de Jonge St. Se-
bastianen in het Park 
op de nieuwe locatie.

24 uur Fitclassen voor het goede doel
De coach van FitClass Brasschaat, Maarten Gyssens, zal 24 uur 
lang les geven ten voordele van To Walk Again.
Elk uur kunnen 24 mensen zich aanmelden om een uurtje mee 
te sporten in de FitClass. Elke deelnemer betaalt hiervoor €10 
die integraal naar To Walk Again gaat. FitClass wilt iedereen in 
beweging zetten: jong, oud en ook andersvaliden. Daarom zet-
ten wij ons al jaren in voor To Walk Again.
Op 23 & 24 september zal FitClass Brasschaat dan ook, samen 
met zo veel mogelijk teams, aan de start staan van Run To Walk 
Again. De RTWA is een estafettetour, over een afstand van 7 
marathons, voor teams van 15 lopers met min. 1 handbiker. De 
teams lopen dag én nacht door op een parcour doorheen Wes-
terloo en komen op zondag 24 september 2017, na 300 km, op-
nieuw aan in het Sporta domein. De teams laten zich sponsoren 
of zorgen a.d.h.v. geldinzamelacties voor een bijdrage van mini-
maal € 3.000 t.v.v. To Walk Again.
Kom dus zeker op 5 & 6 mei een uurtje mee sporten. Dan heb je 
niet alleen een uurtje plezier, maar zo help ook jij ‘Team FitClass 
Brasschaat’ voor het 5e jaar op rij aan de start te brengen van 
de RTWA. Op deze manier zetten wij samen mensen met een 
beperking in beweging.
Per deelname maak je kans op 6 maanden GRATIS FitClass 
t.w.v. € 340!
FitClass Brasschaat, Sporthal KTA Brasschaat | Ingang sporthal: 
Martouginlei 74, 2930 Brasschaat | Tel.: 0495 32 86 70 | bras-

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

TERRAS-
RENOVATIES
Uitslijpen voegen van terras-
sen

Heropvoegen van terrassen

Vervangen van kapotte tegels

Vervangen van putdeksels.

Enz...

0473/225 897 Bart

Te koop: eengezinswo-
ning vraagprijs € 255.000, 
3 slaapkamers, 2 keukens, 
met zijingang naar tuin, re-
cent gerenoveerd, nieuwe 
elektrische installatie, enz. 
Heislagsebaan 131, Bras-
schaat, Tel. 0475/897 619 
of 0475/897 634

Restaurant zoekt jobstu-
dent voor bediening. GSM 
0472/274 250

Te huur: app. Brasschaat 
Leopoldslei 26, 3 slpk., 
gar., lift. 0497/172 108

Te koop: Alessi 3 manden, 
dienbladen, 1 wijnkoeler, € 
35/st. 0472/641 911

Te koop: tinne inktdoos, 
20 x 14 x 6, anno 1770; 
€ 75. GSM 0472/641 911

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

Te koop: 12 eetkamer-
stoelen waarv. 2 m. arm-
leuning, div. zeteltjes, 
diepvriesk. + laden, keu-
kentaf. rond, 03/651 92 97

Man zoekt tuinw., rest., 
hot., schoonm., strijk, 
e.a.w. 0489/636 583

Te huur: Kapelsesteen-
weg 326 te Brasschaat. 
App., 1ste verdieping, 
grote living, keuken met 
toestellen, 2 slaapka-
mers, grote berging, apart 
wc en autostaanplaats. 
0476/708 819

Te koop: scooter 50 
cc Kymco-Agility. Tel. 
0499/304 468. Vraagprijs: 
€ 400

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: Brasschaat, Re-
rum Novarumlei 18, ap-
partement, 1e verdiep., 2 
slaapkamers, gr. zonne-
terras, garage. Vrij. € 650. 
Tel. 0470/313 126



SCHOTEN
PAALSTRAAT 130
Prachtige ééngezinswoning met Zuidoost stadstuintje, 
magazijnruimte van ca 63 m² , achteruitgang, ruime 
living met open haard, bureauruimte of winkelruimte 
vooraan, geïnstalleerde keuken, 4 a 5 slaapkamers. 
Pal in het centrum, openbaar vervoer, winkelstraat en 
volledig instapklaar! EPC: 317

€ 385.000

EKEREN
THOMAS GRESHAMSTRAAT 35
Rustig maar centraal gelegen halfopen bebouwing 
met aan de overzijde een speelpleintje. Deze 
gerenoveerde gezinswoning beschikt over 3 
slks (mogelijkheid tot extra slks op zolder), ruime 
leefkeuken met toegang tot de tuin, tuinberging, 
garage met automatische poort. Recente conden-
satiebrander. EPC: 363
€ 315.000
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MIKSEBEEKSTRAAT 131 - 2DE
Verzorgd en instapklaar appartement met 2 
slaapkamers in aangenaam en goed onder-
houden ‘klein’ gebouw nabij centrum. Winkels 
en scholen in de directe omgeving. Parkeerge-
legenheid voor de deur. EPC: 292

€ 750 + € 40 kosten

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

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

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 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

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

€ 265.000

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

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

FRANS STANDAERTLEI 6 - GLVL
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers met een 
oppervlakte van 120 m² en 2 autostaanplaatsen. 
Vele mogelijkheden. Beschikbaar: 1 mei 2017.

€ 795

BOSBESDREEF 16
Verzorgde open bebouwing van 1998 op 1144 
m² grond, ca 20 meter perceelbreedte en leuk 
aangelegde tuin met ruim tuinhuis van ca 
28 m². Ideale ligging aan Dennenbosdreef, 
Mieksebaan en goede verbinding naar E19. 
Meer info op www.goetstouwers.be. EPC 523

€ 255.000

SPECHTENDREEF 27
Verzorgde chalet van 1997 op een perceel van 
ca 900 m², een perceelbreedte van 20 meter 
en woningbreedte van 10 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, ruime garagebox, 
tuinhuis, geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin voor-
aan is Zuidwest gericht. Recreatief woongebied = 
permanent wonen toegestaan! EPC: 661
€ 235.000

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

FERDINAND PAUWELSSTRAAT 2
Gunstig gelegen te moderniseren halfopen 
bebouwing met 4 ruime slaapkamers, garage 
en tuin. Pvc ramen met dubbele beglazing en 
rolluiken. EPC 689.

€ 227.000

BRECHT

STABROEK

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

GROTE MOLENWEG 167 - 2DE
Modern duplexapp van 180m² met luxe afw gelegen 
nabij het centr van Stabroek. Dit dakapp beschikt oa 
over ruime living met toegang tot het terras van 54 m², 
compleet ingerichte open kkn, bdkr met inloopdouche 
en vrijst. bad en 2 ruime slpks. Mog om gar. box met 
automatische poort bij aan te kopen. Lift met recht-
streekse toegang tot het app. Bouwjaar 2013. EPC: 119
€ 399.000

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

€ 159.000

MAX HERMANLEI 14
Karaktervolle landelijke open bebouwing met 4 
slk, inpandige en losstaande garage-mooi perceel 
ca. 2000 m². De woning is recent gerenoveerd. 
Aangename locatie te Brasschaat-Kaart op 
kleine afstand vh centrum,dicht bij scholen,win-
kels,openbaar vervoer en parken. INTERESSANTE 
AANBIEDING. EPC: 517
€ 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

€ 470.000

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)

EKEREN
BEDEVAARTSTRAAT 5
Rustig maar centraal gelegen gezinswoning met 
inpandige garage, 3 à 4 slaapkamers en tuin van 
100 m² met achteringang. Praktische bergkelder. 
Gevelbreedte bedraagt 6,5 meter. EPC: 507

€ 229.000

(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)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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De Provinciale voorrondes van provincie Antwerpen zitten erop en 
wat hebben onze turnsters het goed gedaan! Bij instap 2 - 8 jaar 
haalde Helena Sherman brons en zilver. Ook bij instap 2 - 9 jaar 
gingen Kaylee Brack, Alia Khadziev, Evelyne Van Goethem met het 
brons en de zilveren medailles naar huis. In categorie C12 jaar werd 
Victoria Emmers Provinciale kampioene! Maithé Sebregts werd 2de 
in deze categorie. Bij C 13 jaar werd Cynthia Lysen 3de en Celina 
Verhees 4de. Charlotte De Pesseroey werd 3de bij B10 jaar. In ca-
tegorieën B 11 jaar en B 13 jaar waren onze turnsters de beste, 
Elena Otto en Yana Schaerlaeken gingen met de titel naar huis!
In categorie C 14-15 jaar werd Pia Dierick 2de en Laura Hermans 
3de bij C 16+jaar. Bij B 16+ was June Van Craenenbroeck 2de, 
Elena Meeusen 5de en Lauren Rubbens knap 6de. Uiteindelijk bij A 
16+ jaar werd Lieselote Diels Provinciaal kampioene!
Bij de 2de voorronde werd June Van Craenenbroeck 1ste, Elena 
Meeusen 6de, Lauren Rubbens 8ste en Lieselotte Diels 2de.

geen probleem, 14 mei organiseren we onze jaarlijkse “No Limits 
Show” in sporthal van Sportoase, begin om 15u.
Tickets via nlg@skynet.be.

NO LIMITS KAAPT VEEL MEDAILLES 
WEG OP PROVINCIALE VOORRONDES!

Rodenburgh Immobiliën
Dr. Roosensplein 9 - Brasschaat
03 653 30 03 
www.rodenburgh.be

‘s GraevenHuys Immobiliën
Dr. Roosensplein 41 - Brasschaat

03 653 01 03 
www.sgh.be

OPEN HUIS - 6 MEI 2017 - 13.00 - 15.00 UUR

Dopheidelaan 10 - Brasschaat

Villa op rustige locatie met zicht op 
weilanden. 
Deze fraai afgewerkte villa werd 
gebouwd in 1997 door villabouwer 
Vlassak Verhulst en is gelegen in 
een rustige wijk met goede aanslui-
tingen voor diverse uitvalswegen. 
Mogelijkheden voor gastenverblijf of 
kantoor aan huis.

Vraagprijs: € 890.000,00

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP GELDROP EN ASTEN ( NEDERLAND): DON-
DERDAG 18 MEI.
Donderdag 18 mei vertrekt onze bus om 8h15 - op het kerkplein 

-
getouwen die nog allemaal werken. Oude personeelsleden van 

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 klokken, het luiden van klokken en welk geluid 
welke klok maakt hebben daarna voor ons geen geheimen meer. 

-

de natuur en de dieren van de Peel , de natuurstreek waar we 
ons dan bevinden. Een betoverende streek ….

taart) : 48 pp ledenprijs – 53€ niet leden.

pas te betalen.
Gelieve zoveel mogelijk per overschrijving te betalen op het re-
keningnummer  van Femma Brasschaat centrum BE28 1030 
4543 9720.

Vrouw zoekt poetsw., 
strijk, erv., ref. Spr. Ned. 
0486/479 774, Oksana

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

Gediplom. manicure en 
pedicure komt aan huis. 
0484/949 951 Agnieszka

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

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

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

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

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

* Hoge Akker 54: Zeer goed onderhouden landhuis met inkom, living, eet-
kamer, gedeeltelijk geïnstalleerde keuken, berging, apart toilet, kelder. Op 
de 1ste verd. zijn er 3 slaapkamers en badkamer (zitbad-lavabo). Zolder met 
valluik. Mooie zonnige tuin met garage en berghok. Klein beschrijf mogelijk.

            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

Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

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

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

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

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

Op zondag 21 mei 2017 tussen 11 en 14 uur in het Cultuurcen-
trum Brasschaat - Hemelhoeve zaal Born en Thys. Niet zomaar 
een brunch, maar een gezellige ontmoeting in een aangenaam 

-
ter inbegrepen. Prijs: ben je tussen 4 en 15 jaar dan betaal je 
9 €, ben je + 15 jaar dan betaal je 16 €. En er is een kinder-
speelhoek en er zijn extra dranken aan democratische prijzen. 

brasschaat2012.be en stort het bedrag voor 15 mei op rekening-
nummer van Brasschaat 2012:  BE23 0682 3209 8391 met ver-

15 jaar.

BRUNCH BRASSCHAAT 2012
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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

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

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

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

De liberale senioren van VIEF Brasschaat genoten van een 
aangename midweek in Schmallenberg (Sauerland). Interesse 
in onze vereniging? Kom gerust een kijkje nemen in de refter 
van het GIB woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur.

VIEF OP REIS

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

Alle comfort. 03/326 13 87

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

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

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

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

bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 209.000,- € 174.000,-

€ 425.000,- € 229.000,- € 210.000,-

€ 329.000,-

TE KOOP:
Brasschaat, Zand 30

TE KOOP:
Kapellen, Akkerstraat 36

TE KOOP:
Brasschaat, Heislagsebaan 5

TE KOOP:
Brasschaat, Hoogboomstnwg 24

TE KOOP:
Merksem, Uilenshofstraat 5

TE KOOP:
Brasschaat, Boskapellei 82

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 1eV 3 slpk gar
 Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:164 kWh/m²

te renov EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:637 kWh/m²

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

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

glvl app 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:198 kWh/m²

app 2eV 3 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:226 kWh/m²

NIEUW

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het 
nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel.- NL 09/2016.

MATRIX NV
Bredabaan 661 

2930 BRASSCHAAT
Tel: 03/650.10.20

info@matrixnv.be
www.matrixnv.be

Uitvaart+ verzekering 
van DVV.
Nu zonder 

medische acceptatie.

Het gaat om een overlijdensverzekering van 
tak 21 met maximum 6 % instapkosten, af-
gesloten voor een levenslange duurtijd met
een minimalelooptijd van 10 jaar i.g.v. pen-
sioensparen. Voor meer informatie over de 
limieten en uitsluitingen van dit product, de
kosten en taksen, raadpleeg de algemene 
voorwaarden die op eenvoudig verzoek 
beschikbaar zijn bij je DVV-consulent of op
www.dvv.be/uitvaartverzekering/voorwaar-
den. Het is belangrijk deze documenten 
door te nemen alvorens een contract te
ondertekenen. De bijzondere en al-
gemene voorwaarden hebben 
voorrang opde commerciële bro-
chures. Het verzekeringscontract
isonderworpen aan het Belgisch recht. Vraag 

of op www.dvv.be/uitvaartverzekering.

UITVAART+ VERZEKERING

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
APPARTEMENT TE BRASSCHAAT

HUIS TE EKEREN

HUIS TE BRASSCHAAT

Bredabaan 473: Gunstig gelegen rijwoning met handelsruimte, perceel van 
209m². De woning bevat  4 slaapkamers, een leefruimte, keuken, wasplaats, wc, 
badkamer en een tuinhuis. In het centrum op wandelafstand van alle winkels, 
scholen en openbaar vervoer. EPC 390 kWh/m², vg, wg, gdv, gvv, gvkr. IMMOWEB 
Ref. 6861178

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

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

STILTEMOMENT - 10 mei 2017- Sint-Jozef Driehoek
Het eerstvolgende stiltemoment is op woensdag  10 mei  om 19.30 in de kapel van onze kerk. Het 
thema van de bijeenkomst is: De Goede Geest.  Klopgeesten kennen we. En spookbeelden in ons 
hoofd ook; Maar er is ook de Goede Geest, de Trooster en Helper die Jezus ons geeft. De vruchten 
ervan smaken naar meer en maken ons hart en ons samenleven warm: liefde, geduld, vreugde, 
vrede, goedheid, vriendelijkheid, …. 
Iedereen die even een halfuurtje vrij wil maken is van harte welkom.

kozen als doel.  Hier worden we rondgeleid door een gids die ons 
wegwijs maakt in de 400 verschillende wilde planten die er zijn.  De 
verschillende biotopen zorgen voor heel wat variatie.

het overschrijden van de grens is er uiteraard een smokkelverhaal.  

hen.  Hier kan de picnic aangesproken worden of een lunch besteld 

op de teller staan.
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uit Brasschaat is op zoek naar :

JOBSTUDENT 
• Onderhoud groen plantsoenen 
• Algemeen onderhoud, auto’s, garage, …
• Woensdagnamiddag
• Min. 16 jaar

Indien interesse:
inge.groven@gravo.be

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

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

INFO@VOLDERS.BE        03/233 13 43

UW (VERVUILENDE) OPENHAARD PROFESSIONEEL 
OMGEBOUWD NAAR EEN ZUINIGE HOUT 

OF GASHAARD OP 2 DAGEN TIJD
VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE

SINDS 1926BRASSCHAAT

INBOUWHAARDEN EN KACHELS

Sinds 
1926

V&G
Bestratingen BVBA

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

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

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

Prijs ter plaatse
Gratis prijsofferte, met garantie, zelfwerkend patroon

Op 8 en 9 april had in Roskilde, Denemarken, het Europees 
Kampioenschap Karate plaats. In de discipline Kata behaalde 
An Driesens welverdiend de Europese titel voor België, na 5 
overwinningen. Tweede en derde plaats gingen naar Oekraïne 
en Lithouwen.
An startte in 1992 als 14-jarige met karate in Sutani dojo in Bras-
schaat en behaalde haar zwarte gordel in 1998. Anderhalf jaar 
geleden werd ze 3°dan na een examen in Japan.
Haar roots liggen in Brasschaat maar ze woont sinds  2000 in 
Zwitserland, waar ze samen met haar echtgenoot en coach, 
Luigi Polimeno, met succes een eigen karateclub startte.  Met 
14 clubleden nam Tomodachi dojo op 22 april deel aan het Open 
Belgian Kata Championship in Kapellen, waar ze, in de verschil-
lende categorieën, met 7 leden schitterden op het podium. Ook 
hier behaalde An  Driesens een eerste plaats, voor de 6° keer als 
Belgisch kampioene.
Karate is geen sport die de media haalt zoals wielrennen, tennis 
of gymnastiek, maar ook in deze sport heeft België nu voor het 
eerst Europees goud behaald. An  Driesens zette in de karate-
wereld België op de kaart!

GOUD OP EUROPEES
KAMPIOENSCHAP KARATE 
KATA VOOR AN DRIESENS

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

Brandhout,
Houtpellets,

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

-
-

-

Alle renovatiewerken, 

Strips gezocht.

A
-

-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
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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

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:

Merksem:

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

Te huur:

Ik koop

   

Spanje Calpe. - Te huur: 

Ik zoek:

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

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

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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

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

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

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

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

De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Schoten, Stabroek, en Wuustwezel van de Sportregio Antwerpse 
Kempen slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar met de orga-
nisatie van de Sporteltoer 2017. Tijdens zes Sporteldagen kun-
nen 50-plussers van verschillende sporten proeven.  vzw Sport 
Plus Brasschaat organiseert de eerste Sporteldag van de regio 
op donderdag 11 mei in sporthal Sportoase. Er staan dit jaar 
weer een heleboel leuke sporten op het keuzelijstje: lijndansen, 

kubb, curve bowls, curling, badminton, zelfverdediging of een 
duik in het zwembad van Sportoase. In de namiddag kan je mee-
doen aan een wandelzoektocht in het park of verder sporten in 
de sporthal. Daarna kan je nog even gezellig blijven napraten, 

sportdienst in via tel. 03 650 03 30 of sport@brasschaat.be. Voor 
een halve dag betaal je 7 euro pp, voor een hele 10 euro pp. In 
de prijs zitten de activiteiten, de sportverzekering, de lunch en 

SPORTELEN IN BRASSCHAAT

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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uit Brasschaat is op zoek naar:

HULP PROJECTLEIDER
(m/v)

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

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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?

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Beunen Ellie 19-04, Kalmthout
Pien Linde 21-04, Brasschaat
Van Baelen Caity 19-04, Schoten
Janssens Suze 20-04 Stabroek
Schoenmakers Orlando 18-04, Wuustwezel
Sigin Yari 17-04, Wuustwezel
Kennis Mil 18-04, Wuustwezel
Betuker Johan 17-04, Kapellen
Jaafar Ibrahim 19-04, Brasschaat
Clapdorp Olivia 19-04, Schoten
Heyligen Jack 20-04, Wuustwezel
Dinu Anastassia 18-04, Brasschaat
Van Dyck Joseph 21-04, Brasschaat

Uijttebroeck Annelie 24-04, Brasschaat
Afallah Amira 23-04, Essen
Benail Salsabiel 21-04, Kalmthout
Janssen Linde 23-04, Brasschaat
Aboshaban Arafat 22-04, Kapellen
Casier Thibault 23-04, Kalmthout
Bellemans Lize 24-04, Sint-Lenaarts
Volckaerts Gonzalez Javier 25-04, Kapellen
Devillé Théo 12-04, Brasschaat
Mertens Julie 17-04, Halle
Hochsteyn Erika 18-04, Kapellen
Dom Phil 16-04, Brasschaat
Van der Schoot Jeff 25-04, Brasschaat

Carmoy Johan te Brasschaat met Ceulemans Nancy, te Brasschaat
Blommaart Pieter te Brasschaat met Perpet Bieke, te Brasschaat
Dolahsek Sven te Brasschaat met Dietvorst Elke, te Brasschaat
Camps Ludovicus te Brasschaat met Staes Josephina, te Brasschaat

Valkiers Joannes, 90 jaar, weduwnaar van Serneels Virginia, Brasschaat
0277 Georgissen Louis, 92 jaar, weduwnaar van Eelen Elvira, Schoten
0278 Voet Maria, 78 jaar, Brasschaat
0279 Aerts Anna, 86 jaar, Brasschaat
0280 Verbeke Robert, 76 jaar, echtgenoot van Diependaele Lea, Kalmthout
0281 Claeys Michiel, 83 jaar, echtgenoot van Vinck Paula, Stabroek
0282 Baeyens Franciscus, 66 jaar, Schoten

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):

6 - 7/05 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

6 - 7/05 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

6 - 7/05 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

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

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

0487/636 835

Papier

Ophaling huisvuil april

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   08
DINSDAG   09
WOENSDAG 10
DONDERDAG 11
VRIJDAG     12
ZATERDAG   13

MAANDAG   01
DINSDAG   02
WOENSDAG 03
DONDERDAG 04
VRIJDAG     05
ZATERDAG   06

Ophaling huisvuil mei

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

GEEN OPHALINGEN De ophalingen 
van maandag

1 mei ver-
schuiven naar 
vrijdag 5 mei.

GEEN GFT ophaling

TAALCURSUSSEN ZONDER STRESS IN HET DAKHUUS !
Het Dakhuus pakt nu al uit met zijn nieuwe aanbod taalcursussen voor het najaar 2017-18. Je kan 
kiezen uit wel 16 talen op verschillende niveaus. De niet-schoolse aanpak van het Dakhuus is uniek 
in onze regio en kan jaarlijks veel cursisten bekoren. Elke groep kan werken volgens eigen tempo en 
interesse. De cursisten komen bovendien slechts één keer per week samen, zodat er nog voldoende 
tijd overblijft voor andere activiteiten. En aan het einde van de lessenreeks zijn er geen examens. 
Geen stress dus, wel bijleren in een aangename sfeer! Heb je je keuze al gemaakt? Wees er dan snel 
bij, want snelle beslissers worden extra beloond met een mooie vroegkorting van 20,00 euro. Opgelet, 
deze korting is slechts geldig tot 28/05/17. Op www.dakhuus.org vind je meer informatie hierover. Of 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13-17u, wo 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org 

Mieke De Weerdt en Jac-
ques Verbeeck vierden 
hun 50 jaar huwelijk op 
14/04/2017! En dikke pro-

Gevraagd: erv. poetsvr. 
NL-spr., met dienstenche-
ques. MtH. 03 271 24 72

Guylnara, werklustige en 
eerlijke vrouw wil graag bij 
u komen poetsen, 4 à 5 u/
dag. € 9/u. Spr. Eng. en 
Nederl. T. 0487 407 907
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Nieuw: 4 aso wetenschappen

O P E N D E U R D A G
ZONDAG 14 MEI 2017

SCHOLENGEMEENSCHAP

GIB
GIB van 14u tot 17u

Door Verstraetelei 50 - Brasschaat
Gitok van 10 tot 17u

Kapellensteenweg 112/501 - Kalmthout

voor wetenschap en techniek

13:00 - 18:00 uur

Uniek lifestyle evenement met topzaken uit
Brasschaat die U inspirerende nieuwigheden voorstellen en laten proeven.

Voor U gebracht in een sfeervol kader in het centrum van Brasschaat:
Garage Jaguar - Land Rover Metropool
Augustijnslei 25, 2930 Brasschaat.

Tijdens deze “Inspiration Days” kan
U doorlopend genieten van Lifestyle,
gezelligheid, lingerie & beachwear modeshow.

VRIJE 
TOEGANG

Zaterdag 13 & Zondag 14 Mei 2017
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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.

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

‘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

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

Alle renovatiewerken, 
schild., bezett., lamin., teg. 
0489/501 306

Hondenuitlaatservice & 
dierenoppas aan huis, 
0498/107 758 (Mieke)

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

Bekwame klusjes- en 
tuinman gezocht die 
gemotiveerd is. GSM 
0486/482 666


