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BREDABAAN 358

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

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

3 COUPONNEN HALEN = 2 BETALEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

kom 
langs

Goudsmid - Juwelier

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

MOEDERDAG
14  mei

Zeer ruime keuze

T. 03 633 09 88

Bredabaan 1027 - 1073 - 1075   -   Maria-ter-Heide   -   Tel. 03/663 37 33

www.teletechnics.be

Er zit muziek in mei!
 Van 9 t.e.m. 13 mei

 zijn er doorlopend demo’s van o.a.:

 Sonos, Bose, Heos en B&O

    

    

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

PRACHTIGE LINNEN HEMDEN

-25% 
KORTING*

op alle hemden
*Bij aankoop vanaf 2 hemden
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk
Op 26 april 2017 organiseerde KWB Driehoek haar tweede open workshop  “Pralines Maken”. Onder 
de deskundige leiding van Filip Lelie leerden de deelnemers de techniek aan. De zelfgemaakte prali-
nes smaakten uitstekend. Opnieuw een succesvolle lesavond.

KWB DRIEHOEK EN ZELF PRALINES MAKEN

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 19 MEI
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

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

Eén bon per klant - enkel geldig op onderhoud niet op onderdelen 
of wisselstukken - niet cumuleerbaar met andere acties

Spelend Frans leren!Zomervakantie 2017
Samen met Taal Plus

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

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

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

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

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

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

Comforthome

Huishouden is meer dan poetsen!

Wij helpen
graag in huis!

Wij zijn
steeds op zoek

naar enthousiaste
werknemers!

Opruimen, poetsen, afwassen,

strijken, ramen lappen,

boodschappen doen,

kleding wassen, koken,

kleine verstelwerkjes,
...

• Correcte verloning met premies

• Maaltijdcheques

• Uurrooster aangepast aan
privé situatie

• Administratieve ondersteuning

• Langdurige tewerkstelling

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

Nieuwe leveringen
kleedjes, tops

en zomerbroeken

Lentebroeken BRAX
nu tot -50%

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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OPENINGSUREN:
Alle werkdagen van 9u30 tot 18u30, Gesloten op donderdag
Zaterdag van 10u tot 18u
zondag en feestdagen van 13u tot 18u

5000m² meubelplezier www.meubleta.be

Afrit nr 3 BRECHT

Volg industriezone
‘De Ring’

BREDA ANTWERPEN

BRASSCHAAT

ST. JOB IN ‘T GOOR

BRECHT

Ambachtslaan 2
2960 Brecht-België

Afrit nr. 3
industriezone De Ring
naast Blokker en Aldi

Tel. 0032(0)3 313 83 52,
Fax 0032(0)3 313 60 44,

E-mail: info@meubleta.be

BOXSPRING – KASTENCOMBINATIES
MEUBLETA PRESENTEERT:

NIEUWE STAND!

Boxspringset 180x200 compleet,
inclusief 2 pocketverenmatrassen en topper.

COMBINEER DE JUISTE KLEUR BIJ UW KAST.
1345€

1585€
Introductieprijs:

STEM DE KLEUR VAN DE FRONTEN AF 
OP UW BOXSPRINGCOMBINATIE.

Zweefdeurkast 300cm met combifront 
2 draaideuren + 4 laden in spiegel.

1237€
1469€

Introductieprijs:

Draaideurkast 200 met effectfronten

647€
769€

Introductieprijs:

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 10 mei
Dagsoep

Gevulde paprika, 
papatas bravas

Donderd. 11 mei
Dagsoep

Vrijdag 12 mei
Dagsoep

Napoleon’s 
kip Marengo

Maandag 15 mei 
Dagsoep

met Braziliaanse salsa

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.

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

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 

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

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

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62
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RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

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

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

Z e t e l b e d r i j f

De doe-het-zelver kan 
bij ons terecht voor luxe 
parket vinyl stroken 
en tegels van JAB-
Anstoetz.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom.
Ontdek het volledige 
productgamma via onze 
website. 

 
www.HERFIL.be

JAB VLOEREN

Alle soorten gordijnen op maat - Gratis opmeten, leveren en ophangen

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

VERKORTEN • VERLENGEN • VERSMALLEN • VERBREDEN
Openingsuren:
Ma. - vr. 9 - 18u • Zat. 10-17u
Zon- en feestdagen gesloten

Tel. & fax 03 651 63 66

www.naaldenschaar.com
Bredabaan 354 - Brasschaat

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

BRASSCHAAT MODE

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

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

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)

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

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn, geen ge-
remde. 0492/263 118
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Tijdens de Maand van 
de Sportclub van 1 tot 
en met 31 mei 2017 
zetten heel wat sport-
clubs in Brasschaat 
hun deuren voor jou 
open. Tijdens de gratis 
trainingen en initiaties 
ontdek je alles over hun 
werking en activiteiten! 
Vanaf maandag 1 mei 

starten er al enkele clubs met het bieden van gratis sportlessen. 
Jong en oud komt in aanmerking om deel te nemen aan heel 
wat initiaties. In het programmaboekje vind je volgende informatie 
terug: waar, wanneer, sport, sportclub en leeftijdscategorie. De 
boekjes zijn op verschillende locaties beschikbaar zoals sport-
hallen, bib, … en vind 
je terug op onze web-
site. Dus trek alvast je 
sportieve kledij aan en 
aarzel niet om naar de 
sportclub te gaan.
Meer info:
sportdienst Brasschaat  
Bredabaan 407
Tel. 03 650 03 30
sport@brasschaat.be
www.brasschaat.be

MAAND VAN DE SPORTCLUB
Grijp je kans… en je sportschoenen!

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

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

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

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

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

Administratieve medewerker (m/v)
(voltijds / deeltijds : min 30 u / week)

“ Enthousiaste organisatorische duizendpoot “

Je bent mee verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en 
zeilen van onze bakkerij. In deze gevarieerde job zorg jij met 

je organisatietalent ervoor, dat alles vlekkeloos verloopt. 

Uitwerken van creatieve publiciteitscampagnes, verant-
woordelijk zijn voor HACCP,  contacten met onze partners  en 

zoveel meer behoren tot je takenpakket. Kennis van 
loonadministratie en voedselveiligheid is een pluspunt.

Wij bieden:
Tewerkstelling in een jong en dynamisch team.

Zeer afwisselende jobinhoud met veel verantwoordelijkheid.

Meer info over vacature zie :  www.bakkerij-wouters.be
Contacteer ons: Wouters Brood & Patisserie BVBA

Onderzeel 18 • 2920 Kalmthout
info@bakkerij-wouters.be • Wouters Chris • 0479/43.25.76Bredabaan 180 l BRASSCHAAT

T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be
L I N G E R I E

Zaterdag voor alle moeders een cadeautje bij aankoop!

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

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

0489/553 445
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Volwassenen: € 55,- p.p. (incl. btw)

inclusief dranken: Cava ontvangst, koffie bar, thee infusies, aangepaste wijnen, 
frisdranken en waters

Kinderen 5-12 jaar: € 25,- p.p. (incl. btw)

inclusief dranken: Kiddibul en Capri sun, frisdranken en waters

SUNDAY
BRUNCH

 Al onze 
brunches zijn 

met springkasteel 
voor onze kids in onze 

nieuwe tuin.
Kinderen t.e.m. 

5 jaar GRATIS!

Asperge-brunch!
28 mei 2017- vanaf 11u

Babykreeften-brunch!
25 juni 2017- vanaf 11u

Moederdag-brunch!
15 augustus 2017- vanaf 11u

NIEUWE 
FORMULE!

SHARED BRUNCH:
Uitgebreid ontbijtbuffet

aan tafel. 
4 voorgerechten, 

2 hoofdgerechten en 
uitgebreid 

dessertenbuffet.

RESERVEREN: Tel: 03/645 04 27                         Hof ter Delft: Laar 42, 2180 Ekeren                                  www.hofterdelft.be

Met de komst van Gregory Stockbroekx (19) heeft Dragons zijn 
huiswerk voor volgend seizoen helemaal rond. Dragons beves-
tigt wederom haar beleid om met jonge Belgische spelers te wil-
len werken. Voorzitter Hans Borstlap: “Greg is zeer welkom op 
Dragons. Natuurlijk betreuren wij dat de degradatie van onze 
buren de aanleiding was voor zijn vertrek, maar als een jonge 
topsporter ambities heeft, dan moet hij keuzes maken voor hem 
zelf. Greg is een makkelijk scorende spits en dat kunnen we 
goed gebruiken.”
Gregory is een vaste waarde voor het Belgisch U21 team en 
een neef van Manu Stockbroekx ( voormalig Dragons speler en 
zilveren medaille winnaar in Rio). Gregory: “het was voor mij heel 
moeilijk om afscheid te nemen van mijn club waar ik alles ge-
leerd heb en veel aan te danken heb. Ik heb heel veel advies 
ingewonnen, ik heb zelfs mijn “grote” neef Manu gesproken. Uit-
eindelijk is het mijn ambitie die mij heeft doen besluiten om naar 
Dragons te trekken.”
Topsport bestuurder Manu Leroy: ”onze belangrijkste taak was 
te zorgen voor een brede en kwalitatieve selectie, die kan mees-
trijden voor de prijzen in België en in de EHL. Wij hebben nu in 
elke linie 5 spelers op eredivisie niveau. Wij konden onze ploeg 
met jonge talenten aanvullen omdat wij een kerngroep hebben 
met zeer veel ervaring.”

compleet en denkt met de 3 nieuwkomers (Wegnez, Poncelet, 
Stockbroekx) en de thuiskomt van Louis Rombouts het verlies 
van Thomas Briels te kunnen opvangen.

GREGORY STOCKBROEKX KOMT DE 
AANVAL VAN DRAGONS VERSTERKEN

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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.

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

0475/98 16 67

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

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

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
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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.

Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
De Caterslei 20 • 2930 Brasschaat
0476/97.61.51
roel.augustyns@vav-advocaten.be

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Het was een zeer mooi seizoen. Met hoogtepunten en nog hogere 
punten. Knappe voorrondes, een mooiere tweede ronde en een 
spetterende Final 4!!! Een mooie en verdiende tweede plaats in 
Vlaanderen was de beloning. Dank aan coach Sven en coach Joerik 
om de jongens op dit niveau te brengen. We zijn al razend benieuwd 
voor volgend seizoen.

LANDELIJKE MINIEMEN
BRASSCHAAT BASKET BEHALEN

2E PLAATS IN DE VLAAMSE “FINAL 4”

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

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

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

Te huur: app., 3 slpk., 3e 
verd., lift, Hoevensebaan 
186, Kapellen, Domein 
Blauwhof, € 1050; € 150 
VK. Tel. 03/488 60 81

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

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

Dame geeft computerles 
aan huis, W10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410
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Van de Wiellei 96
Brasschaat

Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

TOTALE
UITVERKOOP

GROTE KORTINGEN
wegens verbouwingen

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Wij zoeken voor snelle indiensttreding:

AUTOTECHNIEKER 
Gemotiveerde M/V met ervaring

Garage Sven Van Dongen nv

Wij vragen:
-opleidingsniveau A2/A3 of gelijkwaardig door ervaring
-zin voor organisatie en orde
-fl exibiliteit
-samenwerking met collega’s

Wij bieden:
-een aangename werksfeer
-een aangepast loon met maaltijdcheques
-werk voor een modern merk met toekomst

Stuur uw c.v. met foto:
Garage S. Van Dongen nv
Bredabaan 745 • 2930 Brasschaat
Vandongen.brasschaat@peugeot.be

MEDEWERKER 
SCHOONMAAK 
KANTOREN
Voor onze hoofdzetel zijn we op zoek naar 
een MEDEWERKER SCHOONMAAK. 
Onze kantoren zijn gelegen in Antwerpen. 
Wil je terecht komen in een warme orga-
nisatie waar je met goesting blijft werken? 
Dan is deze job iets voor jou !

 Poetsen/schoonmaken/onderhoud: 
Je bent verantwoordelijk voor de schoon-
maak van diverse ruimtes binnen ons hoofd-
kantoor. Diverse materialen zijn ter beschik-
king voor gebruik.

 Daarnaast spring je bij voor kleine
boodschappen.

 Vereist: minimum 5 jaar ervaring

 Een gemotiveerde poetsheer/poetsdame
die zelfstandig zijn/haar mannetje
kan staan.

 Enthousiaste persoonlijkheid
 In het bezit van rijbewijs B
 Stressbestendige persoon die goed 

doorwerkt.

 Wij geven de kans tot een vast contract 
na een positieve feedback.

 Uurrooster in onderling overleg
(deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar)

 Competitief loon met voordelige extra-
legale voordelen.

 
 
Ik kijk alvast uit naar jouw motivatiebrief 
en cv: evy.cluckers@selecthr.be

PATCHWORK & QUILTING IN ANTVERPIA
OP MAANDAG 15 EN DINSDAG 16 MEI 2017

Laat je verleiden en kom eens kijken waar wij mee bezig zijn !   Je kunt bij ons alle technieken 
leren. Van de simpelste log cabin tot het schattigste mini-quiltje !  Quiltjes voor in de wieg en voor 
het allergrootste kingsize bed, het heeft voor ons geen geheimen.....  
Geniet van de tentoongestelde werken, volledig afgewerkt of zelfs nog in de startblokken ....
En als je uitleg wilt vraag het gewoon !  Je moogt ook je eigen werk meebrengen, gewoon om mee 
uit te pakken, of .....ook als je eventueel met een probleem zit !
Vraag ons de mooiste, de simpelste, de meest ingewikkelde patronen, u krijgt ze van ons ....
Ook hebben we voor jullie steeds mooie patchworkstofjes aan hele kleine prijsjes. Waar vindt je 
nog een “fat quarter” d.i. 1/4 meter katoenen stof voor €2 ...   Ook hebben we pakjes met voorge-
knipte lapjes vanaf €2 !   Ook vele tweedehands patchworkboeken waarvan de opbrengst steeds 
naar een goed doel gaat ....
Kom bij ons de kunst afkijken nu gedurende onze open deur dagen vanaf 10 u !
Wij hopen u warm te kunnen maken voor onze Quilt-Kunst met grote en kleine k ......
Ook kunt u reeds inschrijven voor het herfst- en winterseizoen dat reeds start op 22 augustus.
Lessen elke dinsdag van 10 tot 15.30 u in. ANTVERPIA St.Antoniuslei Brasschaat-Mariaburg.
De leden van de Quilt-Kunstkring “ In de Hoven van Plaisantie” heten U van harte welkom !
Alle info bij Monica Verijke-deschepper GSM 0475.297.554

APP TE HUUR 3 kamers. 
Living met groot zonneter-
ras en zicht op vijver. 850 
euro/mnd + 160 kosten. 
Ondergr. parking mogelijk: 
70 euro/mnd. Onmidd. be-
schikbaar. “Vijverhof”, Ant-
werpsestwg 279 (grens 
Kapellen-Brasschaat).

Afspraak:
Sinjoor makelaars

03 646 66 55,
www.sinjoor.be

Te koop: 2e H. aanh.w. vr 

hangw. 2 m l. voor vervoer 

Gegalvaniseerde 2de H. 
aanhangwagen 2 m l op 

300. GSM 0492/263 118

Te koop: 2de H. scoo-
ter 49 cc, geen rijbewijs 

GSM 0486/245 784

Te koop: salon beige, 3 

30. Perfecte staat. GSM 
0473/597 749

Te huur: ben. app., liv., 
ing. kk., bk., berg., 1 slpk., 
dichtbij winkels, gn huisd., 
niet roken. Vrij 1 august. 
Mariaburg. 0473/597 749

Tuinwerk en hulp bij 
schoonmaken.  GSM 
0488/703 478

Ik let op uw huisdieren. 
GSM 0466/423 250

Te koop: St. Mariaburg, 
app. Caterheide molen 
338 - 340 + garage, 2 

68 72

Vrouw zoekt werk, poets., 
strijk, nt rookst., enk. ser. 
aanb. GSM 0486/401 250
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woensdag 17 mei 
tussen 14 - 17u

FamBrass
Hemelweide 

(bij slecht weer in de Ruiterhal)

Een superleuk familiefestival.
Springkastelen, uilenshow, workshops, 

verhalenvertellers, spelletjes 
en wedstrijden,

kubben, pannekoeken, 
fruit en zo veel meer.

Met om 16 uur 
een optreden van 

Zannemie en de bende
GRATIS TOEGANG

Zaal Drieheem
Rerum Novarumlei 47,
2930 Brasschaat
Elke donderdag om 10u, 11u30, 
18u & 19u30.

Ga naar weightwatchers.com/be 
voor meer acties en voorwaarden. 

1ste 
sessie 
gratis

Ontdek onze 
                          cursus!

Waarom Wachten?

Blijven genieten

Slim voedingsplan
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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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

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%

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

0487/636 835

Op 21 mei organiseert Mikerf het Schaapscheerfeest
Kinderboerderij Mikerf organiseert op zondag 21 mei het Schaapscheerfeest. Die dag valt er heel 
wat te beleven op de boerderij. Niet alleen worden de schapen dan geschoren, er staat ook een 
heuse tentoonstelling over schapen, met info over de soorten schapen, hun verzorging en het 
scheren van de schapen. 
Als bezoeker van het feest kan je ook zien hoe een schaapherder en zijn hond de schapen bijeen-
drijven en je kan kennismaken met het kaarden, spinnen, twijnen, vilten, breien, verven van de wol. 
Je kan zelfs een wollen deken of tapijt aankopen uit het eigen atelier van Mikerf.
Tijdens het Schaapscheerfeest kan je ook heel wat verse koemelkproducten aankopen die op de boer-
derij gemaakt worden, zoals platte kaas, boter en yoghurt. En ook voor producten die gemaakt worden 
van het fruit van de boerderij, zoals kruidenazijn, gelei en kruiden, kan je die dag op Mikerf terecht.
Tot slot kan je die dag ook aanschuiven voor een heerlijk vers, ambachtelijk gebakken brood. Dit 
brood wordt bereid door de bakkers van Mikerf, in de eigen traditionele houtoven.
Bovendien is een bezoek aan dit boerderijfeest volledig gratis!
Praktisch: Zondag 21 mei van 14u tot 17u op Kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25, 2930 Brasschaat. 
Gratis toegang
Ben je de trotse eigenaar van één of meerdere schapen en wil je die vakkundig laten scheren? Schrijf 
je in op het nr 03 663 77 16 of mail naar kinderboerderij@aralea.be. Dit kost 10 euro per schaap.

Curieus & vtbKultuur 
Wuustwezel

GC KADANS - vrijdag 26 mei 
2017 - 20u15 - 15 euro

MIRAGE speelt
FLEETWOOD MAC

tribute concert
Wondermooie 
muzikale reis in 
het verleden
Kaarten:
www.curieus-
wuustwezel.be
03 669 89 45

Te huur: Wuustwzl., Wa-
terdr., appartement, 1ste 
verd., 2 slaapkrs, terras, 
garage. Tel. 0498/727 345. 
Vrij 1 augustus.
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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

Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be
Afgelopen weekend gingen de Vlaamse Kampioenschappen A-
B-C-niveau ritmische gymnastiek door.
Bij C-12 jaar werd Maithé Sebregts 3de en Victoria Emmers 4de. 
Bij C 13 jaar was Celina Verhees 6de en Cynthia Lysen 8ste. Bij 
C 16+ werd Laura Hermans Vlaams Kampioen!
Bij B10 jaar werd Charlotte de Pesseroey 4de en ook Elena Otto 
bij B 11 jaar werd 4de. Yana Schaerlaeken bij B 13 jaar werd vi-
ce-Vlaams kampioen.  Bij B 16+ werd June Van Craenenbroeck 
3de, Elena Meeusen 5de en Lauren Rubbens 8ste. Lieselotte 

en trainsters!

LAURA HERMANS
IS VLAAMS KAMPIOEN

Verwenmama’s –papa’s gezocht voor blokkers:
Van 29 mei tem 23 juni willen we met de gemeente Brasschaat studenten de kans geven om in een rustige 

Contact:  Dieter Meynendonckx; dieter@bielebale.be - 03 653 52 74
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MATER DEI STELT VOOR 

SCHLAGERFESTIVAL 

SCHOOLFEEST 2017 

Wanneer: zaterdag 20 mei 2017 

Waar: della Faillestraat 16   Maria-ter-Heide 

Start optreden: 14:00 uur 

leuke kraampjes    kinderfuif  heerlijke barbecue  
mariaterheide@bsmaterdei.be        ORmaterdei@gmail.com 
www.mater-dei.be         ORMaterDei 

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

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

Zondag 21 mei 2017 Wijkwerking Mariaburg vzw

Mariaburgse auteurs in
Literair Café na lancering
nieuwe wandelzoektocht

Na de succesrijke Erfgoedzondag in april staat ook in mei het 
Wijkcentrum Mariaburg weer open om een massa bezoekers 
te ontvangen. Zondag 21 mei stelt secretaris Walter Lauriks de 
gloednieuwe wandelzoektocht voor. Na de gesmaakte editie 
2015 wil de Wijkwerking Mariaburg vzw in 2017 een familiale 
culturele wandeling presenteren in het gedeelte van de wijk dat 
als het “Nieuw Kwartier” bekend stond. 35 vragen zijn te beant-
woorden langs het parcours en 15 foto’s dienen gelokaliseerd. In 
het opgavenboekje wordt tevens een brok historische informatie 
verstrekt. De schiftingsvraag heeft betrekking op de drie prijzen 
die door beeldhouwer Peter Kempenaars en dochter Anne zijn 
vervaardigd.  
In het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 
Ekeren wordt van 14 tot 15 uur deze zoektocht via powerpoint 
voorgesteld. Alle verdere informatie kan men vinden in nummer 
133 van  “Gazet van het Nieuw Kwartier”, in onze opgaveboek-
jes, op de website http://mariaburg.be. 
Nadien  zijn de Mariaburgse auteurs  Marita De Sterck  en Ugo 
Janssens present in het wijkcentrum. Tijdens het ‘Literair Café’ 
zullen ze vertellen over hun literair werk ‘Valavond’ en de trilogie 
‘Oculatum’, dat zich op Mariaburgs grondgebied afspeelt. Ugo 
Janssens is een succesrijk auteur van werken als Historische 
gids van België, De oude Belgen, De Heidenen, De Germanen, 
Vrouwen van godin tot slavin, Tinne tamboer van Napoleon...  
Marita De Sterck is één van de beste jeugdauteurs die ontzet-
tend veel romans publiceerde. Zij kreeg tal van literaire prijzen 
en heeft recent weer enorm veel succes gekend met “Wreed 
schoon, volkssprookjes op reis”. De prachtige illustraties van 
zoon Jonas Thijs maken dit boek tot een te koesteren hebbeding.
In het Heemkundig Documentatiecentrum bevindt zich ook een 
dichtbundel “De jonge Appoloon” uit 1961. Daarin komen drie 
Mariaburgse jongeren aan bod: Hugo Brems (later professor aan 
KU Leuven), Ludo Van Bouwel (Gazet van het Nieuw Kwartier) 
en Gui Van Look. Van laatstgenoemde worden enkele haiku’s 
voorgelezen. Deze betreurde medewerker van de Wijkwerking, 
die naast fotograaf en kunstkenner ook een verdienstelijk dichter 
was, krijgt postuum een verdiend eerbetoon.
Wijkwerking Mariaburg zorgt zoals elke derde zondag van de 
maand voor een “Knabbel en Babbel”. Iedereen is welkom vanaf 
13 uur.

Wij zijn op zoek naar:

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

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

Augustijns keukens & interieur | Kalmthoutsesteenweg 193 | 2990 Wuustwezel

CHAUFFEUR RIJBEWIJS C
WERKVOORBEREIDER

SCHUURDER / SLISSER

KEUKENPLAATSERS
mét ervaring en kennis van sanitair en elektriciteit

Voetbalclub Exc. Kaart
Woensdag 10 mei geeft onze club een open training voor jongens 
en meisjes geboren in de jaren 2011 - 2007. Training heeft plaats 
van 16 uur tot 17.15 uur. Rustoordlei 92/b. Iedereen is van harte 
welkom en kom gerust eens genieten van het voetbalspelletje.

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

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

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

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

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

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

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

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

BELASTINGBRIEF
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel.Tips voor 2018. 
0486/38.22.28
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6 WINNAARS FEESTPAKKET TWV € 150 pp

DANK VOOR JULLIE TALRIJKE OPKOMST 
Volg ons op facebook – noteer alvast

ZATERDAG 18 NOVEMBER 

 Kaasmeester Lourdon
 Les tartes de Françoise

 Le Muguet

 Slagerij Gysels
Mrs M Jonckers L’ Antipasto

  Poule & Poulette

DIT WAS DE EERSTE EDITIE VAN

NAJAARSEDITIE BRASSMAAKT

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

Thomas Briels verlaat 
KHC Dragons

KHC Dragons neemt afscheid van Thomas Briels, maar weet zich 
versterkt door 3 top spelers, te weten: Louis Rombouts (Campo Ma-
drid) , Victor Wegnez (21 jaar, jeugdinternational en nu toegevoegd 
aan het BNT en afkomstig van Daring) en Nicolas Poncelet (20 jaar, 
jeugdinternational en afkomstig van Leopold).
Dragons hoopt nog één transfer af te ronden om dan komend sei-
zoen weer een kampioensploeg het veld in te kunnen sturen.
Thomas verruilt Dragons voor de Nederlandse club Oranje Rood, 
waar hij al eerder 7 jaar speelde.
Voor Thomas Briels hebben zijn mogelijkheden voor een mooie 
carrière naast - en na het hockey de doorslag gegeven.  Thomas: 
“ Twee jaar geleden had ik dit zelf nooit gedacht maar het leven 
verloopt niet altijd zoals men het verwacht. Ik krijg in Eindhoven de 
kans tophockey te combineren met het uitbouwen van mijn profes-
sionele carrière als podoloog bij Sportplein Eindhoven. Ik kan enkel 
alle mensen bij KHC Dragons bedanken hoe zij mij met open armen 
hebben ontvangen en behandeld. Het wederzijds respect en begrip 

Momenteel staan we al bijna twee jaar op de eerste plaats en de 
landstitel vorig jaar is een herinnering die ik nooit meer ga vergeten. 

in Brasschaat. Ik kijk er enorm naar uit en ik hoop dat we de eerste 
Belgische club zijn die de Europese beker in de lucht kunnen ste-

knoop door te hakken want het is kiezen tussen twee liefdes.”
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Quirijnen 03 650 15 15

Met droefheid
melden wij u het heengaan van

Piet Ickx
Ere-advocaat aan de Balie van Antwerpen

Schepen van Middenstand, 
Toerisme, Jeugd en Juridische Zaken

Brasschaat 1971-1976 

echtgenoot van
Denise Hermans  

° Brasschaat 27 maart 1934 - † Brasschaat 30 april 2017

Dit melden u :
Denise Hermans,

zijn echtgenote;
Isabelle Ickx,
Muriel Ickx 
 en kinderen Joëlle en Tomasz Kohlberger,
Paul en Jessica Marien-Ickx
 en kinderen Ophélie, Delphine en Alix,

zijn kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Condoleren :
Pauwelslei 223 bus 2002 - 2930 Brasschaat

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

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

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

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

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

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

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
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Kapelsesteenweg 471 • 2180 Ekeren • Alle dagen open vanaf 12u. • Contactpersoon: Christian Missotten 0475/98 11 44

PERSONEEL
GEZOCHT

ZEER GOEDE 
VERDIENSTEN 

EN FLEXIBELE UREN

wegens toenemende drukte 

Sous Chef Full Time
Flexi Jobs keuken
Studenten afwas

KEUKEN

Full time Kelner M/V
Flexi Jobs Kelner M/V

Studenten M/V
Weekendhulp

ZAAL
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

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

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE-
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

Zaterdag 29 & zondag 30 april stelde VZW+3 centrum haar deu-
ren open voor het grote publiek in de Remise. Een uniek gelegen 
gebouw, vlakbij het Kasteel en de vernieuwde fonteinen. Tijdens 
deze 2 dagen werden zoveel mogelijk cursussen voor 55-plussers 
voorgesteld. Het aanbod is enorm: een waaier aan taalcursus-
sen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Grieks, Russisch, 
Nederlandse conversatie) maar ook hobby: tekenen, schilderen, 

LBC: initiatie, internet, fotobewerking, Adroid, iPhone-iPad,... Tij-
dens de zomerperiode kan u deelnemen aan cursussen Frans, 
Spaans, Italiaans. Het hele jaar door gonst het van de activitei-
ten. Dit werd nog eens extra onder de aandacht gebracht tijdens 
het afgelopen opendeur-weekend. De Remise (ook wel het café 
der blije harten genoemd) doet zichzelf alle eer aan. Tal van vrij-
willigers staan dagelijks garant voor een perfecte organisatie, 
vriendelijk onthaal en bediening aan o.a. de toog. Deze vrijwil-
ligers zullen ook de toog in het wijkcentrum aan de Grasdries 
inrichten en verzorgen. Dit wordt zeer binnenkort gerealiseerd, 
ergens in de loop van mei. (Grasdries, een soort enclave aan de 
Prins van Oranjestraat). Zeker de moeite om kennis te maken! 
Het goede weer maakte van dit open-deurweekend een succes.
Remise - T 03 651 24 87 - senioren@brasschaat.be

OPENDEURDAGEN VZW+3 CENTRUM

Deurde

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

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

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

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

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

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

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

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

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Beweging.net Brasschaat verwelkomt u om 13.30 uur aan Ons 
Middelheem (Bredabaan 425) voor een tocht van ongeveer 27 

tainerpark aan de Ploegsebaan. Op beide plaatsen krijgen we 
deskundige uitleg. Om veiligheidsredenen is het dragen van een 

18 uur. Een inkorting van de route is mogelijk. Deelnameprijs: 2 
euro. Inschrijven voor 17 mei bij Marcel Schenk – 03 663 21 91 
– marcelschenk@dommel.be of bij Bert Hofmans – 03 651 92 10

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

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

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

Schilderen met
Jan Scheirs

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Sportiek Spins wist de eerste wedstrijd overtuigend te winnen met 10-1, maar Charleroi Wolves kon 
de dag daarna het tij doen keren door nipt de zege te pakken in overtime. Afgelopen zaterdagavond, 
29 april, moest de derde en beslissende wedstrijd in Sportcentrum Peerdsbos, te Brasschaat de be-
slissing brengen. Zowel de Spins als Wolves wisten elk de doelverdiger voorbij te gaan in de eerste 
periode. In de tweede periode liep Spins ligt uit en gingen de teams rusten bij een 4-2 stand op het 
scorebord. In de derde periode gingen Spins op hetzelfde elan verder, niet tegenstaande Wolves vrij-

pogingen van Wolves stuitten telkens op een goed verdedigende thuisclub en een sterke doelverde-
diging. Met een ruime 7-2 voorsprong begonnen de Spins aan de laatste periode, die ze uiteindelijk 
wisten af te sluiten met 10-4 voor eigen publiek. Hiermee haalt Sportiek Spins Brasschaat 2 op 2 , 
zowel de Cup als de beker blijven in Brasschaat.

NA DE BEKER VAN BELGIË WINNEN DE SPORTIEK
SPINS NU OOK INLINE KAMPIOENSCHAP

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

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

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

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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

Meer informatie
03/653.10.84 • info@brasschaatgolf.be • www.brasschaatgolf.be 

Brasschaat open golf & country club
Miksebaan 248 • 2930 Brasschaat

Brasschaat 
Open Golf

& Country Club

GOLFACADEMY 
VOOR BEGINNERS

AAN € 130 PER PERSOON

5 X 90 min. Les in groepen van 5 tot 8 personen
6 X 60 min. Les in groepen van 3 tot 4 personen

5 X 30 min. Priveles

PRIJS INCLUSIEF BALLEN EN GEBRUIK VAN MATERIAAL

OPSTARTEN NIEUWE GROEPSLESSEN STEEDS 
ZELFDE DAG EN UUR 5/6 WEKEN NA ELKAAR  

zat 13/5 (11 tot 12.30 u) dond 25/5 (19 tot 20.30 u) 
zat 3/6 (12.30 tot 14.00 u) woe 14/6 (18.30 tot 20.00 u) 

zondag 16/7 (11 tot 12.30 u)

Open training
Woensdag 10 mei geeft Exc. Kaart een open training voor jongens 
en meisjes geboren in de jaren 2011 - 2007.
Training heeft plaats van 16 uur tot 17.15 uur. Rustoordlei 92/b
Iedereen is van harte welkom en kom gerust eens genieten van het 
voetbalspelletje.

Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72

voor een

BL   EM
voor een

MAMA
uitzonderlijk
open van
8 u - 16u

MOEDERDAG
ZONDAG
14 MEI
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Centrum Brasschaat, bij 3 scholen

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

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

0489/553 445

uw villa of
appartement

voor
NIEUWBOUW

villa of
appartement

RUIL

0489/553 445

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

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

03 326 46 93 - 0474 988 690

HAIRSTYLING 
SERNEELS 

Lage Kaart 312a te Brasschaat

De problemen met de
telefoon zijn opgelost!

Voor afspraken: tel. 03 651 67 70 of 0497 570 975

Farida en Team

Goedkoop verwijderen v. 
bomen, hagen, coniferen, 

Afbraak van uw tuinhuis, 
garage, caravan, gratis 

Zaaien van nieuwe ga-

Vrijmaken van bouwperc.
verhaksel. takk. & stronk., 

Te koop: autobench één 
schuine zijde, zwart me-

baar, zo goed als nieuw. 

Examen Frans, hoogtijd 
voor inhaallessen. Ik zorg 
dat je rapport nog mooier 

Te huur: ruime winkel 
met woonst in Centrum 
Ekeren, Kloosterstraat 6, 

VERMIST !!! Kattin lapjes-
kat (zwart, licht bruin, wit) 
draagt blauw halsbandje 
met koker en belletje. Ze 
is wel schuw, laatst gezien 

schaat. Kijken jullie even 
in tuinhuis of garage? Hebt 
u haar gezien? Bel even 

 Burg-
Reuland (Oostkantons), 
25 pers., 10 slpk., ter-
ras, tuin, parking, week + 
weekendverhuur.
sneeuweifel@gmail.com

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonmaken, strijk, 

Te huur: gr. garagebox 
5,30 m x 5 m met kantel-

gustijnslei 56, Brasschaat. 

Schilderwerken binnen 
en buiten. 
gratis bestek, kwaliteits-

Vrouw zoekt  werk , 

Knokke? Prachtig app. 
te huur, topligging, 3 slpk., 
zicht op zee, 50 m van het 
strand, terras, garage. Te 
huur voor korte & langere 

Te huur: Brass., huis + 

Te huur: Brass., app. + 

Te huur:

Voor terrariumliefheb-
bers te koop: metalen-
kast, glas aan vier zijden, 

derstel op wielen, hoogte 
70 cm. Prijs overeen te 

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

Wij zijn een familiebedrijf dat reeds 47 jaar bestaat en ge-
specialiseerd is in hernieuwbare energie en plaatsen van 

Kennis van elektriciteit en elektrische schema’s, rijbewijs 

03 651 68 43

Voor uw renovatiewer-

derwerken
ciële factuur en waarborg. 
Uitstekende referenties. 
Discreet. Ook dringende 

structis, zaakv. woont in 
Brasschaat. 0475 624 111 

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.

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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

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

Maandag 15/05

Maandag 8/05

Vrijdag 19/05

MAANDMENU
MEI

Vrijdag 12/05

Dinsdag 16/05

Dinsdag 9/05

Woensdag 17/05

Woensdag 10/05

Soep
 

Steak met gebro-
ken peper klassiek

Dessert

Soep
 

Kippengyros met 
sla en frietjes

Dessert

Soep
 

Steak harlekijn, 
frietjes

Dessert

Soep

Hamrolletjes 
met  puree

Dessert

Soep
 

Tomaat farcie 
met puree

Dessert

Soep

Kipfilet met 
wokgroentjes 

en rijst

Dessert

Soep

Rog met 
bieslooksaus

Dessert

Garnaalkroketje of 
tappa bordje 

(3 soorten)

Gebakken zalm met 
asperges, spinazie 

en gepocheerd eitje 
of gegrilde entreçote 
met kruidenboter en 

tomaat mozzarella 
gra� n 

Aardbeien strüdel
of Antwerpse koffi  e

Soep

Tongrolletjes op 
Oostendse wijze

Dessert

Donderdag 18/05

Donderdag 11/05

Slaatje met 
gerookte forel

•
Scampi’s Vieux 

Depot
•

Sabayon Givre

Dagschotels € 11
Soep, hoofdgerecht, dessert

menu
fou

€ 20,00

€ 29,90

Soep

Kipfi let in papillote

Dessert

IEDERE 
WOENSDAG 

GAMBA’S 
À VOLONTÉ

€ 22.5

Naast onze papieren uitgave, leest u nu ook op onze website berichten, mededelingen en “kleine nieuw-
tjes” uit de regio. Foto’s, fi lmpjes, verslagen, het kan allemaal een plaatsje krijgen. Zaken waarvoor geen 
ruimte vrij gemaakt kan worden in onze papieren uitgave, kunnen we hier wel een plekje geven, ook als 
deze betrekking hebben op zaken die wel in de regio, maar buiten ons verspreidingsgebied plaats vin-
den. De complete krant blijft uiteraard beschikbaar op deze website, maar we breiden de service wat uit. 
Vanaf nu vervangen we niet langer elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zodat er op ter-
mijn een  volledig jaar (46 uitgaves) permanent beschikbaar is. Veel plezier en graag snel tot ziens!

VOLG HET LOKALE NIEUWS OP ONZE

BLOGWEBSITE
DAGELIJKS UPDATES

www.brasschaatsefilm.com

Geschikt voor desktops, 
laptops, smartphones & tablets.

Volg ons nu ook op facebook
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Willems Gregorio, Klapdorp 
119 bus 6, 2000 Antwerpen, 
organisatie van congressen 
en beurzen
4everathome bvba, Esmo-
reitlaan 5, 2050 Antwerpen, 
werkzaamheden in verband 
met de afwerking van gebou-
wen
Aqu-Wine bvba, Rei-
gersmolenstraat 2, 2531 
Boechout, groothandel in 
wijnen en geestrijke dranken
Elissa vof, Lange Stuiven-
bergstraat 30, 2060 Antwer-
pen, detailhandel via postor-
derbedrijven of via internet
Obade bvba, Palinckstraat 
11, 2100 Deurne (Antwer-
pen)
On Site Machining bvba, 
Antwerpsesteenweg 124, 
2630 Aartselaar, installatie 
van industriële machines, 
toestellen en werktuigen
Picass bvba, Frankrijklei 
60-62, 2000 Antwerpen, de-
tailhandel in damesboven-
kleding in gespecialiseerde 
winkels
Plan24 bvba, Hoevelei 141, 
2630 Aartselaar, tussenper-
soon in de handel
Redico bv o.v.v. nv, Jacob 
Van Arteveldestraat 30, 2640 
Mortsel, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Sara Mode bvba, Everaerts-
straat 98, 2060 Antwerpen, 
detailhandel in dames-, 
heren-, baby- en kinderbo-
ven- en -onderkleding en 
kledingaccessoires in gespe-
cialiseerde winkels
Suvarnabhumi vof, Drieko-
ningenstraat 76, 2600 Ber-
chem, cafés en bars
The Project Comm. V., Den 
Haaglaan 2b, 2660 Hobo-
ken, cafés en bars
Yilmazlar Renovation 
bvba, Sint-Jobstraat 39, 
2060 Antwerpen, overige 
bouwinstallatie
Akyol Group bvba, De Key-
serlei 5 bus 58, 2018 Ant-
werpen, werkzaamheden in 
verband met de afwerking 
van gebouwen

 Herental-
sebaan 385, 2100 Deurne, 

instellingen
Algemene Bezettingswer-
ken Verlinden bvba, Frank-
rijklei 33 bus 36, 2000 Ant-
werpen, stukadoorswerk
Antwerp Coloured Gems 
cvba, Schupstraat 9-11 bus 
35, 2018 Antwerpen, bewer-
ken van edelstenen (met uit-
zondering van diamant) en 
van halfedelstenen

shore Consulting bvba, 
Hamerplaats 4, 2000 Ant-
werpen, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Boog bvba, Filip Williot-
straat 9, 2600 Berchem, al-
gemene bouw van andere 
niet-residentiële gebouwen
Brahim bvba, Brusselstraat 
51, 2018 Antwerpen, groot-
handel in groenten en fruit 
met uitzondering van con-
sumptieaardappelen
Degreef Real Estate bvba, 
De Lescluzestraat 51, 2600 
Berchem, ontwikkeling van 
residentiële bouwprojecten
El Batal bvba, Stations-
straat 22 , 2910 Essen, eet-

gelegenheid met beperkte 
bediening
Eskaa bvba, Tabakvest 87, 
2000 Antwerpen, computer-
consultancyactiviteiten
European Subsidy Ser-
vices - Global bvba, Uit-
breidingstraat 84, 2600 
Berchem, overige zakelijke 
dienstverlening
Goher bvba, Confortalei 
53, 2100 Deurne, detailhan-
del in niet-gespecialiseerde 
winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen
Konceptunit bvba, De Key-
serlei 58/60 bus 16, 2018 
Antwerpen, ontwerpen en 
programmeren van compu-
terprogramma’s
Lianco Entertainment 
bvba, Sint-Franciscusplein 
12, 2170 Merksem, cafés en 
bars
Panda Comm. V., Houwer-
straat 26, 2060 Antwerpen, 
cafés en bars
Pittoors Renovaties bvba, 
Kapelsesteenweg 77, 2180 
Ekeren, tussenpersoon in de 
handel
Seafood Bar bvba, 
Brechtsebaan 264, 2900 
Schoten, eetgelegenheden 
met volledige bediening
Sepuro bvba, Van Cort-
beemdelei 369, 2100 Deur-
ne, reclamebureaus
Studio ST. OM. bvba, 
Krijgsbaan 51/4, 2640 Mort-
sel, reclamebureaus
Tiepermann David, Ame-
rikalei 144 bus 5, 2000 Ant-
werpen, activiteiten van inte-
rieurdecorateurs
Tong Fong bvba, Antwerp-
sesteenweg 124/55, 2630 
Aartselaar, tussenpersoon in 
de handel
Van Hecke Katrien, Tabak-
vest 19/301, 2000 Antwer-
pen, ontwerpen van textiel-
patronen, kleding, juwelen, 
meubels en decoratieartike-
len
A & T Patrimoniumbeheer 
bvba, Jacob Van Artevel-
destraat 30, 2640 Mortsel, 
tussenpersoon in de handel
ACCV Rent Comm. V., 
Dambruggestraat 235, 2060 
Antwerpen, verhuur en lease 
van machines en installaties 
voor de bouwnijverheid en 
de wegen- en waterbouw
Agent Provocateur Bel-
gium nv, De Keyserlei 58/60 
bus 19, 2018 Antwerpen, 
handelsbemiddeling in tex-
tiel, kleding, bont, schoeisel 
en lederwaren
Alternative Energy Sys-
tems bvba, Sint-Bernardse-
steenweg 307, 2660 Ho-
boken, elektrotechnische 
installatiewerken aan gebou-
wen
Begede bvba, Villerslei 6, 
2900 Schoten, organisatie 
van congressen en beurzen
Bonoma Comm. V., Walen-
straat 26, 2060 Antwerpen, 
cafés en bars
C.T. bvba, Lange Dijkstraat 
33 bus A, 2060 Antwerpen, 
elektrotechnische installatie-
werken, uitgezonderd aan 
gebouwen
Clovado Consulting 
Comm. V., Katwilgweg 2, 
2050 Antwerpen, handelsbe-
middeling gespecialiseerd in 
andere goederen
De Nieuwe Pauw Comm. 
V., Turnhoutseban 301, 2140 
Borgerhout, cafés en bars

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

KAPELLEN

Goed onderhouden gelijkvloerse villa op 990m² 
grond met 3 slpks in doodlopende straat. Prak-
tijk is mogelijk! Inpandige garage en een apart
garagegebouw. Zolderruimte – mogelijkh. tot 
inrichten. Overdekt terras en aangename tuin. 
Oprit voor meerdere wagens. 

EPC:580kWh/m²-UC1944900. Ref. 3047959

Gerenoveerde en charmante woning met zonnige
tuin en oa. gezellige en lichte leefruimte, inger. 
kkn mt onbijthoek, 3 degelijke slpks, badk mt bad 
en douche, extra polyv. ruimte op hoogste verd. 
Klein beschrijf! 

EPC:196kWh/m²-UC1931228. Ref. 3053443

Luxe, modern en instapklare villa op Zuid 
georiënteerd perceel 2.453m² te Kapellenbos 
nabij de Golf. Vrij beroep is perfect mogelijk (aparte
ingang). Bew. opp. ca. 520m². Dbb inpandige
garage en mooi aangelegde tuin.

EPC:131-UC1891628. Ref. 3039376

VERKOCHT TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 03 281 08 08 | www.sorenco.be

Wenst u uw eigendom te verkopen? 
Wij zijn voor onze klanten op zoek 

naar nieuwe eigendommen!

VRAAG UW GRATIS SCHATTING!

Kan de dame die woe 
26/4, 8.10 u. aanwezig 
was bij het ONGEVAL met 
een Vespa op de Hoge 
Kaart nr 203 en ook met 

maken a.u.b.? Andere 
GETUIGEN welkom. GSM 
0476/454 152

FONOPLATEN. Ik koop 

GSM 0475/768 188

Ik zoek vriendinnen

len, terrasjes, enz. GSM 
0473/653 501

Te koop: Mercedes E200 

0468/200 364

Te koop: app. te Kapellen 

Inl. GSM 0468/200 364

Schilderen, bezetten, 
behangen,  tu inwerk . 
0487/566 652 (Adriaan)

Computer problemen, ik 
kom a. huis herst, sneld., 
0496/383 015. Verkoop 
computers op maat.

Schilderwerk., gypr., 
lamin., alle soort. bez., 

0485/300 437

Appartement te huur: 

toil., garage, bergruimte, € 
835/m. 03/651 76 77
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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)

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

WWOM is uitgegroeid tot een spectaculair evenement, met de 
nodige bolides en een aangename randanimatie. De Kerkplaats 
in Gooreind word die dag omgetoverd tot een aangename Old-
timer Meeting met veel plezier en vertier. “Bij deze wil WWOM 
iedereen uitnodigen om te komen genieten van al het blinkend 
chroom dat op zondag 21 mei 2017 in het straatbeeld van Goor-
eind zal schitteren. De Meeting is vrij toegankelijk en start vanaf 
9.00 u. De ingeschreven voertuigen passeren allen het fotomo-
ment dat om 10 u. start  waarbij de wetenswaardigheden van het 
voertuig worden toegelicht. Daarna maken deze oldtimers een 
rondrit van ongeveer 85 km gebaseerd op bolleke pijl met een 
fotozoektocht waar mooie prijzen aan verbonden zijn”, vertelt  
Alida Leenaerts (mede organisator WWOM)
Kom een snuifje nostalgie opdoen en geniet die dag van ons 
gezellig terras met in de namiddag live optreden van coverband 
“MIDLIFE“. Drankjes, frieten, hamburgers, mini-kermis, spring-
kasteel en krijtauto... het is er weer allemaal ! Meer info: www.
wwom.be

7E WUUSTWEZELSE
OLDTIMER MEETING

Zondag 21 mei 2017 te Gooreind (Kerkplaats)

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

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

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

Te huur: Brasschaat, zon-
nig app., hoek Hemelak-
kers - Oude Baan, 2 slpk., 
terras; kelder, € 725/m. 03/
651 57 24; 0497/881 551

Te koop: pedicure mate-
riaal: electr. verstelbare 
stoel, voetpedaal, verwar-
ming, trilfunctie, verrijd-
baar. Ook voor schoon-
heidszorgen. Tabouretje. 
Frees, nattechniek, Podo 
Masterspray. Liefst in 
één koop. Prijs n.o.t.k. 
0496/460 277

Alleenstaande papa 
zoekt betrouwbare op-
pas, 18+, voor de periode 
26 mei tot 26 juni, voor 
‘s morgens van 6 tot 8 u. 
te komen en woensdag-
namiddag dochter naar 
naschoolse opvang te 
brengen. 0470/100 114

Te koop: geren. app. 
Leeuweriklaan 1, Bras-
schaat, 1ste V., 3 slpk., 
liv., kk., badk., wc, terras, 
gar. Vrpr. € 239.000. Tel. 
0483/186 720. Bellen ma-
vrij tss 16-20 u., za.-zo tss 
12-20 u. Geen immo

65 j. lieve man zoekt 
vriendin. Ik wacht! Tel. 
03/653 11 52

AFRANT BRASSCHAAT WEER IN HET VIZIER
Na het welverdiende applaus van het 5de Aperitiefconcert op 9 
april in het Theater Hemelhoeve staat er alweer een nieuw mu-

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 beeld gebracht en verteld. Vele be-

-

komen aan beurt. Verveling voor de liefhebbers van dit genre 
muziek is uitgesloten.
De inkom is slechts € 5,- doch reserveer uw tafeltje want in deze 

op tel.: 03/651.74.34 of 03/312.46.18 . Afrant wil je  met regel-

centjes te verzamelen om alweer een nieuwe waterput te bou-
wen in de omgeving van Nouna (Burkina Faso). We danken de 
vele mensen die uit eigen beweging een bestendige opdracht 
hebben gemaakt, sommigen voor €3,-, anderen voor €5,-  of  
€10,- per maand op de rekening van Afrant Brasschaat. Op-
gepast! Afrant Brasschaat heeft een nieuw Bankrekeningnum-
mer: BE24 0004 4359 4538 . Iedereen die op deze manier een 
steentje wil bijdragen zullen wij op een bijzondere manier bij elke 
voorstelling belonen. Noteer nu reeds op uw agenda: Vrijdag 8 

Metropool Big Band met 3 crooners.
Reserveren kan vanaf nu: de Inkom bedraagt € 18,-. 

energiezuinige
woning
te Loenhout

Ref. immoweb: 6491025

TE KOOP

Tel. 0495/57.13.83

Paalstraat 4
2900 Schoten

03 230 32 30

www.immopoint.be

GRATIS SCHATTINGVANDAELE

TE KOOP: Appartement op 1e 
vd met garagebox en kelder. 
Op 92m²: living 33 m², ingerich-
te kkn, 2 slpk,1 gar, terras 8 m². 
Ref. AP3659, EPC: 114 kWh/m² 
UC: 1931440-2  ,Vg, Wg, Gvkr, 
Gvv, Gvkr 

€ 265.000,-

TE KOOP: Villa met binnenzwem-
bad en zuid georiënteerde 
parktuin. Op 5358 m²: living 115 
m²,  kkn, 4 slpk, 3 badk, 2 gar, 
Zuidoost tuin, terras 80 m². Ref. 
3600, EPC: 372 kWh/m² UC: 
726688  ,Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 795.000,-

BRASSCHAAT BRASSCHAAT
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
LOUIS ROMBOUTS KEERT

TERUG NAAR KHC DRAGONS! 
Na de titel van vorig seizoen 
besloot Louis Rombouts om 
een jaar in het buitenland te 
studeren, in Madrid. Hij vond 
voor het hockey snel onderdak 
bij de Spaanse topclub Campo 
de Madrid. Louis heeft nu be-
sloten om na het academiejaar 
terug te keren naar België en 
dan wilde hij uiteraard weer 
hockeyen bij de club van zijn 
hart, waar hij alle jeugdreeksen 
doorlopen heeft en vervolgens 
een paar jaar meedraaide als 

vaste waarde van Dragons Heren 1.
Louis: “Toen ik besloten had om terug te keren naar België, was 
het een evidentie voor mij dat ik weer bij Dragons zou komen 
hockeyen. Ik ben blij om volgend seizoen weer met mijn vrienden 
te kunnen samenspelen. We gaan een heel sterke ploeg heb-
ben, ik kijk er al naar uit!”
Manu Leroy, bestuurder tophockey: “Ons middenveld was dit 
seizoen na het vertrek van Louis en dat van Shane O’Donoghue 
wat verzwakt, maar samen met onze andere toptransfer, Victor 
Wegnez, gaat hij ons middenveld een extra kwaliteitsimpuls ge-
ven! Louis is een Belg, een jongen van de club en iemand die 
de waarden van de club uitdraagt: we zijn zeer blij hem weer op 
Dragons te mogen verwelkomen!”

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

GROND TE BRASSCHAAT

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.

Gunstig gelegen bouwgrond, Hanendreef 113 te Brasschaat.
Bouwgrond voor een half open bebouwing nabij het centrum van Brasschaat. 
Groot 815m². Wg, Gvg, Gvv, Gvkr. Ref./Immoweb: 6960786°

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

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
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ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN + 

BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT

Zelfstandig werkende patroon - gratis offerte
0496 34 36 41 - verheyden.robert@hotmail.com

Vrijdag 28 april werd voor de zoveelste keer zaal Ons Middel-
heem op 1 dag tot 3 keer toe gevuld met spaghettiliefhebbers, 
maar vooral sympathisanten voor de actie kom op tegen kanker. 
Er werd gretig besteld, afgehaald en ter plaatse verorberd. Zoals 
de vorige jaren werd de avondsessie opgeluisterd met een live 
optreden van Raymond die er steeds in slaagt de sfeer erin te 
brengen. Vele vrijwilligers waren al weken in de weer met de voor-
bereidingen. Dit jaar willen we even iets meer aandacht schen-
ken aan de kookploeg. Spaghetti klaarmaken kan bijna iedereen 
op zijn/haar eigen manier maar begin er maar aan voor ruim 450 
personen! Mocht iemand dit ooit van plan zijn hou rekening met 
het juiste aantal ingrediënten: 42 kg spaghetti, 200 liter saus, 35 
kg gemengd gehakt, 15 kg uien, 20 kg wortelen, 30 groene & 
30 gele paprika’s, 12 kg champignons, 52 kg tomatensaus met 
basilicum, 6 kg tomatenpuree, 70 blokjes bouillon tuinkruiden, 60 
blokjes groentemix. Om alles te vervolledigen opdienen met 16 
kg geraspte kaas en 14 broden van elk 800 gr. Veel succes voor 
de liefhebbers (vooral met de afwas). Als dessert schonk bakke-
rij-patisserie Manus heerlijke gebakjes. Iedereen was doodmoe 
maar tevreden. 

SPAGHETTIDAG T.V.V.
KOM OP TEGEN KANKER

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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:

kelder en garage - inboedel.
Merksem: -

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.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

Een nieuwe 
look

voor u trap - meubels 
- deuren

gommen logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Inboedelopruiming

-
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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

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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?

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: 

            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. 1042m²MEIMAAND - 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.

Het bakkersteam - Mikerf
Van maart t.e.m. oktober bakt het bakkersteam éénmaal per maand 
brood in de houtoven. Rozijnenbrood, licht grof, vlechtbrood en piot-
ten zijn de specialiteiten. Wil je weten hoe het gemaakt wordt, kom 
dan kijken in het bakatelier. De bakkers geven graag een woordje 
uitleg en proeven kan ook. Dit vanaf ongeveer 11u30. Data 2017: 21 
mei (schaapscheerfeest); 18 juni; 16 juli; 20 augustus; 17 september 
(oogstfeest); 15 oktober. De broden worden verkocht aan : € 1,00 
piot, € 1,50 vlechtbrood, € 1,80 grof brood, € 2,00 rozijnenbrood.
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€ 235.000€ 195.000

BRASSCHAAT goed onder-
houden app 85m² met 2 slpks, 
wnkr, open keuken, badk, ber-
ging, terras. Mog tot aankoop gar. 
EPC 842. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MtH zeer ruim 
tweeslpk app van ca 135m² met 2 
bdks, gr wnk, inger kkn, berging, 
terras, kelder. Mog tot aankoop 
gar. EPC 173. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

Greenstar
Lid B.I.V.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

Deze appartementen zijn ook interessant als opbrengst! Ons volledig aanbod op www.immogreenstar.be

€ 167.000

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

MERKSEM Instapklaar app 
met prachtig uitzicht op 10de V 
met woonkamer op parket, inger 
keuken, badk, 2 slpks, terras, kel-
der. EPC 98. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 130.000

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

43STE WISSELBEKER
FRANS VAN BERGEN

Op 28 april werd de 43ste editie van de Wisselbeker Frans Van 
Bergen - Noordervrienden betwist op de terreinen van K.S.K. Kalm-
thout. De beker werd gewonnen door de U6-jes van KFC Bras-
schaat. De wisselbeker Noordervirenden voor fairplay, ging mee 
naar huis met Gooreind v.v.

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

PORTUGAL
TE KOOP
deel van dorp

± 50 huizen of 
bouwplaatsen 

(Serra de Estrela)

0495/504 635
www.portugaltekoop-

huizenenander.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

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

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

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

Leysen Mattis 27-04,  ‘s Gravenwezel
Doossche Felix 25-04, Stabroek
Faster Isabelle 26-04, Hoevenen
Danckaers Oliver 27-04, Brasschaat
Smedts Janne 26-04, Sint-Job-in-’t-Goor
Van de Velde Lois 25-04, Brasschaat
Hens Jack 26-04, Wuustwezel
Coen Ayden 27-04, Hoevenen
Eysackers Elena 26-04, Ekeren
Mihaylov Martin 27-04, Deurne
De Coster Ida 26-04, Merksem

Hectors Nicolas 28-04, Ekeren
van Wijk Nora 30-04, Hoevenen
De Vlieghere Aliyah 28-04, Woensdrecht
Tsakotsang Yutso 01-05, Kapellen
Meulders Noor 28-04, Ekeren
Roebben Luca 30-04, Kapellen
Haest Sid 28-04, Oelegem
Van Geertsom Quinn 28-04, Kapellen
Hermans Lewis 28-04, Wuustwezel
Verberght Gerben 29-04, Brecht

Eijsackers Marc te Brasschaat met De Groof Natacha, te Brasschaat
van Dessel Bert te Brasschaat met Bernabé Marie-Claire, te Brasschaat

Von den Busch Jacques, 65 jaar, echtgenoot van Van Meir Viviane, Brasschaat
Van Hooydonck Willy, 79 jaar, echtgenoot van Cornelissens Emilienne, Wuustwezel
Vermeulen Frank, 59 jaar, Brasschaat
Demoulin Joannes, 84 jaar, weduwnaar van Van Heyste Lea, Antwerpen
den Breejen van den Bout Hendrik, 82 jaar, weduwnaar van Baartmans Marguérite, Kapellen
Van den Bosch Irène, 74 jaar, echtgenote van Vandenbroucke Charles, Schoten
Missiaen Anna, 78 jaar, echtgenote van Timmerman Jean Pierre, Brasschaat
Ickx Petrus, 83 jaar, echtgenoot van Hermans Alida, Brasschaat
Oosterhout Grietje, 78 jaar, weduwe van Droppert Cornelis, Essen
Vennincx Paula, 81 jaar, weduwe van Kloeck Franciscus, Kapellen
Bové Henri, 85 jaar, echtgenoot van Bruynseels Anna, Essen
de Wilde Theresia, 87 jaar, weduwe van Sluis Johannes, Essen
Timmerman Léonie, 91 jaar, weduwe van Boussemaere Roger, Antwerpen
Bastiaens Jacques, 90 jaar, weduwnaar van Andries Alice, Stabroek
Willems Frans, 86 jaar, weduwnaar van Segers Louisa, Schoten

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):

13 - 14/05 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

13 - 14/05 Annelies Grimon 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

13 - 14/05 Dr. Franck 03 541 81 35

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

Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

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

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

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

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

Papier

Ophaling huisvuil mei

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

MAANDAG   15
DINSDAG   16
WOENSDAG 17
DONDERDAG 18
VRIJDAG     19
ZATERDAG   20

Ophaling huisvuil mei

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Voetbalclub
Exc. Kaart

Woensdag 10 mei geeft 
onze club een open training 
voor jongens en meisjes 
geboren in de jaren 2011 
- 2007.
Training heeft plaats van 16 
uur tot 17.15 uur.
Rustoordlei 92/b
Iedereen is van harte wel-
kom en kom gerust eens 
genieten van het voetbal-
spelletje.
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SUPER
VOORWAARDEN

MARKTPRIJS:
TUSSEN € 3.000 EN € 4.000
PRIJS STAOPSTOELSHOP: 
TUSSEN € 1.095 EN € 1.850

Vlotjes opstaan: zolang je het kunt, sta je er niet bij stil. 
Maar wat als je met een beperking wordt geconfronteerd? 
Dan biedt een relaxzetel met sta-opfunctie soelaas – 
tenminste als je niet steil achterover valt van de prijs …

BETAALBARE KWALITEIT
Met een elektrische relaxstoel verander je in een handomdraai 
je houding: van zitten naar rusten of opstaan. Helaas komt 
superieur comfort met een flink prijskaartje. De oplossing? 
Een zetel van STAOPSTOELSHOP: zo goed als nieuw, voor een 
fractie van de prijs! Benieuwd? Kom vrijblijvend testen in onze 
toonzaal!

TOONZAAL (OP AFSPRAAK) • Franckenstraat 5 • 2000 Antwerpen 
+32 (0)3 293 44 46 • info@relaxzetel.be • www.relaxzetel.be 

POP-UP STORE • Bredabaan 259 • 2930 Brasschaat 
Open van woensdag t.e.m. zaterdag • 11u-17u (of op afspraak)

COMFORT EN KWALITEIT VOOR EEN RELAXTE PRIJS

GEZIEN OP  

SENIORENNET
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UW INTERIEUR OP MAAT!

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

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

www.interhaus.be

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

E: info@interhaus.be

MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

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

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

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00 - zondag van 13u00 tot 18u00 doorlopend. Maandag gesloten.
Gsm 0475/25 77 93

Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

Lieve man, 52, wil vlotte 
vrouw die graag veel aan-
dacht, tederh., passie en 
geluk geeft. 0486/482 666

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

Tuinwerk en schilderen. 
GSM 0497/231 373




