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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

ZOMERCOLLECTIE BINNEN

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!

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - Tel.: 03 484 44 84

Alle info op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

Mediterraanse planten

De grootste keuze van de streek!

Wij zijn EXTRA open 
met Pinksteren op 

zondag 4 juni en op 
Pinkstermaandag 5 juni. 

Steeds van 9u tot 18u.

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

    Ontdek deze collectie 
            van tijdloze monturen.
                   Nu bij Spooren. NATAN

EYEWEAR

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

dinsdag gesloten

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

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

kok fulltime

Studenten
voor zondag- en vakantiewerk

Flexijob
voor de horeca

Brasschaats Badhuis 
zoekt

Solliciteren kan door je CV te sturen 
naar: britt@brasschaatsbadhuis.be

Dienstencentra Brasschaat
Pinkstermaandag, 5 juni 2017 zijn de Brasschaatse diensten-
centra gesloten. Eten kan in Vesalius.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 30/05 om 14 uur: volksspelen en pannenkoeken, door leerlin-
gen van Mater Dei, gratis
Di 30/05 om 14 uur: bloemschikken
Do 08/06 om 9 uur: workshop “poes en kitten naaien”
Di 13/06 om 13.30 uur: modeshow met “senior fashion”
Vr 16/06 om 17 uur: barbecue met DJ Kevin, schrijf snel in want 
vol=vol
Denk ook al aan de eerste week van juli! Rondom Vlaanderen 
brengt een heleboel activiteiten naar de dienstencentra. Meer 
info in je dienstencentrum.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Heb je thuis nog wol liggen die je niet meer gebruikt, dan mag 
je hem naar het dienstencentrum brengen. Onze dames van het 
naai- en brei atelier maken er mooie dingen mee voor Moeders 
voor Moeders.
Ma 29/05 om 13 uur: verkoop Zapatta shoes en ondergoed O’lijf
Wo 31/05 vanaf 14 uur: spelletjesmiddag 
Wo 7/06 om 14 uur: zangoptreden “De Genieters”
Do 8/06 om 14 uur: bingo met mooie prijzen
Vrij 9/06 vanaf 14 uur: stoelmassage en/of andullatie
Ma 12/06 vanaf 13 uur: voetmassage
Bereid je al voor op je deelname aan “Rondom Vlaanderen in juli. 
Plezier en ambiance verzekerd! Fiets jij samen met DC Vesalius 
mee naar de overwinning? Meer info in het dienstencentrum.

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

Wo 07/06 om 9.30 uur: tablet cursus
Do 08/06 om 13.30 uur informatie gehoortoestellen en gratis ge-
hooranalyse: geef u tijdig op als u hier aan wenst deel te nemen
Vr 09/06 om 13.30 uur: bloemschikken:
Ma 12/06: kantklossen
Do 15/06 om 14 uur: bezoek wijkinspecteur
Ma 19/06: naald en draad en kantklossen in namiddag
Di 20/06 om 13.30 uur: bezoek aan privé kantmuseum in Eke-
ren-donk: geef u op, want het aantal inschrijvingen is beperkt.: je 

/07 om 14 uur

Zoals we eerder al in een persbericht aankondigden, vond op 
vrijdag 19 mei de opening van het nieuwe schoolgebouw van de 
basisschool voor buitengewoon onderwijs Remi Quadens plaats. 

nieuwe naam voor: ‘Remi Quadens’ heet vanaf nu ‘TRIOLO’. ‘Tri’ 
verwijst naar de 3 basiswaarden waarrond de school wil werken: 
We zien je talent,  we horen je vraag, we voelen ons goed. We 
geloven dat met dit uitgangspunt iedereen kan groeien, zowel de 
leerlingen als de school. 
Het tweede deel van de naam, ‘OLO’, verwijst uiteraard naar de 

school is trots op die band en wil die met de nieuwe naam ook 
meer in de verf zetten. Door ingebed te zijn in het grote OLO 
vzw, kan de school zaken en expertise aanbieden die voor an-
dere scholen vaak niet haalbaar zijn, zoals hippotherapie voor 

nieuwe gebouw zelf is schitterend. Maar het is bovenal afge-
stemd op de kinderen die er les krijgen. Kinderen met autisme 
bijvoorbeeld, en kinderen met gedrags- en emotionele proble-
men. Om te beginnen is het een prikkelarm gebouw. Geen bonte 
kleuren voor onze leerlingen. Die maken het voor veel kinderen 
misschien net gezelliger, maar veel van onze leerlingen raken er 
door overprikkeld. Daarom baadt het nieuwe gebouw in een zee 
van wit, hout en licht. Het gebouw heeft ook een aparte vorm: 
het is een achthoek. De klassen bevinden zich aan de buitenkant 

voorstellingen of presentaties, maar evengoed kan deze ruimte 
omgebouwd worden tot een gezellige en rustgevende snoezel-
ruimte in het hart van de school. Vanuit dit centraal punt kan je 
ook altijd alle klassen zien. Dat geeft overzicht en rust voor kin-
deren die soms moeilijk een geheel kunnen overschouwen. De 
klasjes zelf zijn kleiner dan ‘normale’ klassen. Onze leerlingen 
kunnen zich beter concentreren in een klasje met 10 kinderen, 
in plaats van 25. Ook het meubilair is op hen afgestemd: tussen-
schotjes waar nodig, stoelen die niet krassen bij het verschuiven, 
time-timerklokken om tijd makkelijker te kunnen inschatten,… En 
de klassen hebben ook allemaal een eigen privétuintje. Bij mooi 
weer schuiven we gewoon de grote ramen open, en zijn we één 
met de mooie groene omgeving, die op zich ook weer rust biedt. 

OFFICIËLE OPENING NIEUW 
SCHOOLGEBOUW VAN BUITEN-

GEWOON ONDERWIJS REMI 
QUADENS “TRIOLO”

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

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

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

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

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

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

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
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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

Uw pensioen plannen: 
op elke leeftijd een gezonde keuze

Het Eigenzelf vzw
Lage Kaart 530; Brasschaat

Tom Nagels is in oktober 2016 overleden. Tom heeft 600 artis-
tieke werken nagelaten. Het was Tom zijn grote wens zijn werken 
zoveel mogelijk te verspreiden. Daarom organiseren we in Het 
Eigenzelf een tentoonstelling met zijn werk. Iedere zondag van 
juni van 14 tot 18 uur is de bezoekers ruimte open. Op 4 juni om 
14 uur opent de schepen van cultuur Karina Hans de tentoon-
stelling. Van harte welkom. Cecile en Malis 0476/351 575

Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat | 
Tel. 03 651 55 35  |   Open di. t/m zat.: 10 tot 18u.        
Giovane Brasschaat | Deel ons op Facebook en

maak kans op een bon van € 100,-

NIEUW
TE BRASSCHAAT

KIES NU JE
ZOMER-OUTFIT
EN ONTVANG EEN
MOOI ACCESSOIRE

Onze merken:

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%

DOE 
MEE &
WIN!

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

LOVE
ME TIME.
Koop een Brabantia strijktafel
en win een
Brabantia wasbox!

Iedere
deelnemer
ontvangt een
gratis kledingborstel!
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 31 mei
Dagsoep

Pasta met zalm 
in kruidenkaas

Donderd. 1 juni
Dagsoep

Luikse balletjes, 
frietjes

Vrijdag 2 juni
Dagsoep

Zuiderse groenten 

Maandag 5 juni 
Sinksenfeest menu

3 gangen naar keuze
€ 32, 

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.

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

KURT
koopt voor

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

grond of afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475/421 326
coolmorenv@gmail.com

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

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

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

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Bredabaan 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
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GROTE
FITNESS 
VERNIEUWING!

OPENING
Maandag 

5 juni 2017

BENIEUWD?

VOLG ONS! 

Sportoase App

www.sportoase.be

• De modernste toestellen  
op de markt

• Persoonlijke begeleiding 
op maat

• Ongeziene Prijs/kwaliteit
• 362 dagen per jaar  

en 7/7 open

Sportoase Elshout - Elshoutbaan 17- 2930 Brasschaat
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Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

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

• 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

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

Te koop: instapklaar en 
geren. app. Brasschaat 
Driehoek, 2de V., liv., ing. 
kk., berg., bk., wc, 2 slpks 
met ingem. kast., gara-
ge, terras, gn lift. Vrpr. € 
248.000. Tel. 0471/660 
520 na 17 uur.

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

Procedure fuiven 
wordt vereenvoudigd.

Het organiseren van fuiven en andere jongerenevenementen wordt 
vereenvoudigd. “Via een fuifcontract zullen jongeren binnen 3 weken 
weten of hun evenement mag doorgaan. Het administratief proces 
wordt heel wat simpeler” zegt schepen van jeugd Niels de Kort.
De laatste jaren worden er meer en meer fuiven georganiseerd in 
Brasschaat. In 2015 werden er 46 fuiven georganiseerd. In 2016 wer-
den er in totaal 69 fuiven georganiseerd. Het betreft het aantal fuiven 
waarvoor een bijzondere machtiging van de gemeente vereist is. In 
de cijfers zijn geen fuiven opgenomen die worden georganiseerd in 
privé-zalen zoals Le Sens en Dixies. “In de gemeente werken we 
aan een positief fuifbeleid. Dit jaar verwachten we minstens even-
veel jongerenfuiven, ondermeer door de pop-up bar Club Noir in de 
Hemelhoeve. Bij de grote fuiven zoals Vedettparty is er steeds een 
voorafgaand fuifoverleg met alle bevoegde diensten. Voor de kleine-
re fuiven hebben we nu een nieuwe procedure uitgewerkt waardoor 
deze makkelijker zijn te organiseren” zegt schepen van jeugd Niels 
de Kort. Momenteel duurt het ongeveer 6 weken voor een fuiforgani-
sator een bevestiging krijgt van de gemeente. Er is tijd nodig voor het 
advies van de politie en voor de behandeling op het schepencollege. 
Vanaf 1 juli zal de procedure worden gereduceerd tot maximum 3 
weken. “Elke organisator zal bij zijn aanvraag een fuifcontract moe-
ten ondertekenen. Hiermee bevestigd de organisator om een aantal 
standaard verplichtingen op te nemen. Het betreft o.a. het instellen 
van een alcoholperimeter, de afwijking op de geluidsnormen, opma-
ken van een huisreglement en dergelijke” zegt schepen van jeugd 
Niels de Kort. “Via het fuifcontract kunnen we de standaardverplich-
ting van de politie al op voorhand afspreken met de organisator. 
Indien er eventueel toch nog bijkomende maatregelen moeten wor-
den opgelegd zal dit nadien door de politie worden besproken.” De 
nieuwe procedure verloopt volledig digitaal en werd besproken op de 
laatste jeugdraad. De jeugdraad heeft een positief advies uitgebracht 
over de nieuwe werkwijze. Voor meer informatie:
Niels de Kort Schepen bevoegd voor jeugd, wonen en feestelijkhe-
den 0499 11 86 86
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opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

 4,0-8,7 L/100 KM   105-199 G/KM 

De nieuwe Opel 

INSIGNIA

Na een ritje met de Opel Insignia zal uw wagen nooit meer dezelfde zijn. 
Zijn indrukwekkende verschijning en nieuwste innovaties overtreffen zelfs 
uw hoogste verwachtingen. 

Kom hem ontdekken tijdens ons groots opendeurweekend op 
zaterdag 10 en zondag 11 juni bij Opel Frijters in Kapellen.

Essensteenweg 82
2920 Kalmthout

Kapelsestraat 128
2950 Kapellen

www.garagefrijters.be

OPEL FRIJTERS
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BRASSCHAAT MODE

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

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

Gezocht in
Brasschaat:

MAN
perfect Nederlands-

talig, voor 4 uur/week 
onderhoud tuin + 

kleine klusjes.

0475/467 986

Zaterdag 10 juni 2017
Unieke tentoonstelling van 

In de zalen Elcks Thuys en Wijkcentrum Mariaburg, beide op Van 
den Weyngaertplein 13 en 38, vindt van 10 tot 17 uur een unieke 
tentoonstelling plaats van postzegels en prentbriefkaarten. Bpost 
zal 5 nieuwe postzegeluitgiften komen aanbieden aan 3 loketten. 
Speciale dagafstempelingen zijn te verkrijgen die door zes ont-
werpers van deze nieuwe postzegelreeksen kunnen getekend 

worden. (postzegel collectie 
2017. bpost) Mariaburgse 
ontwerpster Diane Bruynin-
ckx zal over twee vlakken 
haar vorig werk tentoonstel-
len. (www.diane-bruyninckx.
be) Kunstenaar Jef  Sterckx 
stelt drie levensgrote karton-
nen Belgische  Ronde van 
Frankrijk winnaars tentoon. 
(www.jefsterckx.be) Het ge-
reputeerde veilinghuis Van 
Looy & Van Looy zal haar 
loten van de veiling van 23-

24/6 tentoon stellen en postzegelspecialisten kunnen verzame-
lingen op hun waarde laten schatten. Een speciale “mijn zegel” 
met het zicht van het Antverpiagebouw alsook een vel met 10 
postzegels met zichten van gebouwen in Sint-Mariaburg waar-
onder 6 geklasseerde villa’s van de wijk, twee interbellum villa’s, 
het Antverpia gebouw en het vroeger stoomtreintje kunnen aan-

bevat uitzonderlijke verzamelingen op hoog internationaal ni-

320 oude zichtkaarten over het oude Sint-Mariaburg-Ekeren/Ka-
pelsestw., ter beschikking gesteld door verzamelaar P. Bogaerts, 
zijn te bewonderen in de polyvalente zaal van het Wijkcentrum 
waar grote foto panelen ter ondersteuning zullen te bewonderen 
zijn. Inschrijvingformulieren voor de Mariaburgse wandelzoek-
tocht zijn in beide zalen beschikbaar. Versnaperingen en drank 
zijn ter plaatse te bekomen. Het geheel is gratis te bezoeken. 
De opening gebeurt  door Koen  Paelinckx, Districtsvoorzitter   
van Ekeren. Ingericht door Koninklijke postzegelkring Imperator, 
Studiekring Filatelie Antwerpen, Postzegelkring Ekeren-Donk, 
Studiegroep Belgisch Kongo en met ondersteuning van de Post-
zegelkring Mariaburg. Ter info: walter.deijnckens@telenet.be  
(0475545051)
hde_belder@hotmail.com

1 PAK KOPEN + 1 PAK

GRATIS
meeneemprijs

PIOENEN

Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72
Geldig zolang de voorraad strekt
van 30/5/2017 tem 11/6/2017.
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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

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
WEKELIJKSE ZOMERFIETSTOCHTEN 2017
31/5---7/6---14/6---21/6---28/6---5/7---12/7---19/7---26/7---2/8---
9/8 en 16/8
Telkens om 19.00 uur
Vertrek beurtelings aan de kerk van Maria ter Heide of aan de 
kerk van Brasschaat centrum
Inlichtingen bij Maryse Antonissen Tel. 03/295 51 80

AFSLANKEN
in 2 x 30 min. per week
In de warmte-cabine doet u ge-

oefeningen. Dit leidt tot maximale 
calorie-(vet) verbranding, minder 

Met een aangepast voedings-
advies, zal u een gezondere
levensstijl creëren! 

Volledig individuele begeleiding
door gediplomeerde voedings-

(niet in groepsverband)

Maak nu een afspraak

Ik kom ook aan huis met de lipo 
light- afslanken met lichttherapie

’t Kavellijntje

Gevraagd: gitarist-zanger 
(slag, solo). Meer info 
0477/941 523

Snoeien en vellen van 

www.bomenvercammen.
be - 0474/895 028

Man zoekt werk, tuin, 

0467/667 055

Dame zoekt werk,

sit, 15 j. erv. 0498/829 257

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

Vrouw zoekt wrk,

0493/937 858

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van 

Petanqueclub Hemelhof
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 L. Van Santvliet, Ploegsebaan 31, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Daniella Van Hal, Heideaard 101, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Magda Janssens, Valeriaan 17, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Mertens, De Mortel 34b, 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
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Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

RIJMENANTS
SL A G E R I J T R A I T E U R A V O N D S H O P

Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij meten, plaatsen 
en verzorgen 

en zonnewering. 

A way of decorating 
your windows

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

Er werd overgestapt op een nieuw concept om zo makkelijk te 
vertrekken en aan te komen in combinatie met iets te eten en 
te drinken. Nieuw zijn o.a. de Rustoordwandelingen die vertrek-
ken vanuit Oud Antwerpen, 4,8km langs Kapellen om zo via de 
Laarse Beek terug te komen. Ook nieuw is het Rustoordpad met 
grotbezoek en het monumentenpad, eeuwfeestmonument en de 
Antverpiawandeling (buiten de bestaande knooppunten). Hier 
ligt echter wel heel veel nadruk op de huizen en moderne bouw. 
De antitankgracht-wandelingen starten aan de Kerkendreef (Mi-
kerf) en zeer geschikt als korte wandeling (2km) in Park de Mik, 
bovendien makkelijk te combineren met het domein de Inslag, 
daarna de antitankgracht zelf waarbij aandacht wordt besteed 

plannen werd er rekening gehouden met de nodige rustpauzes 
(al dan niet horeca). Ook via de E-10-plas kan iedereen kennis 
maken met een schitterend wandelpad tot aan de Schotensteen-
weg. Via de Papestraat kan je via de grens met Brecht naar de 
Campus Coppens om zo naar het startpunt te komen.
Nog even meegeven dat Brasschaat zeer veel toeristen te gast 

leeft betreft toerisme. Kleurrijke en zeer verzorgde brochures en-
kel te verkrijgen bij Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407 (voor-
aan de Bib) aan de prijs van €3-/stuk. 03 650 03 01 toerisme@
brasschaat.be Zeer binnenkort zal de verkeerstoren (Licht Vlieg-
wezenlaan) opengesteld worden voor het grote publiek, volledig 
gerenoveerd en voorzien van apparatuur uit de tijd van toen. Een 
extra waarde thv Perron Noord.

 

TOERISME BRASSCHAAT 
STELT NIEUWE

WANDELBROCHURES VOOR



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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PERRONNEKESFEEST

Date Time Iedereen Welkom Op

PERRON NOORD BRASSCHAAT
Licht Vliegwezenlaan 11 Brasschaat

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

K A P E L L E N  Z W I J N D R E C H T

Nicolaas Janssens
I N T E R I O R  D E S I G N

DE OPBRENGST VAN DIT EVENEMENT GAAT INTEGRAAL NAAR DE LOKALE SOCIALE DOELEN VAN LIONS CLUB ANTWERPEN MOERLAND VZW. // MEER INFO OP: WWW.LIONSCLUBANTWERPENMOERLAND.BE

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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 • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.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

- Verwijderen van bomen, hagen, corniferen

- Zaaien van nieuwe gazons van 1m²  25000m²

- Omspitten van tuinen

- Afbraak van uw tuinhuis, garage, stacaravan

- Alle bestratingswerken, klinkers, 
 dolomiet, kasseien

- Aanleg van tuinen

- 30 jaar ervaring

- Kwaliteit aan betaalbare prijs

BEL 0487/715 534
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Melkerij Peerdsbos
gezocht

Interesse?
Bel 03-651 81 03 of mail

info@melkerij-peerdsbos.be

voltijdse

HULPKOK (m/v)

STUDENTEN
voor zaal en keuken

Kinderboerderij Mikerf organiseerde op zondag 21 mei traditie-
getrouw het Schaapscheerfeest. Ruim 1.500 bezoekers namen 
deel aan het feest onder een stralend zonnetje. Je kon een be-
zoekje brengen aan de pasgeboren biggetjes, proeven van de 
kersvers gelanceerde Mikerf gin, ontdekken hoe de schapen 
geschoren worden of hoe een kudde schapen bijeengedreven 
wordt door de schaapsherder en zijn hond, kijken hoe de wol 
verwerkt wordt tot een deken of een tapijt of genieten van het 
ambachtelijke hoeve-ijs, rijstpap of platte kaas,... Kortom, het 
was een geslaagd boerderijfeest met enkele leuke nieuwtjes.

SCHAAPSCHEERFEEST OP 
KINDERBOERDERIJ MIKERF

ZOEKT

PATISSIER 
en

WINKEL-
BEDIENDE
ervaring is geen 

vereiste
 

SOLLICITEREN:
03/645 05 12 of
0474/90 81 97

info@patisseriecharlotte.be

PATISSERIE 
CHARLOTTE

Patio Donk - Brasschaat
Donksesteenweg 254

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

0487/636 835

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
 spul-

len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

 werk 
als poetsvrouw. GSM 
0487/601 721

 
vriendin vr leuke dingen. 
Boven de 50 j. 03/653 11 52

 fiets Sparta, 
elektrisch. 0475/527 126

 2de H. aanhang-
wagen gegalvaniseerd, 2 
m l., goede staat, € 225. 
GSM 0486/245 784

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

Gemeubelde studio te 
 590 euro, alles in-

begr. voor 1 pers. te Merk-
sem. GSM 0497/623 179

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

gezinshulp, 
verzorgende, uren over-
een te  komen.  GSM 
0487/422 204

 mooi leder rood 
salon, merk Koinor, € 300 
GSM 0472/223 579, 2-zit 
+ 3-zit

Zondag 4 juni 2017 – Wandeling in Maria-ter-Heide.
Thema: “Natuur in je buurt”
Je komt er elke keer langs, meestal zonder ze op te merken. Een pleintje met wat groen, een 
vergeten stukje bos, een onbekend verbindingspaadje, zelfs een berm.  Niet meteen de “grootse” 
natuur, maar toch een verademing in je dagelijkse drukke leven. In elke buurt zijn zo wel wegeltjes 
en verbindingen te maken. Zondag 4 juni gaan we dit uitproberen in Maria-ter-Heide. Een wande-
ling door de wijk langs rustige dreven en onbekende(re) wegeltjes, waar natuur nog te beleven is. 
We verwachten je voor een mooie wandeling om 10h00 aan de zitbanken op het kerkplein van 
Maria-ter-Heide (Brasschaat). Iedereen hartelijk welkom.
Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Brasschaat (V.M.P.A.)

Vulpia (hoofdzetel Brasschaat-Campus Coppens) 

is op zoek naar 

 - Wil je een uitdagende job in een topteam?
 - Ben je vlot tweetalig Nederlands/Frans en kan je goed met PC overweg?

 - Ben je beschikbaar tussen eind augustus 2017 tem januari 2018? 

Kijk dan zeker op onze website www.vulpia.be

Vulpia
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VANDEN BERGH & ANSOMS bvba
Zilverenhoeksteenweg 107 | 2920 Kalmthout | T. 03/667.59.41| F. 03/667.38.55 | E: info@garagevdba.be

SEAT IBIZA 

VANAF €9.900 
Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen*

TECHNOLOGY TO ENJOY
MAXIMAAL IBIZA AAN MAXIMAAL VERLAAGDE PRIJS.

€

Geïllustreerd model met opties: Ibiza Ultima 1.0 MPI 75pk: € 11.600 BTWincl. * Ibiza Ultima 1.0 MPI 75pk: € 14.743 - € 1.333 Korting Ultima - € 1.810 Bonus korting - € 1.810 Recyclagepremie = € 9.900 BTWi. Leveringskosten niet inbegrepen. 
Recyclagepremie is een overnamepremie voor uw oude wagen, minimaal 6 maanden ingeschreven op naam van een particuliere eigenaar. Aanbiedingen geldig van 01/05/2017 tot en met 29/05/2017. Milieu-informatie beschikbaar op 
nl.seat.be/milieu (K.B. 19/03/2004).

SEAT.BE

 3,6 - 6,2 L/100 KM      93 - 145 G/KM

Kijk
 go

ed 
!!!

SUPER STOCKACTIE

metalic, aluminiumvelgen, 

airco, ra
dio, enz. in

begrepen



VZW +3 Centrum

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
ZOMERCURSUSSEN
FRANS en ITALIAANS.

inschrijvingen: 
VZW+3 centrum | Gemeentepark 3 | Brasschaat

T 03 651 24 87
senioren@brasschaat.be

actueelparkbode Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

Brasschaat is op zoek
naar jou!

Bekijk al onze vacatures op
www.brasschaat.be

actueel

W

Aopt e NF

‘Zo Dichtblij’:
shop lokaal en win
Neem deel aan de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’ en doe het hart van 
onze gemeente kloppen!

Verschillende handelaars in onze gemeente zullen je bij een aankoop in 
hun zaak een lot overhandigen. Daar kan je als klant een leuke prijs mee 
winnen. Scan daarvoor je unieke QR-code op je 'Zo DichtBlij'-lot, of kijk 
je code na via www.zodichtblij.be

Nog tot en met 3 juni organiseert Brasschaat i.s.m. Bond Beter Leef-
milieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe campagne.
De deelnemende handelaars en ondernemers zullen leuke posters
uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil
‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en
detailhandel, horeca én ondernemerschap in en rond de kern op de
juiste plaats stimuleren want ook diensten, creatievelingen en kleinscha-
lige productie brengen het centrum tot leven.
Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars en 
ondernemers hun klanten daarom met een lot. Wij roepen de onderne-
mers daarom alvast op om hun zaak te registreren op zodichtblij.be.

En ‘Zo Dichtblij’ draagt ook op andere vlakken bij aan de leefbaarheid 
van onze gemeente. Tijdens de campagne willen we bestaande en
nieuwe activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zo-
veel mogelijk inwoners samenbrengen.
Zo doen we Brasschaat echt bruisen!

actie i.s.m. Unizo, Gezinsbond en BBL

meer info 
www.zodichtblij.be  | T 03 650 03 21 | kmo@brasschaat.be

fi etsstraten in 
Brasschaat

in Brasschaat: de ventweg langs 
de Augustijnslei en de Annadreef. 

met onderstaand bord en hetzelf-
de symbool is ook op de rijbaan 
aangebracht. De rijrichting voor 

aangegeven op de rijbaan.

Wagens zijn enkel gast in een 

nooit voorbijsteken. Fietsers
hebben altijd voorrang. 

ganse breedte van de rijbaan
gebruiken voor zover deze 
slechts opengesteld is in hun
rijrichting en de helft van de 
breedte langs de rechterzijde 
als de rijbaan opengesteld is in 
beide rijrichtingen.
Motorvoertuigen hebben toegang 

straat nooit hoger liggen dan
30 kilometer per uur.

Brasschaatse Film,     Nr. 22,     31-5-2017 17
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Diy Industrial Belgium 
bvba, Kapelstraat 85, Wom-
melgem, grooth. in ijzerwaren
Doens bvba, Schotensteen-
weg 245/3, 2960 Brecht, de-
tailhandel in auto’s en lichte 
bestelwagens
Ever Vape bvba, Tolbareel 
6, 2930 Brasschaat, reini-
ging van gebouwen, industri-
ele reiniging
Fix Cleaning bvba, Pioen-
straat 22/1, 2600 Berchem, 
reinigingsactiviteiten
Gardna bvba, Groenstraat 
146, 2610 Wilrijk, land-
schapsverzorging
Italian Trade and Distribu-
tion bvba, Laar 54, 2140 
Borgerhout, tussenpersoon 
in de handel
Mirra Mirra bvba, Nationa-
lestraat 61, 2000 Antwerpen, 
schoonheidsverzorging
MWD-Systems vof, Baron 
van Ertbornstraat 106C, 
2630 Aartselaar, elektrotech-
nische installatiewerken aan 
gebouwen
RT. Concept bvba, Turn-
houtsebaan 77, 2140 Bor-
gerhout, activiteiten van 
decorateur-etalagisten
Tegelhuis Mechelen vof, 
Mastboomstraat 14/3, 2630 
Aartselaar, groothandel in 
vloer- en wandtegels
Visan Ion-Relu (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘VISAN’), Plantin en Moretus-
lei 132/1, 2018 Antwerpen, 
elektrotechnische installatie-
werken aan gebouwen
Wilvas Investement & Tra-
de bvba, Middelmolenlaan 
175, 2100 Deurne, groothan-
del in suiker, chocolade en 
suikerwerk
A & S Comm. V., Lam-
brechtshoekenlaan 45/B, 
2170 Merksem, tussenper-
soon in de handel

Bardak bvba, Emiel Ban-
ningstraat 15, 2000 Antwer-
pen, cafés en bars
Castor Catering Team 
bvba, Veemarkt 9, 2000 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met volledige bediening
Clymans Sven (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘LAB CONCEPT STORE’), 
Napelsstraat 67 bus 11, 
2000 Antwerpen, detailhan-
del in andere huishoudelijke 
artikelen in gespecialiseerde 
winkels
D. Investment International 
bvba, Brusselstraat 51, 2018 
Antwerpen, tussenpersoon 
in de handel

 Dambruggestraat 
129, 2060 Antwerpen, ad-
viesbureaus op het gebied 
van bedrijfsbeheer en be-
drijfsvoering
Door - TII Ventures (ASAN-
KA DELIGHT, SHOPERS 
PLACE) Comm. V., Sint-
Elisabethstraat 47, 2060 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met beperkte bediening
Dungrey Service bvba, 
Turnhoutsebaan 484/5, 2110 
Wijnegem, reparatie van an-
dere consumentenartikelen
ENB bvba, Antwerpsesteen-
weg 29, 2950 Kapellen, eet-
gelegenheden met volledige 
bediening
Guna bvba, Statielei 13 bus 
1A, 2640 Mortsel, advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer en bedrijfs-
voering
Icke bvba, Prins Boudewijn-
laan 148, 2650 Edegem, 
detailhandel in motorbrand-

winkels
I-Q Trading & Consultancy 
bvba, Mechelsesteenweg 
146, 2650 Edegem, niet-ge-
specialiseerde groothandel

Johan Van Cleemput bvba 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘A LA MINUTE’), 
Poedeldreef 14, Brecht, tus-
senpersoon in de handel
Kemal Bayar cvoa, Walen-
straat 26, 2060 Antwerpen, 
eetgelegenheden met be-
perkte bediening
Kematrade vof, Compaens-
straat 14 (gelijkvloers A), 
Deurne, detailhandel in au-
to’s en lichte bestelwagens
L’Imprime Comm. V., Biest 
41, 2990 Wuustwezel, tus-
senpersoon in de handel
Perspolis bvba, Lange Van 
Sterbeeckstraat 5, 2060 
Antwerpen, detailhandel in 

cialiseerde winkels
Renoken bvba, Baron van 
Ertbornstraat 96, 2630 Aart-
selaar, algemene bouw van 
residentiële gebouwen
Renovatie De Bruyn bvba, 
Sint-Bavoplein 8, 2530 
Boechout, werkzaamheden 
in verband met de afwerking 
van gebouwen
Rey-Meat bvba, Koralen-
hoeve 15, 2160 Wommel-
gem, verwerking en conser-
vering van vlees, exclusief 
vlees van gevogelte
S.A.O. bvba, Lambrechts-
hoekenlaan 12, 2170 Merk-
sem, ingenieurs en aanver-
wante technische adviseurs, 
exclusief landmeters
Shade Comm. V., Schijn-
poortweg 5, Antwerpen, tus-
senpersoon in de handel
So Thai bvba, Reynders-
straat 13, 2000 Antwerpen, 
eetgelegenheden met volle-
dige bediening
Ton Buijzen Sport bvba, 
Bredabaan 768, 2170 Merk-
sem, groothandel in sport- 
en kampeerartikelen, met 

Vrama Fruits bvba, Middel-
molenlaan 175, 2100 Deur-
ne, detailhandel via postor-
derbedrijven of via internet
Yonkavier bvba, Eikendreef 
25, 2910 Essen, detailhan-
del in niet-gespecialiseerde 
winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen
Al Amal Comm. V., Turn-
houtsebaan 319, 2140 Bor-
gerhout, cafés en bars
Barian Comm. V., Moor-
kensplein 33, 2140 Borger-
hout, cafés en bars
Biogas Tongerlo I nv, 
Rommersheide C 24, 2960 
Brecht, holdings
Chicken Run bvba, Lange 
Lobroekstraat 226, 2060 
Antwerpen, eetgelegenhe-
den met beperkte bediening
Onuris Consulting Comm. 
V., Morgenstraat 7, 2000 
Antwerpen, computerconsul-
tancyactiviteiten
Renting en Constructing 
Comm. V., Brusselstraat 51, 
2018 Antwerpen, verhuur en 
lease van personenauto’s en 
lichte bestelwagens
Shock Events bvba, Merk-
semsebaan 56, 2110 Wijne-
gem, bouw van civieltechni-
sche werken voor elektriciteit 
en telecommunicatie
Stabilpress International 
nv, Vestingstraat 38/3, 2018 
Antwerpen, niet-gespeciali-
seerde groothandel
Virico bvba, Quellinstraat 
49, 2018 Antwerpen, in-
dustriële vervaardiging van 
brood en van vers banket-
bakkerswerk
Alpha-Tech Marine bvba, 
Santvoortbeeklaan 23B, 
2100 Deurne, handelsbe-
middeling in machines, ap-
paraten en werktuigen voor 
de industrie en in schepen 
en luchtvaartuigen

Baron bvba, Trapstraat 9, 
2060 Antwerpen, eetgele-
genheden met beperkte be-
diening
Bizz Services Comm. V., 
Hofgracht 2, 2650 Edegem, 
computerconsultancyactivi-
teiten
Boden Management & In-
vestment bvba, Kapelstraat 
48, 2920 Kalmthout, ontwer-
pen en programmeren van 
computerprogramma’s
Domestica bvba, Adolf 
Greinerstraat 12, 2660 Ho-
boken, tussenpersoon in de 
handel
Don’s Place bvba, Terlin-
denhofstraat 23, 2170 Merk-
sem, eetgelegenheden met 
beperkte bediening
Farbo Decor bvba, Meir-
brug 1 bus 45, 2000 Antwer-
pen, schilderen van gebou-
wen
G. YK vof, Van Kerckhoven-
straat 63, 2060 Antwerpen, 
eetgelegenheden met be-
perkte bediening
Geve bvba, Driekoningen-
straat 104-106, 2600 Ber-
chem, groothandel in auto’s 
en lichte bestelwagens
Henri Polak Diamond Cor-
poration nv, Hoveniers-
straat 55 (Diamond Plaza, 
blok D, gelijkvloers, kantoor 
1A), 2018 Antwerpen, groot-
handel in diamant en andere 
edelstenen
Het Verfkwastje bvba, Py-
ckestraat 72, 2018 Antwer-
pen, ontwikkeling van resi-
dentiële bouwprojecten
J&E Impuls bvba, Belgiëlei 
66 bus 15, 2018 Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
KD Creations bvba, Mel-
kerijstraat 36, 2160 Wom-
melgem, overige gespecia-
liseerde werkzaamheden in 
de bouw
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Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.

Verzamel 250
Artis Historia

punten

Te huur: MTH, magazijn, 
60 m², sec. poort 300 x 
265 H, water, elek., wc, € 
450/mnd, geen borg, on-
mid. beschikb.
0475 730 202
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Kapelsesteenweg 511-517 • Ekeren • vangastel.be

-50%tot

PARASOLS

WIJ ZIJN OPEN OP
PINKSTEREN EN PINKSTERMAANDAG

*voorwaarden in de winkel. 

*

Geldig t.e.m. 4/6/2017

Overlijdensbericht

Dankbaar voor de vele jaren dat zij bij ons was,
is heden zacht en stil van ons heengegaan

Mevrouw Maria Jansen
echtgenote van wijlen de heer Jef Elst

Zij werd geboren te Wuustwezel op 8 augustus 1926
en is omringd door de warmte van haar gezin

overleden in het W.Z.C. Sint-Lenaartshof
te Sint-Lenaarts op zondag 21 mei 2017.

Wij nodigen U uit om samen met ons deel te nemen 
aan de uitvaartplechtigheid rond haar urne op 

maandag 29 mei 2017 om 10.30 uur in de kerk van O.-L.-
Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

te Brasschaat-Maria-ter-Heide, gevolgd door de bijzetting
in het urnenveld op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,
Bredabaan 1047, vanaf 10.10 uur.

Familie Elst - Jansen
p/a Afscheidshuys Goossenaerts
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

www.afscheidshuys.be - Tel. 03/663 01 25

Driehoek

Pannenkoekenslag

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

De Paddestoel - Merk-
kleding, nieuw en twee-
dehands is zaterdag 17 

GEOPEND van 10-18 u.!
GESLOTEN van 19/06 
t.e.m. 26/07.
Lage Kaart 320, Bras-
schaat, Tel. 03/651 39 72

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

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

Ik zoek werk, schoonma-
ken, strijk, babysit. GSM 
0466/492 026

Verhuizen, kelder en huis 
leegmaken, schilderen. 
0485/942 674
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OUDERVERENIGING 
ZET ROTONDE IN DE BLOEMETJES

De Oudervereniging en de Groenploeg van Rotonde hebben samen maar liefst 750 vlijtige liesjes 
geplant in een 150-tal bloembakken. Deze bloembakken zullen straks alle locaties van Rotonde op-

een sterke Oudervereniging. Ieder jaar steunen zij Rotonde met een gift. Dit jaar ging die gift naar de 
Groenploeg. Met een deel van het budget kochten zij 750 bloemen en 150 bloembakken. Een ander 

van de Oudervereniging. Voorzitter Dirk de Kort bedankte de Groenploeg en de Oudervereniging: “We 

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.

7TH CD

Zaal Apollo
Filip Willotstraat 22 2600 Berchem
Inkom: € 3 • Inkom Vip: € 10 (Vanaf 7u30)

PINKSTERMAANDAG

PLATEN
BEURS

info@recordhunters.be • +32 475 37 64 96

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
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

PRINTEN
T H E S I S

-10 %
KORTING

Gevraagd: Tuinman Wie 
wil in juni enkele dagen 
mijn grote tuin te Hoog-
boom mee komen bijwer-
ken. Ervaring gewenst. 
Prettig als je met machine 
kan werken, grasmaaier,  
heggenschaar, bosmaai-
er. 0497453684

Wandel gratis mee met 
een natuurgids!

Zondag 4 juni 2017 – Wan-
deling in domein Vordenstein 

maakt samen met het Peerds-

schaat deel uit van de groene 
gordel ten noordoosten van de 

Vordenstein is een oud kas-

ge dubbele structuur. Het bos-

is duidelijk te zien aan het ster-

rechte beuken en eikendreven 

toegeschreven aan een leer-
ling van de beroemde Franse 
landschapsarchitect Le Nôtre 
(bekend van de tuinen van 
Versailles). Een deel hiervan 
is later omgevormd tot een En-
gelse landschapstuin en oogt 

lijk aandoende vijvers en ri-
ante boomgroepen die elkaar 

bruggetje.

zijn echter niet toegelaten op 
het domein.
Dit is een organisatie van Na-
tuurgidsen afdeling Schoten 

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

Te huur: garage, centrum 
Brasschaat, Tel. 03/663 58 
58 - 0475/435 858

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zaterdag en 
zondag. 0486/430 828

GEMENGD KOOR CALJENTÉ
BRENGT ‘ONDERWEG’

zoektocht die het leven met zich meebrengt: zoeken naar 

de mens.
Hoe het ondernemen van een reis in je eentje toch niet hoeft 

Caljenté laat u genieten van prachtige muziek (met onder 

C����� B��

SELF

STORAGE

BRASSCHAAT

Opslagruimte TE HUUR
van 1 tot 20 m²

Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat
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Prins Kavellei 98 • 2930 Brasschaat 
tel: 03/651 55 71 • fax 03/653 12 38
website http://www.ktabrasschaat.be
e-mail info@ktabrasschaat.be

• Het hele jaar een STEM-project waarbij de wetenschappelijke, 
    technische en wiskundige kennis wordt toegepast om levensechte 
    problemen op te lossen (KEISPANNEND!)

KTA BRASSCHAAT
KWALITEIT  TOEKOMST AMBITIE

MEER INFO:   
HTTP://KTABRASSCHAAT.BE/1AEN1B

WIE A ZEGT MOET OOK B ZEGGEN
TWEE UNIEKE MOGELIJKHEDEN OM HET EERSTE JAAR SECUNDAIR

TE STARTEN IN KTA BRASSCHAAT

1A 1B
• Een leertraject algemene vakken aangepast aan jouw tempo
• Lessen in een aangepast lokaal met smartboard, individuele 
    werktafels  en computers
• Co-teaching met 2 leerkrachten (KEIVEEL AANDACHT VOOR JOU!)

DE 50 INVLOEDRIJKSTE 
BELGEN IN DE WERELD

Op 9 mei pakte HUMO uit met “De 50 invloedrijkste Belgen 
in de wereld”. Een groep journalisten, politici, wetenschap-
pers, personaliteiten uit economie, cultuur en sport vulden 
hun suggesties in. Op kop Peter Piot, arts en microbioloog, 
internationale autoriteit voor aids- en epidemiebestrijding. 
Daarna volgen 49 andere invloedrijke Belgen. Waaronder 
ook één Brasschatenaar, op plek 28, even na Herman Van 
Rompuy, Paul De Grauwe en Fernand Huts, net voor ko-
ning Filip, Mattias Schoenaerts en Guy Verhofstadt. En toch 
zal je wellicht deze dorpsgenoot niet kennen: wetenschap 
komt inderdaad niet zo vaak in de media als politiek, sport 

keley,  de befaamde universiteit in California.  Verder is hij 
sinds één jaar ook medewerker en adviseur van Tesla-baas 
Elon Musk, en is hij werkzaam in het research-lab Open 

omwille van bijzondere realisaties en projecten ontvangen 
werden door president Obama. Pieter groeide op en speel-
de met de legoblokken in de Veldstraat, bij zijn ouders en 
vier zussen. Hij liep school in Gibo Kaart, daarna studeerde 
hij Wetenschappen-Wiskunde in het Sint Michielscollege en 
werd hij burgerlijk ingenieur aan de KUL. Wegens zijn uit-
zonderlijke studieresultaten mocht hij verder studeren aan 

ligentie en robotica. We zien graag uit naar een nieuw op-
treden van deze invloedrijke Belg uit Brasschaat. 

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Gruppo Moda
Schoten zoekt dringend

Kapper
Kapster
met ervaring, full time,

doorgroeimogelijkheden

0492/730 473

Garage verkoop Bras-
schaat, wanneer 4/6/2017, 
zondag van 11 tot 18 u. 
Waar: de Borrekenslei 

werkboeken, snuisterijen.

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

Kleine renovaties: water, 
elektr., plafond, wanden, 
zolder, parket, keukens, 
maatkasten, evt. met eige-
naar. 0499/730 613

Vrouw zoekt werk, strijk, 
schoonmaken, babysit, 
spr. Eng 0495/632 677 Gift

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

Te koop: St. Mariaburg, 
app. Caterheide molen 
338 - 340 + garage, 2 
auto’s, 2 slpk. Tel. 03/664 
68 72

Te koop: 1 gezinswoning, 
halfop. beb, garage, cntrl 
gel. te Mariaburg-Bras-
schaat. Tot. opp. 610 m², 
grote tuin + terras. Gr. lvng, 
kkn, bdkmr, 3 à 4 slpkmrs, 
zolder. Oprit + voortuin. 
Onmid. beschikb. Vrpr: 
€ 320.000 Info: grotlei@
outlook.com

Destructieve relaties op 
de schop

Lezing door auteur Jan Storms 
over psychopatie herkennen 
en er mee omgaan in Ons mi-

Tickets en meer info op www.
zelfbescherming.be

Calpe te huur: prachtig 
appart., 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 

alle comfort. 03/326 13 87

Vriend of vriendin voor 
gezelschap, om samen 
een riviercruise te maken,  
Benidorm te gaan, enz. 
+60 j. Goed voorkomen. T. 
tss 19-20 u. 03/663 60 05

Te huur: huis, bel-étage, 
Ekeren, Bistkapellei 35, 
3 slaapkamers, 2 wc, in-
gerichte keuken, grote 
garage + 2 staanplaatsen 
op de oprit, zonneterras. 
EPC 269. Vrij eind juni. 
Tel. 0496/218 121

Rommelmarkt wegens 
sterfgeval. Zondag 4 juni. 
Het Innemen 28 van 8.30 
tot 14 uur.

Heer, 63 j., zonder zorgen, 
wkm jongere lady met stijl 
& pit voor relatie. SMS mij 
op 0474/441 700

Za 10/06 WS maanka-
lender. Gebruik de maan-
energie om alle verzorging 
(haar, huid, organen) maar 
ook al jouw taken in te 
plannen en te optimalise-
ren. Zo 11/06 Kledings-
wap. Info en aanmelden: 
vero.honore@skynet.be
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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

Zondag 21 mei was het koopzondag in Brasschaat. De avondmarkt op vrijdag kreeg helaas weer 
af te rekenen met onvervalst hondenweer… De ene bui volgde op de andere en joeg de bezoekers 

weer naar huis, of erger nog, hield de mensen 
gewoon in de luie zetel. Zondag voormiddag 
openden de handelaars van Donk Patio hun 
deuren, na de middag was het de beurt aan 
de handelaars van het Centrum. Speciaal 
voor deze gelegenheid was de Bredabaan 
grotendeels verkeersvrij gemaakt. Het leek 
soms een kleine versie van de Dorpsdag, ook 
qua weer: stralende zon! Vele koopjesjagers 
en vooral terrasjesbezoekers vonden hun ga-
ding onder een zalige lentezon. Proeven van 
drankjes en hapjes, allerlei activiteiten voor 
jong en iets ouder, kortom een succes. De slo-

gan was dan ook zeer gepast: “heerlijk de zomer in”. Meer foto’s kan u terugvinden op onze website.

AVONDMARKT EN KOOPZONDAG

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.

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

PORTUGAL
TE KOOP
deel van dorp

± 50 huizen of 
bouwplaatsen

(Serra de Estrela)

0495/504 635
www.portugaltekoop-

huizenenander.be

Te koop: trampoline. Tel. 
03/646 77 55

Thuisverkoop!!! Jon-
gens maat 104 tem 148. 
Merkkleding en speel-
goed. Gucci, Finger in the 
nose, Belle Rose, Simple 
Kids, Coss, Imps & Elfs, 
Petit Bateau, Conver-
se, Masons, H&M, Zara, 
Haba, DVD, ... Afspraak 

Badkamer vernieuwen? 
De specialist in uw buurt 
TVM. Van A tot Z, alles 
onder 1 dak dus snelste 
realisatie van uw dromen. 
Gratis prijsofferte. Tel. 
0475/942 729

Te huur: app., 3 slpk., 3e 
verd., lift, Hoevensebaan 
186, Kapellen. Domein 
Blauwhof, € 1050; € 150 
VK. Tel. 03/488 60 81Licht Vliegwezenlaan 11   2930 Brasschaat

Breng je kapotte spullen mee op 4 juni
 naar Perron Noord

Is je fiets kapot?
Heb je een gaatje in je broek?

Zit er een vijsje los?

ROMMELMARKT :11 u tot 17u
4 juni

De Paddestoel - Merk-
kleding, nieuw en twee-
dehands is zaterdag 17 
juni UITZONDERLIJK 
GEOPEND van 10-18 u.!
GESLOTEN van 19/06 
t.e.m. 26/07.
Lage Kaart 320, Bras-
schaat, Tel. 03/651 39 72

Rommelmarkt
Garage verkoop

Tolbareel en
Het Innemen

Zondag 4 juni 2017
van 9 tot 14 uur.

Verwijderen van bomen, 
hagen, coniferen, gratis 

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, st-
acaravan, gratis offerte. 
0487/715 534

Onderhoud van tuinen, 
€ 15, excl. btw/w. 25 jaar  
ervaring. 0487/715 534

Hoge Akkersbloei vzw
Organiseert voor leden en 
niet-leden een grote garage-
verkoop in de wijk Brasschaat-
Kaart op zondag 25 juni 2017 
van 8.30 tot 16 uur. Deelname 
is gratis. Zet je spullen te koop 
in je garage en/of op je oprit. 
(enkel op privéterrein). Gelie-
ve  je wel in te schrijven voor 
16/06/2015 via email sandy-
vanbladel@yahoo.com of 
telefonisch:  0477/232707  of 
03/3663108 (enkel ‘s avonds 
of in het weekend). Bezoekers 
kunnen lijst met deelnemers  
afhalen aan startpunt: Middel-
kaart 9 

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

Zaaien van nieuwe ga-

0487/715 534

Te koop uit voorraad: 
harde spouwisolatie 127 
mm Rc=4.5 Tel.: 0031-620 
957 897



KAPELLEN
HEIVELDLAAN 6 - 2DE
Centraal gelegen hoekappartement met 3 slaapka-
mers, terras aan de voor- en achterzijde en garagebox. 
Veel lichtinval! Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
(norm 2020) in 2017. Klein beschrijf mogelijk. EPC: 1163

€ 160.000

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

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

EKEREN

EKEREN

EKEREN

BREDABAAN 319 - 1STE
Volledig te renoveren appartement met 2 
slaapkamers op de Bredabaan in Brasschaat. 
Topligging op gedeelte tussen kerk en gemeen-
tehuis, bij alle winkels en op wandelafstand van 
park van Brasschaat. EPC: 249

€ 179.000

BREDABAAN 820
Residentie ‘Graevenhof’ omvat 11 luxe apparte-
menten met tuin of terras, voorzien van binnen-
gebied met garageboxen of carports, alsook 
afgesloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnis-
berging. Centrale ligging en verbinding met E19. 
Meer info 0471 41 11 34 www.goetstouwers.be

prijzen vanaf € 168.000

BREDESTRAAT 36
Zéér gunstig gelegen magazijnruimte van ca. 
250 m² met bijhorende bouwgrond voor geslo-
ten bebouwing (10m breedte!). Totale oppper-
vlakte perceel ca. 973 m². Vele mogelijkheden, 
ideaal voor kleine zelfstandige of hobby-ist. 
Aangename ligging in doodlopende straat 
woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’.
€ 275.000

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

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

DE TOMERMAAT 38 GLVL
Zéér verzorgd, ruim halfopen gelijkvloersap-
partement van ca 112 m² met 3 slaapkamers, 
open keuken, ruime living, ruime garage (mits 
meerprijs) met poortje naar tuin. Ideale ligging 
nabij parken, scholen, winkels en openbaar 
vervoer. www.goetstouwers.be EPC: 195

€ 244.000

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
€ 209.000

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

MIKSEBAAN 218
Landelijke HOB met 2 slk en grote tuin.Zeer netjes 
onderhouden mt mooi aangelegde zuid-oost 
tuin.Bereikbaar via servitudeweg waardoor het 
ietwat van de straat gelegen is.Bijhorend een 
perceel grond aan de straat van ca. 152 m².Totale 
grondopp 646 m².Leuke aanbieding!!! EPC: 860

€ 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

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

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

€ 210.000

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

GROTE MOLENWEG 167 - 2DE
Modern duplexapp van 180m² met luxe afwerking ge-
legen nabij het centr van Stabroek. Dit dakapp beschikt
oa over ruime liv. met toegang tot het terras van 54 m²,
compleet ingerichte open kkn, bdk met inloopdouche
en vrijstaand bad en 2 ruime slpks. Mog om gar. box
met autom. poort bij aan te kopen. Lift met rechtstreekse 
toegang tot het appartement. Bouwjaar 2013. EPC: 119
€ 389.000

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

BRECHT

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

HINDEDREEF 12
Rustig gelegen en mooie villa met een ruime living, 
ingerichte keuken, badk., 3 slpks, een bergpl., waspl., 
ruime tuin, dubbele garage met carport+oprit voor 
5 wagens. 1ste verd.is er een vide, nu ingericht als 
bureel. Grondoppervlakte 1 369 m². ALLES GELIJK-
VLOERS! EPC: 675

€ 449.000

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

HET VENNEKE 14
Charmante woning gelegen nabij het centrum van 
Brasschaat met een inkomhal, living, ingerichte 
keuken, 2x bergpl., garage, ruime tuin en carport 
naast de woning. 1ste verd.: 3 slpks en een badk. 
Zeer goed ligging in groene en aangename om-
geving! Op wandelafstand van winkels, scholen 
en openbaar vervoer. EPC: 1025
€ 339.000

WUUSTWEZEL
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

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
PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 239.000

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

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

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

te Kalmthout
Zoekt 

ALUMINIUM SCHRIJNWERKER ATELIER
Geïnteresseerd ? Gelieve contact op te nemen 
tel: 03 666 61 44 • email: vacature@acobo.be

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
bvba

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonmaken, strijk, 
e.a.a.w. 0465/333 004

Schilderwerken binnen 
en buiten. Senioren -10%, 
gratis bestek, kwaliteits-
werken. Snelle, propere 
service. 0479 178 474

Vlijtige dame zoekt werk, 
erv., vl. + pr., strijk, spr. 
Eng. 0485/274 930

Vrouw zoekt werk, af-
was, schoonmaken, huish. 
GSM 0465/215 925

Blankenberge, app., 2 
slpk., zeezicht, comf. par-
king. GSM 0485/971 748

Te huur: gr. gemeub. stu-
dio, Schoten Centrum. 
Vrij. GSM 0495/214 041

Gevraagd: barman/vrouw 
en poetsdame voor Bras-
serie Chopin, Info: 0485/
919 357 - 0494/913 125

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Aanleg en onderhoud 
van uw tuin, graszoden, 
molbestr. 0497/284 395

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

Deze maand blaast TEJO Brasschaat – Schoten VZW haar eer-
ste kaarsje uit. Het 1-jarig bestaan werd gevierd met een voor-

therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 

therapeuten en hartelijke onthaalmedewerkers dragen deze wer-
king op vrijwillige basis.
Meer info: www.tejo.be

TEJO
BRASSCHAAT-SCHOTEN
VIERT 1-JARIG BESTAAN
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U kan ook bij ons terecht voor:

Plaatsing en advies van condensatieketels - zonneboilers 
zwembadverwarming - thermostaat/regelingen

Onderhoud en herstelling van uw centrale verwarming gas
stookolie met wettelijk reiniging- en verbranding attest

Spoelen vloerverwarming

Reinigen schoorstenen met attest - plaatsing 
versterkte inox gaasdraad (anti-vogelnesten)

Camera inspectie schoorstenen

VERWARMINGSBEDRIJF DE CUYPER
Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • T. 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be

Is uw centrale verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? 
Heeft u hoge energie kosten?

INTERESSE IN ONZE VOORJAARSPROMOTIE?

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

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

Ik let op uw huisdie-
ren.

Brandhout,
Houtpellets,

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

Zwembad vuil,

Aanleg en onderhoud 
tuinen,

Tuinwerken
Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

OUDERVERENIGING 
ZET ROTONDE IN DE BLOEMETJES

De Oudervereniging en de Groenploeg van Rotonde hebben samen maar liefst 750 vlijtige liesjes 
geplant in een 150-tal bloembakken. Deze bloembakken zullen straks alle locaties van Rotonde op-

een sterke Oudervereniging. Ieder jaar steunen zij Rotonde met een gift. Dit jaar ging die gift naar de 
Groenploeg. Met een deel van het budget kochten zij 750 bloemen en 150 bloembakken. Een ander 

van de Oudervereniging. Voorzitter Dirk de Kort bedankte de Groenploeg en de Oudervereniging: “We 
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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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)

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

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

Pasar Wuustwezel - Bezoek klompenmuseum en 
klompenbelevingspad

Op 17 juni ’17 brengen we een bezoek aan het klompenmuseum 
Den Eik te Laakdal.  Steeds minder mensen zijn vertrouwd met hoe 
het voelt, hoe het is om met klompen te gaan.  Na WOII werden ze 
vervangen door ander schoeisel.  Dit museum bestaat sinds 1988 
en werd opgericht als eerbetoon en herinnering aan de klompenma-
kers van de 19de en 20ste eeuw die de streek rond Laakdal – Vorst 
van klompen voorzagen.  Het museum biedt een overzicht van de 
ambachtelijke en mechanische klompenmakerij. 
In het museum krijgen we een demonstratie hoe klompen gemaakt 
worden.  Daarna gaan we met klompen aan onze voeten het bele-
vingspad bewandelen.  Breng dus zeker dikke kousen mee.  Het 
pad loopt over verschillende ondergronden.  Het werd aangelegd in 
het voorjaar van 2011 met steun van het Kempisch Landschap vzw.
Na dit avontuur kunnen we onze ervaringen bespreken in brasserie 
Den Eik.  Je vindt er informatie over de streek en het domein De 
Merode en je kan er een streekbiertje proeven.
Praktisch: vertrek: zaterdag 17 juni ’17 om 12.30 u an de Bib, Dorps-
straat 33, Wuustwezel
Vervoer: carpooling
Kosten: leden 6 €, niet-leden 8 €
Inschrijven en info bij Inge 03/633 26 52 of Collet.Inge@skynet.be 
voor 10 juni ‘17
Betaling kan door storting op BE26 7755 9075 9929

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

Beeplant:
opening 8 juni!

hobby-plantenkwekerij & 
pop-up in kapellen.

www.nicolas-janssens.be

Te huur: Côte d’Azur,  
PORT-COGOLIN - ge-
zellig, rustig app. vr 2-3 
pers. Mooi terras met 
zicht op Port-Grimaud. 
Alle comfort, zwembad. 
Gn huisdieren. Nog vrij 
mei à € 550/wk en juni à  
€ 650. GSM 0478/393 955 

Tuinman zoekt werk, erv. 
en ref. 0487/439 279

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

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
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(vg,wg,gdv,gvkr) EPC 556 kWh/m²

EKEREN

Fris en gezellig appartement 
2e V ca. 90m², 

lichte living op massief parket, 
ingerichte keuken, 

2 slaapkamers, badkamer, 
terras, GARAGE, enz. 

TIP TOP !

€ 159.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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

opstijgend muurvocht

03 283 83 50 
hallo@devochtspecialist.nu
www.devochtspecialist.nu

De problemen 

Opstijgend vocht in muren is 
een erg vervelend probleem 
dat muffe geuren en zelfs 
gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt.

De oplossingen

Wij bieden u snelle en 

via o.a. muurinjectie en 
werken alles tot in de 
puntjes weer af.

of natte kelder?

KWALITEIT

VAKMANSCHAP

BETROUWBAARHEID

dakwerkendakambacht@gmail.com
I

Wij zoeken:
DAKWERKER - hellende daken

DAKWERKER - platte daken

TIMMERMAN

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website: 
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem:

Merksem:

Merksem:

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Brasschaat

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Gevraagd:
klusjesman

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

Stanny Pauwels
Streepstr. 64 - Kapellen

0475/239 859

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

IFANG  IMKERS Voordracht :  Is was nog was?
Bijenwas  is een vettige stof die door onze bijen wordt geprodu-
ceerd. De cellen in het bijennest zijn gemaakt van was. Hierin 
worden honing en stuifmeel  opgeslagen. Ook het  jonge bijen-
broed wordt hierin opgekweekt.
Was is naast honing een belangrijk product van de imkerij. Jonge 
werkbijen maken was met behulp van wasklieren, die aan weers-
zijden van het achterlijf zitten.  De vloeibare was vormt in de bui-
tenlucht 8 milligram zware plaatjes. Uit deze kleine wasplaatjes 
worden dan de waswafels gebouwd.
In de moderne imkerij kunnen de raten enkele malen worden 
hergebruikt, maar oude raten vervuilen en  zijn een mogelijke 
ziektebron. Deze oude was wordt gesmolten en gereinigd en 
is dan beschikbaar voor andere toepassingen: het maken van 
kaarsen of boenwas. Was vindt ook vele toepassingen in de cos-
metica. De laatste seizoenen zijn er veel problemen met veront-
reinigde was, die ingevoerd wordt uit Azië. Vaak wordt deze was 
vermengd met andere chemische producten, wat aanleiding kan 
geven tot sterfte in het broed.
Kris Van Tricht, onze voordrachtgever, zal dieper ingaan op dit 
onderwerp, en vooral op de problemen met verontreinigde was. 
De voordracht  vindt plaats  op  dinsdag, 06/06/2017  om 20h00 
in “De Ploeg”, Verhoevenlei 50 te Brasschaat.  Inkom gratis. Ie-
dereen is van harte welkom

Wijkwerking Mariaburg vzw
Zondag 18 juni 2017  - Verteltheater De Huiskamer, een vertel-
namiddag in het Wijkcentrum gebracht door Luc Geysen voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar. 
Wat in 2016 door omstandigheden niet is kunnen doorgaan, 
plant Wijkwerking Mariaburg terug in 2017 en wel op zondagna-
middag 18 juni 2017. Alle kinderen in voornoemde leeftijdsgroep 
zijn uitgenodigd  op deze vertelnamiddag.
Luc brengt verschillende verhalen van hilarisch grappig tot ont-
roerend, van absurd tot geëngageerd.  De verhalen worden beel-
dend verteld en soms ook geacteerd. Het wordt een minishow 
waarin de kinderen betrokken worden en muziek ook van de 
partij is.
Deuren open vanaf 13.30 uur,  start om14 u., einde rond 16 u.
De kinderen betalen € 2 inkom en krijgen hiervoor een drankje. 
Uiteraard zijn alle mama’s, papa’s en grootouders ook welkom 
en zij hebben gratis toegang.
Om te weten hoeveel toehoorders (kinderen + volwassenen) mo-
gen verwacht worden, inschrijven via wijkcentrum.mariaburg@
telenet.be en dit tot en met vrijdag 16 juni 2017.
Wijkwerking Mariaburg zorgt zoals elke derde zondag van de 
maand voor een “Knabbel en Babbel”, alleen is het in dit geval 
vóór en na het verteltheater. Iedereen is welkom vanaf 13 uur 
tot18 uur.

KLOKKEN ATELIER

0497-62 15 62

Schilderwerken

Te huur:

Gelnagels,

Te huur:

Ik zoek werk

Dame geeft computerles 

Beeplant:
opening 8 juni!

Ik koop

Alleenstaande papa 
zoekt

Schilderwerk.,

Poolse mannen doen re

Tuinwerk,

Kelderopruimen,
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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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

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

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

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

Elekpro Elektriciteitswer-
ken klein en groot; klusjes. 
0484/993 359

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

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

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

Ik zoek werk als poetsvr 
erv en ref., serieuze aanb. 
0483/092 627

Te koop: 2 bouwgrond., 
HOB, in nwe verkaveling, 
opp. 285 m² en 288 m² in 
de Dreef, Gooreind, tuin 
Z-W. 0472/958 505

VINKLAAN - BRASSCHAAT

14 appartementen
1-3 slaapkamers
terras of tuin

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem 
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be

Aarzel niet om een afspraak te maken met ons kantoor of 
neem alvast een kijkje op:

WWW.COGGHE.BE

DORPSSTRAAT - WUUSTWEZEL

7 appartementen
2-3 slaapkamers
terras of tuin

NIEUW! 
START VERKOOP
LAATSTE FASE
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Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9  | 2950 Kapellen

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

advocaat@stevenaerts.eu

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht 

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

WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

3 - 4/06 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

3 - 4/06 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 

3 - 4/06 Dr. Budts 0494/725 085

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

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

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

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: 
beh., gypr., elektr., san., dakw., 

 Ook 
dringende herstellingen!! 
Wij vragen geen voorschot 
(wij werken in vertrouwen). 

Vand. geb., 
Voordelige 

voorwaarden voor 50-plus!! 

Papier

Ophaling huisvuil juni

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   05
DINSDAG   06
WOENSDAG 07
DONDERDAG 08
VRIJDAG     09
ZATERDAG   10

MAANDAG   29
DINSDAG   30
WOENSDAG 31
DONDERDAG 01
VRIJDAG     02
ZATERDAG   03

Ophaling huisvuil mei-juni

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

GEEN OPHALINGEN

De ophalingen van ma 5 juni verschuiven naar vrijdag 9 juni

GEEN
OPHALING 

CITYBIN
OP

VRIJDAG
9 JUNI

BURGELIJKE 
STAND

Jourdain Ryan, 19-05, Hoevenen
Martens Jeanne, 16-05, Kalmthout
De Weirdt Nova, 17-05, Kapellen
Van Hyfte Florian, 18-05, Brasschaat
Blockhuys Julianne, 17-05, Antwerpen
Martens Charlotte, 17-05, Wuustwezel
Adriaenssens Juul, 17-05, Wuustwezel
Schrijvers Féline, 16-05, Sint-Lenaarts
Claeys Margaux, 16-05, Wuustwezel
Janssens Andreas, 19-05, Stabroek
Vangeel Elise, 18-05, Essen
Driessens Lorenzo, 19-05, Berendrecht
Jansegers Olivia, 19-05, Hoevenen
Vissers Cas, 22-05, Brasschaat

Geysen Noé, 19-05, Brecht
Geysen Joël, 19-05, Brecht
Brunson Eli, 20-05, Brasschaat
Koorndijk Alanah, 22-05, Wuustwezel
Van Looveren Luz, 22-05, Brecht
De Bie Emma, 22-05, Schoten
Van Spaendonk Victor, 22-05, Essen
Orlans Oliver, 20-05, Halle
Matthijssens Nias, 11-05, Brecht
Mertens Wout, 16-05, Essen
Sébille Lewis, 16-05, Brasschaat
Verschueren Thibault, 18-05, Wuustwezel
Abboue Marouan, 19-05, Essen

de Jong Lars te Brasschaat met Smet Stephanie, te Brasschaat

Smits Constant, 81 jaar, echtgenoot van Goossenaerts Paula, Wuustwezel
Hiele Rochus Cornelius, 87 jaar, weduwnaar van De Coeyere Maria, Stabroek
De Groote Julia, 67 jaar, echtgenote van Forssman Robert, Brasschaat
van Dun Johannes, 77 jaar, echtgenoot van Vanden Kieboom, Josephina, Brasschaat
Vercauteren Marcel, 84 jaar, echtgenoot van De Backer Jacqueline, Antwerpen
Van Diest Stephania, 83 jaar, weduwe van Gauthier Robert, Brasschaat
Brenders Marcus, 67 jaar, echtgenoot van Belet Maria, Kapellen
De Kuyper Paul, 67 jaar, echtgenoot van van Zundert Helena, Kalmthout
Fockaert Irena, 77 jaar, weduwe van Heylbron Robert, Stabroek
Bohez Romania, 85 jaar, weduwe van Winckelmans Ludovicus, Stabroek
Pollet Maria, 96 jaar, weduwe van Wils Michael, Kalmthout
Bollaert Gladys, 64 jaar, echtgenote van Brackman Andre, Stabroek
Valentyns Maria, 89 jaar, echtgenote van Vervoort Franciscus, Kapellen
Van Gestel François, 75 jaar, echtgenoot van Van Kampen Maria, Kapellen
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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!

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

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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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

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

Interesse? Stuur CV naar: info@frigo-techniek.be

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Beeplant:
opening 8 juni!

hobby-plantenkwekerij & 
pop-up in kapellen.

www.nicolas-janssens.be

Schilder/behangwerken 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf, zowel binnen 
als buiten. 0468/217 374

Te huur: Brass., app., 
3 slpk. + gar. Nachte-
gaall. 15. € 695/mnd. Tel. 
03/663 66 38

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603 
www.garden-solutions.be


