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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

STOFFENWINKEL

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!

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

VS

Vergelijk ze in onze showroom

Beste klanten,

Dries Jr. beëindigde vorige maand 
zijn loopbaan bij ons. Wij danken hem 
voor de aangename samenwerking 

gedurende de afgelopen jaren 
en wensen hem veel succes 

in zijn nieuwe carrière.

Graag helpen Kylie, Stijn en Dries Sr. 
u verder in onze zaken.

    

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

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

EYEWEAR

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - 2930 Brasschaat
03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en
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ZOMER UITVERKOOP
Directe kassakorting!

Van ma 12/6 t.e.m. zon 18/6Van ma 12/6 t.e.m. zon 18/6

Diverse stock- en toonzaalmodellen
Nu een toonzaal vol koopjes!

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

Eetkamerset bestaande uit dressoir, 
glaskast, tafel & 4 stoelen

949€
1186€

NU

3-zit en 2 elektrische relaxfauteuils
1399€

1649€
NU

Boxspringset 160x200
elektrisch verstelbaar 2 motoren.
2 pocketverenmatrassen 7-zones inclusief

1799€
2470€

NU

Hoeksalon zoals op foto
1199€

1540€
NU

Relax Anti-Stress
op draaivoet

499€
639€

NU

Garage S.W.A.

www.autologic.com

Kalmthoutsesteenweg 272
2990 Wuustwezel
Tel. 03-666 70 43
www.swa.be

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

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

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

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

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

Wij danken iedereen van harte voor de belangstelling, kaarten, 
bloemen en de steun die wij mochten ontvangen na het overlijden 

van onze pa, bompa

FLOR VAN DEN EEDE 
(de Flor van de snoepwinkel)

weduwnaar van Lea De Leeuw

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst in de kerk.

Leo en Rita Claes - Van Den Eede,
kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGINGGebit
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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44
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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

JE ECOCHEQUES 
ZIJN KORTING WAARD

ECO
DAYS!

VAN 15/6
TOT 25/6

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

Actie onder voorwaarden

Stiltemoment  14 juni 2017 – Sint-Jozefparochie
Het eerstvolgende stiltemoment is op woensdag  14 juni  om 19.30 
in de kapel van onze kerk. Het thema van de bijeenkomst is: Mooie 
dagen maken.
Dankbaar voor alles wat ons blij maakt en hoop geeft. Voor ieder-
een die ons en onze wereld vreugde geeft. Voor iedereen die vrede 
brengt. Dankbaar om de mooie dagen die we krijgen, dankbaar om 
de mooie dagen die we elkaar kunnen geven…
Iedereen die even een halfuurtje vrij wil maken is van harte welkom.

Terre Bleue Dames&Heren - maat 34-46 | Terre Bleue Junior - jongens en meisjes 6-18 jaar
Dr. Roosensplein 11 | Brasschaat | Tel. 03-651 32 34 | Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Wij zijn op zoek naar een

GEMOTIVEERDE VERKOOPSTER

Interesse?
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Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

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

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

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

Bij Ludentia Sport komen al enkele jaren 
gasten met een mentale beperking sporten. 
Wekelijks op maandagavond zwemmen, of 
14-daags op woensdagavond badminton of 
zaalvoetbal. De voorbije weken stonden die 
trainingen open voor het publiek, zo konden 
familie en vrienden ook eens ‘zien’ wat deze 
gasten presteren! In het totaal komen er, over 
de drie sporten, rond de 75 gasten regelma-
tig oefenen, werken zij aan hun conditie én 
techniek, leren zij andere mensen kennen en 
verleggen zo hun grenzen. Ludentia Sport kan 
gelukkig rekenen op een ruime ploeg van een 

25-tal vrijwilligers, en voor een tornooi of toonmoment nog enkelen extra. Deze sporters kregen na 

DRIE AVONDEN ALS HOOGTEPUNT
VOOR SPORTERS MET EEN BEPERKING

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: vloer., teg., bez., schild., 
beh., gypr., elektr., san., dakw., 
metselw., schrijnw., ontstopp., 
afbr., opruim., opritt., klink., 
tuinonderh. -aanleg, vochtbe-
str., rioler., ram. & deur., ... Kort-
om alles van keld. tot zold. Ook 
dringende herstellingen!! 
Wij vragen geen voorschot 
(wij werken in vertrouwen). 

Vand. geb., 
morgen herst.!! Voordelige 
voorwaarden voor 50-plus!! 
De Karweiman bvba, 0486/393 
468 - ALTIJD bereikb. ook na 
17 u. en zon- & feestdagen.

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

oefeningen. Dit leidt tot maximale 
calorie-(vet) verbranding, minder 
pijnlijke spieren en gewrichten.

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

Volledig individuele begeleiding
door gediplomeerde voedings-
gezondheidsconsulente.

(niet in groepsverband)

Maak nu een afspraak

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

’t Kavellijntje
Prins Kavellei 131C  -  Brasschaat

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 14 juni
Dagsoep

gebakken aardappeltjes

Donderd. 15 juni
Dagsoep

Steak Provençale, 
frietjes

Vrijdag 16 juni
Dagsoep

Maandag 19 juni 
Dagsoep

Gebakken pladijs, 
natuuraardappelen

 

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.
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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

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 
0485/404 094 tot 18 juni 

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

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

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

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

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

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

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

Te huur: app. Brass. Le-
opoldslei 26, 3 slpk, ing. 
keuk., grote living, terras, 
garage, vrij 1/09. GSM 
0497/172 108

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

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

GSM 0487/286 430

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)

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

Op zaterdag 3 juni opende schepen van feestelijkheden Niels de 
Kort en kinderburgemeester Jonas Benlahssen de jaarlijkse kermis 
van Mariaburg. De kinderburgemeester testte de kermisattracties 
en oordeelde dat alles in orde was. Ook het districtscollege van
Ekeren was aanwezig bij de opening. “We vinden de kleinere wijk-
kermissen van grote waarde voor onze gemeente. Het brengt men-
sen uit de wijk samen. Met de foorkramers hadden we dit jaar een 
actie uitgewerkt om kermis Mariaburg extra te ondersteunen” zegt 
schepen Niels de Kort.

KERMIS IN MARIABURG

F A S H I O N
Voel je goed !

Amania Mo • Brax • Giovane • Terre Bleue

Extra open donderdag 15 juni tot 20 uur
(bubbels en verrassing)
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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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, heb ervaring. 
0486/375 666 Sveta

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

Te huur: app. 1e verdiep, 
1 slpk., living, kk., badk., 
wc, kelder. Zegeplein 4, 
Brasschaat M.T.H. Tel. 
03/663 23 61

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

Volwassenenatelier 40 jarig bestaan
Opendeurdagen in ’t Kratje 17 en 18 juni 2017

Het volwassenatelier ’t Kratje in Wuustwezel (Gooreind) sluit zijn creatief werkjaar af met een tentoon-
stelling, demonstraties en op zondag een Open-Art ambachtenmarkt.
Het voorbije jaar konden de cursisten en enthousiaste geesten op verschillende gebieden hun creati-
viteit botvieren. Er werd gegoocheld met kleuren en lijnen in olieverf, acryl en aquarel en creativiteit en 
techniek gingen hand in hand met artistieke en functionele voorwerpen in het klei-atelier.
Naar jaarlijkse gewoonte kon iedereen naar believen werken rond het jaarthema “10 Vieren”.
Een ruime selectie van de creaties die het denken en de handvaardigheden van de cursisten weer-
spiegelen, wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t Kratje: vormings-centrum, Gasthuisstraat 7, 
2990 Gooreind-Wuustwezel.

en 18 juni.
Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni: - opendeurdag met tentoonstelling van werken die in de loop van 
dit werkjaar gemaakt zijn in ons atelier en door onze cursisten.
- Tentoonstelling van de creaties gemaakt rond ons jaarthema “10 Vieren”

Zondag 18 juni: - opendeurdag met tentoonstelling .
- vanaf 11 tot 16 u: “ Kunstige en Creatieve Open-Art Shop”en “Ambachtenmarkt”.
- afsluitend rond 16.30u: met een aperitiefje en bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd; 
uitreiking van de trofeeën rond het jaarthema.
Van harte welkom! Het Kratjes-team
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BEUH ... D... VIND JE?
ZAG ER ANDERS 

BUITENGEWOON UIT !

GELUKKIG VOND IK 
OP TIJD  MIJN 

STUURKNUPPEL TERUG!!

HOU 10 SEPTEMBER 
VRIJ IN UW AGENDA!!!

10 u SPOORFIETSEN
12 u BRUNCH

Info op website: 
brasschaat.cd&v.be

DIRK

FEEST

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)

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

BRASSCHAAT MODE

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

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

Dansstudio Pivolté heette maar liefst 4800 toeschouwers wel-
kom om te laten genieten van hun nieuwste productie ‘Bolero’. 
In 8 unieke shows deelde Pivolté zijn danstalent met het talrijk 
opgekomen publiek. Van jong tot oud betoverden de dansers ie-
dere bezoeker en liet hen zien wat dansen betekent voor hen. 
Pivolté wil ook al de dansers en de talloze vrijwilligers danken 
voor hun fantastische inzet en hulp! Voor meer info zie op www.
pivolte.be.

DANSSTUDIO PIVOLTÉ
VERWELKOMDE 4800

TOESCHOUWERS!

Gezocht in
Brasschaat:

MAN
perfect Nederlands-

talig, voor 4 uur/week 
onderhoud tuin + 

kleine klusjes.

0475/467 986

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468



Brasschaatse Film,     Nr. 24,     14-6-2017  8

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Misschien wel het 
mooiste terras in de regio!

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

 

Elke zondag Brunch!à Volonté

Méér dan bloemen en planten...

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

ACHTSTE QUIP IN DE BIB 17 juni van 10 - 15 u.
QUIP wilt zeggen QUILTEN IN PUBLIEK. De leden van de Quilt-Kunstkring 

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE 

KOMT  AAN HUIS

Te koop
winkel of 

bureel
met appartement.

Mariaburg
2 x 85 m² - Aparte inkom

Vraagprijs:
€ 235.000
IBA: 03/605 90 01
i.b.a@skynet.be

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 koop: Nissan Pickup 
2500 DSL (lichte vracht), 5 
zitpl. Bouwjaar 2005. Tel. 
0478/375 174

Werkvrouw gezocht te 
Kapellen, 4 uren per week, 
0468/220 127

Ik doe uw strijk. GSM 
0477/970 504

Te huur: gerenoveerd 
app. te Brasschaat, de 
Borrekenslei, 100 m², 2de 
verdiep, grote woonk., 
keuken, 2 slaapk., ber-
ging, incl. garage. Mail: 
info@qe.be

Zaal en keukenhulp ge-
vraagd voor 1 avond/
week in Taverne De Stal 
te Brasschaat. Geen er-
varing vereist. Goede 
verdienste. Info: Michel 
Hoppenbrouwers, GSM 
0479/859 680

Te huur: appt., totale opp. 
+75 m², € 550/mnd. Tel. 
0465/847 347 op Breda-
baan, Brasschaat, naast 
Supermarkt (Living, keu-
ken, badkamer, wc, slaap-
kamer en kelder.)

Klusjeswerk, schild., 
afbr., dak leggen, tuin, 
bouw, € 8/u. 0489/326 333

Schilderen en alle reno-
vaties. 0488/385 204

Afbraak en afvoer van uw 
tuinhuis, garage, stacara-

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van de

Sint-Antoniuskerk
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Kristof Schrauwen, Vuurkruizenlei 53, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Steve Pottiez, Kapelsesteenweg 363, Ekeren
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Nancy Van Meir, Leemputweg 10, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Bram Wouters, De Tomermaat 66/0001, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407

Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:
brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars
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Acryl-nagels

Meer info bij Gigi:
0496 118 191

Bredabaan 438, 2930 Brasschaat

• 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

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

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

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

3 JAAR 
JUWELIER YOLANDE

TE BRASSCHAAT!
Wij trakteren onze klanten op een 

leuke attentie.

WIN:
Een juwelenset van Orage

Diverse cadeaubonnen
Een luxe ontbijt
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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 19/06

Maandag 12/06

Vrijdag 23/06

MAANDMENU
JUNI

Vrijdag 16/06

Dinsdag 20/06

Dinsdag 13/06

Woensdag 21/06

Woensdag 14/06

Soep
 

Steak Harlekijn, 
frietjes

Dessert

Soep
 

Kippeworst met 
wortelstoemp

Dessert

Soep

 
Steak bordelaise, 

frietjes

Dessert

Soep

Kalfsfricassé, 
gekookte 

aardappelen

Dessert

Soep

 
Lamskoteletjes 

Dessert

Soep
½ Kip met 

provençaalse 
saus & gebakken 

aardappelen

Dessert

Soep

Gefrituurde 
tongreepjes, sla, 
tartare en frietjes

Dessert

D’anvers met krab en 
rode pesto of scam-

pikroketje met groene 
curry

pesto en aardappel-
chips of Filet mignon 

neuf 

framboos en créme 
de Cassis

Soep

Stoofpotje van 
vis, venkel en 

puree

Dessert

Donderdag 22/06

Donderdag 15/06

Slaatje met gepan-
neerde geitenkaas

•
Mosselen natuur

•
Chocolademousse 

chocolade

Dagschotels € 11

menu
fou

€ 20,00

€ 29,90

Soep

Varkensgebraad 
met bloemkool en 

aardappelen

Dessert

IEDERE 
WOENSDAG 

RIBBEKES 
À VOLONTÉ

OVERLIJDENSBERICHT

Yolande Poelvoorde
Weduwe van Bernard Roose

Gewezen zaakvoerder Dagbladhandel Y. Poelvoorde.
Geboren te Antwerpen op 21 januari 1931 en overleden

te Brasschaat in WZC Salve op 7 juni 2017.

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, vindt plaats in de aula van Uitvaartvilla Noor-
derkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat, op vrijdag 16 juni 
2017 om 11 uur. Samenkomst en condoleren aldaar vanaf 10.30 
uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van 
Brasschaat -Centrum, Miksebaan.
Gelegenheid een laatste groet te brengen wordt u geboden in 
het Funerarium De Meyer, Veldstraat 32 te Brasschaat, na een 
telefonische afspraak aub: 03/651 81 68 (tot woensdag 14 juni).

Delen in dit verlies:

 Erwin(†) Roose,
 Machteld Roose, kinderen en kleinkind,
 Gerolf en Alda Roose - Nuyts, kinderen en kleinkinderen,
 Wieland en Katrien Roose - Van de Velde en kinderen,
 Oswald en Dominique Roose - Cordemans,
 Bert en Carine Roose -Caudron en kinderen,
 Dankert en Annemie Roose - Klassen en kinderen,
 Serge en Goedele Hendriks - Roose en kinderen,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

 Haar schoonzuster, schoonbroer, neven en nichten. 
Met bijzondere dank aan haar huisarts Dr. Luk Roelandt,
Gezinshulp Villers, thuisverpleegkundige Dirk De Coninck en het 
verplegend personeel van WZC Salve voor de goede zorgen.

Correspondentie: Familie Roose
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

Te huur: mod. gemeub. 
studios, Merksem, Scho-
ten, groot, € 480 en € 580. 
GSM 0495/214 041

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, erv., Eng. tal. Ref. 
Ser. aanvr. 0465/278 195

Debbie zoekt werk, strijk, 
schoonm., babysit. GSM 
0467/667 104

Te huur of te koop: war-
me garagestplts Centr., 
3.30 br. € 65. Ideaal voor 
bv. oldt. Tel. 0479/990 545

Calpe te huur: prachtig 
appart., 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr., zeezicht, zonkant, 
TV Vlaand., wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Te huur: Tenerife-Zuid, 
Playa de las Americas, 
aan de jachthaven (Pu-
erto Colon), appartement 
mat airco in “Hotel Santa 
Maria”, voor 2 personen. 
Prijs voor 14 dagen: € 
900 en voor 30 dagen: € 
1.200. Beschikbaar vanaf 
27 juni 2017 tot en met 
10 september 2017. Te 
bevragen: patvnoten@
gmail.com

Zelfstandig 
SCHRIJNWERKER 
als bijverdienste

Interesse? Stuur een e-mail
naar info@russellwoods.be

of bel 0488/588.181

Russell Woods is gespe-
cialiseerd in eiken bijge-
bouwen en aanbouwen. 
Wij zijn op zoek naar 
een zelfstandige gepen-
sioneerde schrijnwerker 
met ervaring in buiten-
schrijnwerk die, naast 
het genieten van zijn pen-
sioen, regelmatig nog wat 
werken wil uitvoeren op 
oproepbasis.

Te koop:
Intermer Easy, dames 
model = Unisex; batterij 
is o.k. Radius ± 50/60 
km. Frame mt 57. Prijs 
o.t.k. GSM 0495/281 463 
- 03/651 47 46

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

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen gegalvani-
seerd, dubbel as, niet 
geremd, 2.50 m l. op 1.25 
m br., goede staat. € 425. 
0486/245 784

Te koop: aanhangwagen, 
l. 2.10 m, br. 1.10 m, h. 
1.10 m. Met dekz. € 800. 
Tel. 0496/543 256

Jonge man zoekt werk, 
tuinwerk. GSM 0487/439 279

Marvin Impex bvba, Ho-

134, 2018 Antwerpen, groot-
handel in diamant en andere 
edelstenen
Passione bvba, Paalstraat 
164, 2900 Schoten, eetge-
legenheden met volledige 
bediening
QQ Cafe vof, Van Wesenbe-
kestraat 35, 2060 Antwerpen, 
cafés en bars
Sac d’Anvers Exclusive 
bvba, Antwerpsesteenweg 
232, 2660 Hoboken, markt- 
en straathandel in textiel, 
kleding en schoeisel
Shiva International vof, 
Lange Beeldekensstraat 318, 
Antwerpen, eetgelegenheden 
met beperkte bediening
Tabriz & Co Comm. V., Bre-
dabaan 509/bus1e v, 2930 
Brasschaat, groothandel in 
tapijten
Apotheek Buyst bvba, 
Sint-Paulusstraat 35, 2000 
Antwerpen, apotheken
Apotheek Sint Paulus nv, 
Sint-Paulusstraat 35, 2000 
Antwerpen, apotheken
B-Surveys Comm. V., Bre-
destraat 1/B, 2180 Ekeren, 
diensten in verband met ver-
voer over water
Degreef Real Estate bvba, 
De Lescluzestraat 51, 2600 
Berchem, ontwikkeling van 
residentiële bouwprojecten
Het Badhuisje bvba, Ge-
meentepark SN, 2930 Bras-
schaat, cafés en bars
Juga bvba, Franklin Roose-
veltplaats 12, Antwerpen, 
handelsbemiddeling in goe-
deren, algemeen assortiment
Solis bvba, Middelmolenlaan 
175, 2100 Deurne, overige 
adviesbureaus op het gebied 
van bedrijfsbeheer en be-
drijfsvoering

The Loveling Lab Comm. 
V., Franklin Rooseveltplaats 
12, 2060 Antwerpen, cafés 
en bars
Alvaco Consulting nv, Ja-
cob Van Arteveldestraat 30, 
2640 Mortsel, boekhouders 

Ando bvba, VIIde-Olympia-
delaan 133 bus 2, 2020 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met volledige bediening
Azzi Riahi, Korte Beelde-
kensstraat 2, 2060 Antwer-
pen, markt- en straathandel 
in voedings- en genotmid-
delen
Bellezza bvba, Appelmans-
straat 17, 2018 Antwerpen, 
eetgelegenheden met volle-
dige bediening
Cambodia bvba, Godefri-
duskaai 10, 2000 Antwer-
pen, eetgelegenheden met 
volledige bediening
Cheapple bvba, Hoogstraat 
50, 2000 Antwerpen, elektro-
nische installatiewerken aan 
gebouwen
Deliplaza Reepveld bvba, 
Boomsesteenweg 93, 2610 
Wilrijk, groothandel in vlees 
en vleesproducten, uitge-
zonderd vlees van wild en 
van gevogelte
Five Cee Jewelry bvba, 
Baillet-Latourlei 6, 2930 
Brasschaat, detailhandel in 
uurwerken en sieraden in 
gespecialiseerde winkels
Hridhaan Gems bvba, Ho-
veniersstraat 30 bus 274, 
2018 Antwerpen, groothan-
del in diamant en andere 
edelstenen
Mada Steel bvba, Hemelak-
kers 30, 2930 Brasschaat, 
groothandel in ijzerwaren.
B87 bvba, Amerikalei 87, 
Antwerpen, eetgelegenhe-
den met volledige bediening

Necadis nv, Straatsburg-
dok-Noordkaai 33, 2030 Ant-
werpen, groothandel in au-
to’s en lichte bestelwagens
Top 5 Business bvba, Sint-
Jansvliet 19/1, 2000 Antwer-
pen, groothandel in dranken, 
algemeen assortiment
TVS Beheer bvba, Bras-
schaatselei 1, 2950 Kapel-
len, detailhandel in huismeu-
bilair in gespecialiseerde 
winkels
3F Capital bvba, De Key-
serlei 5 bus 58, 2018 Ant-
werpen, tussenpersoon in 
de handel
Agadir Comm. V., Onder-
wijsstraat 36, 2060 Antwer-
pen, cafés en bars

 
Schotensesteenweg 76, 
2100 Deurne, groothandel 
in huishoudtextiel en bed-
dengoed
Antwerp Corner Comm. V., 
Sint-Rochusstraat 88, 2100 
Deurne, cafés en bars
Aprik nv, Voshollei 2 bus 
A/4G, 2930 Brasschaat, tus-
senpersoon in de handel
Artshandfacts bvba, Quin-
ten Matsijslei 9, 2018 Ant-
werpen, activiteiten van inte-
rieurdecorateurs
Belis bvba, Vordensteins-
traat 11, 2900 Schoten, 
detailhandel in computers, 
randapparatuur en software 
in gespecialiseerde winkels
Bravo Comm. V., Moor-
kensplein 33, 2140 Borger-
hout, eetgelegenheden met 
beperkte bediening
De Smet Pieter, Sint-Pau-
lusstraat 33, Antwerpen, tus-
senpersoon in de handel
DSP Project bvba, Van 
Duyststraat 109, 2100 Deur-
ne, handelsbemiddeling in 
voedings- en genotmiddelen
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Beste Brasschaatse sportvrienden,
 
Na de succesvolle heropstart van onze “halve triatlon van 
Brasschaat” in 2016 met een record van ± 650 inschrijvin-
gen, zijn we nu toe aan editie 2017 (de 34 ste ondertus-
sen). 

Om veiligheidsredenen, maar eveneens omwille van de 
te grote overlast voor “De Lijn” en het verkeer in buur-
gemeenten, hebben we beslist geen “nevenwedstrijden” 
meer in te richten. Hierdoor zal misschien het aantal 
deelnemende atleten wat minderen (± 450). Maar niet ge-

treurd, ook zo zal er topsport te beleven zijn. Om dezelfde redenen hebben 

helemaal “met rust” laten. Voor deze oplossing ben ik het gemeentebestuur van 
Brecht buitengewoon erkentelijk voor haar toestemming.

Het aantal medewerkers is echter niet minder, integendeel. Steeds weer moe-
ten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, hetzij individueel, hetzij in clubverband.
Zo kunnen wij nu ook weer rekenen op de “Kerstmarktploeg”, Schoten Water-
skiclub, Kajakclub van Schoten, de club “reddend zwemmen” van Wim Nuyens, 
scouts van Jobertus, scouts van MTH, Vriendenkring Toontje van Chiro Cen-
trum, Royal Antwerp Bycicle Club, Break AC, G-sport ploeg MTH. Nieuw dit jaar 
is Chiro Kaart. Lieve medewerkers, duizend maal dank voor jullie hulp is niet 
één keer te veel!!!

Beste supporters en andere toeschouwers, kom op 25 juni naar de E10 plas 

blijft na de zwemproef nog een uurtje in Maria-ter-Heide. Hier passeren de ren-
ners vanuit Overbroek via Brechtsebaan, Hensbergelei, Kerkedreef en verder 
langs de Miksebaan terug naar Brecht voor de tweede en laatste ronde. Speci-

Vervolgens (vanaf ± 14.30 u) lopen zij een halve maraton in het gemeentepark 
van Brasschaat. In het park tussen het Kasteel en de Remise is het epicentrum 
van deze triatlon. ’s Morgens is het de plek voor toekomende atleten en in de 

aankomsten (vanaf ± 15.45 u). Rond de aankomstzone en het podiumplein is er 
de ganse namiddag animatie, muziek en een heuse kidscorner. 

Er rest mij alleen nog u allen, toeschouwer, supporter en atleet een aangename, 
zonnige, sportieve en veilige wedstrijd toe te wensen op 25 juni in Brasschaat. 
Namens mijzelf, het ganse bestuur en de honderden medewerkers, welkom op 
de 34ste “halve” van Brasschaat!

Jef Konings, voorzitter.
Sociëteit Triathlon Brasschaat vzw.

HALVE TRIATLON BRASSCHAAT - 25 juni 2017

Kathleen Krekels en Koen Daniëls zijn de onderwijsexperten van onze
partij die op alle vragen aangaande onderwijs het antwoord kennen of
hierover zelf nijpende vragen stellen in het Vlaams Parlement.
Kathleen weet alles van het fameuze M-decreet, Koen is de referentie
als het gaat over onderwijshervormingen. Op 1 september 2017 en 
2018 zouden het nieuwe ondersteuningsmodel en de modernisering 
in het secundair onderwijs opgestart worden. Maar halen we dat wel?

UITNODIGING APERITIEFGESPREK

Onze Kinderen
Onze Toekomst

42e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
zo 18 juni 2017 11u - Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom - ook niet-leden

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  

zoekt dringend:

STUDENTEN 
of 

FLEXI-
JOBBERS 

voor afwas
Voor info: Nathalie Van Thillo 0497-104 141

Hoogboomsteenweg 183 •  te Kapellen-Hoogboom



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
Brasschaatse Film,     Nr. 24,     31-5-2017  12
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Onze Centra

Turnhoutsebaan 259 • 2970 Schilde
Tel: 03 337 25 80

Bredabaan 481• 2940 Brasschaat
Tel: 03 294 36 42

www.corpussanus.be
Maak ook deel uit van onze groep. Als zelfstandige of als franchisenemer. Contacteer ons voor een gesprek over de mogelijkheden.

1 maat minder in 30 dagen 
E-FIT: BE FIT IN 20 MINUTES

> Versteviging van dieperliggende spieren, 18X meer resultaat dan gewone fitness. 

> Korte training van 20 minuten i.p.v. 90 minuten, 90% spierstimulatie (i.p.v. 30%), zonder 
grote inspanningen toch snel voelbare resultaten en snellere stofwisseling. 

> Strak lichaam, anti-cellulite en een strakkere huid. 

> Cardiotraining en spierversteviging –ook op probleemzones!

> Voor alle leeftijden, voor alle maten, voor man en vrouw. 

> Voor mensen met weinig tijd die willen afslanken, zich beter en strakker willen voelen, 
rugpijnen willen verminderen enz.

Onze Openingsuren

Brasschaat Ma-di-woe- do 09u00 - 13u00 | 15u00 - 20u00
 Vr 09u00 - 18u00
 Za  10u00 - 14u00
 Zo  10u00 - 13u00

Schilde Di-woe-vr  10u00 - 12u30 | 13u30 - 18u00
 Do  10u00 - 14u00 
 Za  10u00 - 15u00

in Schilde 

&
Brasschaat

Het Q-diet
Een proteïnedieet onder begeleiding van gediplomeerde diëtistes

UW KILO ‘S VLIEGEN ER AF - PROBLEEMLOOS 6 TOT 8 KILOGRAM IN 30 DAGEN

Zorg in no time voor je 
summer body

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te koop: lederen salon, 
Jori, donker bruin 3-zit, 
2,50 m; 2-zit, 1,70 m; 
pouf 0,85 x 0,50 m; prijs: 
€ 900. Tel. 0478/230 701

Te huur: 1 slpk ap. NB;2 
v., lift, buitenterras, uit-
zicht binnentuin, luxe 
afwerk. Veldstr. 17. Vrij 
01/09. Tel. 0479/381 137

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

Te koop: Aprillia Atlan-
tic 125; 7.780 km. Tel. 
0475/320 590

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

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

Zaaien van nieuwe ga-
zons, omspitten van tui-

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

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0495/504 635
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actueelparkbode Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

Brasschaat is op zoek
naar jou!

Bekijk al onze vacatures op
www.brasschaat.be

actueel
Waar: JVC Bielebale 
(naast het zwembad) 

Wanneer: 29/5 - 23/6, telkens van 
maandag tot vrijdag, 8.30 - 17u. 
(op Pinkstermaandag 5 juni gesloten)

versnaperingen aanwezig. 

Max. 20pers.

Het alleen studeren ook zo moe? 
Studeer voortaan samen in “het groen”

Daarnaast is samen studeren ook nog steeds mogelijk in: 

• Biboase: volgens openingsuren bib, geen inschrijven

• Fractielokalen gemeente: 9-17u, inschrijven via secretariaat@brasschaat.be
#samenstuderenbrasschaat

geen taxusinzameling dit jaar
In 2017 zal er geen inzameling meer zijn van taxustakken ten 
voordele van de strijd tegen kanker omdat er minder behoef-

struiken. Sinds 2008 zetten Igean en verschillende gemeenten 
hun schouders onder de taxusinzameling. 

Nog tot en met 11 oktober kan je opnieuw 
intekenen op de groepsaankoop groene 
stroom en gas van de provincie Antwerpen. 
Vorig jaar bespaarden 84 000 huishoudens 
gemiddeld zo’n 200 euro per jaar.
Brasschaat steunt dit initiatief. Inschrijven is 
vrijblijvend en eenvoudig. Doe daarom mee 
en bespaar op je energiekosten en draag je 

steentje bij tot een beter milieu.
Denk eraan de aangeboden tarieven van de 
groepsaankoop krijg je gedurende 1 jaar.
Nadien mag de leverancier de tarieven 
aanpassen.
Iedereen kan inschrijven, ook gezinnen die 
het afgelopen jaar van energieleverancier 
zijn veranderd.

De verbrekingsvergoeding is afgeschaft dus 
je kan zonder problemen het groepsaan-
koopaanbod aanvaarden.

meer info
www.samengaanwegroener.be
T gratis 0800 21 134

Een energiezuinige woning zorgt voor een 
gezonde en veilige woonomgeving. Of je nu 
verhuurt, huurt of eigenaar bent, je woning 
energiezuinig maken is investeren in de 
toekomst en je bespaart op je vaste maan-
delijkse kosten. 

Je woning energiezuinig renoveren is een 
hele opdracht en net daarom kan je bij 
IGEAN een renovatie-audit aanvragen. 
Tijdens deze audit wordt je woning onder de 
loep genomen door een expert. Vaak is het 
kostenplaatje om te renoveren een heikel 
struikelblok.
Je kan als eigenaar of huurder een goedko-
pe of renteloze energielening aanvragen bij 

IGEAN. Wanneer de werken uitgevoerd zijn, 
kan je een premie aanvragen bij Eandis en 
mogelijks ook bij de Vlaamse Overheid. 

Om energiebesparende maatregelen een 
duwtje in de rug te geven, worden sinds 
2017 totaalrenovatiebonussen uitgereikt 
door Eandis. Wie minimum 3 ingrepen 
combineert binnen de 5 jaar ontvangt 1.250 
euro extra. De bonuspremie kan oplopen tot 
4.750 euro.

Het woonloket in het gemeentehuis helpt je 
graag verder!
Maak een afspraak via www.brasschaat.be.
 

De voorwaarden voor de IGEAN energie-
lening kan je ook nalezen op www.igean.be. 

meer info
www.eandis.be
www.wonenvlaanderen.be

Brasschaatse wijken
spelen petanque 
De wijken Kaart, Mariaburg, Centrum, Vriesdonk,
Bethanië, Maria-ter-Heide en Driehoek kampen tegen 
elkaar tijdens het jaarlijkse petanquetornooi op zondag
2 juli. 

Het interwijken petanquetornooi wordt georganiseerd 
op de velden van Petanque Club Hemelhof in het ge-
meentepark van Brasschaat om 13.30 uur. Elke ploeg 
bestaat uit 3 personen.
Inschrijven kan vóór 19 juni bij de wijkverantwoordelij-
ke of bij Mon Gruythuysen. Iedere winnende ploeg van 
een wijk ontvangt een mooie trofee. Het is een gezelli-
ge dag voor alle deelnemers! 

meer info
sportdienst Brasschaat | T 03 650 03 30

sport@brasschaat.be

7e groepsaankoop groene energie provincie Antwerpen

energiebesparende maatregelen hand in hand
met IGEAN energielening



Paalstraat 4
2900 Schoten

03 230 32 30

www.immopoint.be

GRATIS SCHATTINGVANDAELE

TE KOOP / TE HUUR: MANOIR VIL-
LA MET 6 SLKS EN BUITENZWBD IN 
DOODLOPENDE STR. Opp. 2100 
m²: liv. 70 m², kkn, 6 slpk, 2 bdk, 
2 gar, Oost-tuin, terras 118 m². 
Ref. 3687 EPC: 183kWh/m² UC: 
188853-1 Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

€949.000,- / € 2.500,-

APPARTEMENT OP 1E VD MET 
GARAGEBOX EN KELDER. Opp. 
92m²: living 33 m², ingerichte 
kkn, 2 slpk,1 gar,  terras 8 m². Ref. 
AP3659, EPC: 114 kWh/m² UC: 
1931440-2  ,Vg, Wg, Gvkr, Gvv

€ 265.000,-

SCHOTEN BRASSCHAAT

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten
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Voor al uw tuinwerken 
Franken Bart (voorheen 
tuinpuzzelaar), aanleg en 
onderhoud van tuinen ook 
onderhoudscontracten 
of eenmalige opdrachten 
zoals bv opkuisen van ver-
wilderde tuinen en hagen 
snoeien gsm 0476466216

Te huur: app. 2de verd. 
Ekster laan 16, Bras-
schaat, 3 slp., ing. kkn en 
badk., balkon en zuiderter-
ras, rolluiken en garage. 
Huurprijs € 700/m. Vrij 
1/8/2017. Te bezichtigen 
na afspraak 0496/369 483

Tot 10 juli inschrijven mét grote korting voor een 
najaarscursus in het Dakhuus

Je kan na de grote vakantie meedoen met één van de bijna zestig 
taalcursussen. Maar je kan ook hobby- en informaticacursussen vol-
gen. Wie zichzelf eens lekker wil verwennen, kan dan weer kiezen 
voor een wellness-cursus massage en ontspanningstechnieken. 
Snelle beslissers krijgen tot 10 juli e.k. een mooie vroegkorting van 
12 euro! Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-17u, wo 17.30-18u) of mail naar 
info@dakhuus.org

Te koop: eetkamer mas-
sieve eik, dressoir & tafel 
& 8 st. Zetelbed. Mole-

plooibaar. 0473/945 648

Te huur: Gooreind, app., 
1 slpk., groot terras, gara-
ge. 0476/695 333, geen 
huisdieren.

Kapper aan huis !!! Pro-
fession. Bel 0471/038 747. 
Lage prijzen. Ook extensie 
- echt haar

Gevraagd: erv. poets-
vrouw, Ned. spr. m. d.
cheque. 03/271 24 72

Te koop: app. 2e verdiep. 
Kapelsesteenweg 338, 
Mariaburg-Brasschaat, 
aan de Caterheidemolen. 
Lift, mod. kkn, gr. liv., 2 slp-
ks, badk. met douche en 
ligbad + 2de wc. Garage-
staanplaats voor 2 auto’s 
+ aparte kelder. Contact 
03/664 68 72

Ik zoek iemand (student)
die op regelmatige basis 
kan mee gaan om markten 
te doen met kinderartikel-
len. Kind- & klantvrien-
delijk zijn is een must. 
0476466216

www.rodenburgh.be • Tel. 03 653 30 03

Recent gerenoveerde villa op ca. 1 ha grond. Adres: Heidestraat Zuid 232 te Kapellen

OPEN HUIS ZATERDAG 17 JUNI VAN 13.00 TOT 15.00 UUR
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De beste momenten 
zĳn onvoorspelbaar.

seat.be

Start
moving.

Gemaakt voor spontane momenten. Massa’s 
uitrustingen zodat je klaar bent voor elke situatie, 
wat er ook gebeurt. En met zĳn FR sportuitrusting 
beleef je elk moment in stĳl. Dus waar wacht je 
nog op? Het is tĳd om in actie te komen.

The new
Ibiza.

Geïllustreerd model met opties: Ibiza 1.0 TSI 95pk FR € 22.401 BTWi. Milieu-informatie beschikbaar op nl.seat.be/milieu (K.B. 19/03/2004).

 4,7 - 4,9 L/100 KM   106 - 108 G/KM

Lanceringsweekend
nieuwe  Ibiza
nu zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA
Zilverenhoeksteenweg 107 • 2920 Kalmthout • Tel.: 03/667.59.41



Brasschaatse Film,     Nr. 24,     14-6-2017  18

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

te Kalmthout
Zoekt 

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

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Huur camionette 50€/dag
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

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

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

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

Man zoekt werk, tuin, 
schoonm., strijk, schild. 
0467/667 055

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

Witt Fenstertechnik is een bedrijf uit 
Schoten met meer dan 30 jaar ervaring. 
We zijn gespecialiseerd in het leveren 
en plaatsen van ramen en deuren in 
PVC en aluminium.

Wij zijn op zoek naar:

Stuur uw solliciatie met cv naar: ine@witt.be

PLOEGBAAS

2 PLAATSERS
Wat kan u van ons verwachten: 

• Een job in teamverband met een vaste collega  
• arbeidskledij • 2 maal collectief verlof  
• compensatiedagen  
• een competitief loon  
• maaltijdcheques.

Wij verwachten: 
• Dat u op tijd komt 
• Dat u uw kledij verzorgt 
• Dat u respect hebt voor de dure materialen waarmee u werkt 
• Dat u doorwerkt 
• Dat u uw gsm gebruik beperkt tot een absoluut minimum tijdens uren 
• Dat u geen ongepaste uitlatingen doet tegenover de klan



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

€ 175.000

SCHOTEN
THEOFIEL VAN CAUWENBERGHSLEI 44 - 1 STE
3 slaapkamer appartement van ca 95 m² op top-
locatie, pal in het centrum van Schoten, openbaar 
vervoer en winkels op wandelafstand. Grotendeels 
te renoveren, onmiddellijk beschikbaar en klein 
beschrijf mogelijk. Meer info www.goetstouwers.
be EPC: 505

€ 149.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

EKEREN

BRECHT

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

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

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: 463

€ 248.000

DE TOMERMAAT 38 - 1STE
Zéér ruim halfopen appartement van 1999 
met ca 112 m², 3 slaapkamers, aparte meters, 
terras en garagebox mogelijk mits meerprijs. 
Lage EPC, ideale ligging nabij parken, scholen, 
winkels en openbaar vervoer. EPC: 124

€ 219.000

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

€ 229.000

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

€ 310.000

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

€ 299.500

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

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

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

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

€ 385.000

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

BRASSCHAAT

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

KRUININGENSTRAAT 177
NIEUWE VOORWAARDEN!! Centraal gelegen woning 
op 416 m² met ruime garage en achteruitgang, nieuwe 
open geïnstalleerde keuken (2016), veranda, badkamer, 
2 ruime slaapkamers, ruime tuin en werkatelier. 
Goede verbindingen naar Antwerpen en omstreken 
mogelijk. EPC: 388

€ 199.000

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

STABROEK
GROTE MOLENWEG 167 - 2DE
Modern duplexapp van 180m² met luxe afwerking 
gelegen nabij het centr. Dit dakapp beschikt oa over 
ruime liv met toegang tot het terras van 54 m², com-
pleet ingerichte open kkn, bdk met inloopdouche en 
vrijstaand bad en 2 ruime slpks. Mog om garagebox 
met automatische poort bij aan te kopen. Lift met recht-
streekse toegang tot het app. Bouwjaar 2013. EPC: 119
€ 389.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

SCHOTEN
RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN 20
NIEUWE VOORWAARDEN!!! Verzorgd appartement 
met lift op centrale ligging met 2 slaapkamers, rui-
me living, geïnstalleerde keuken, badkamer, kelder 
en klein terras. Gunstig gelegen op wandelafstand 
van openbaar vervoer, Vordensteinpark, scholen 
en het centrum van Schoten. Lage EPC 136

€ 129.000

(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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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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
            Gemeente Brasschaat
* 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.

*Zilverberkenlei 95: HOB: glvl woonk, Keuken, veranda, wc, tuin, gar. 
1e V:  2 slpk Badk douche wc. Zold, Keld. 
Bj:1952,  KI458  (kl beschr) CV gas, dubb begl, EPC433

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

            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.

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be
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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  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.

 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.

 

evy.cluckers@selecthr.be

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

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

Schilderwerken m. ref., 
binnen en buiten, GSM 
0486/766 846

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

Te koop gevraagd: spul-
len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

Poolse vrouw zoekt werk 
als poetsvrouw. GSM 
0487/601 721

Alle schilderw., vl. beh., 
fasç., cornische, teg., bk. 
vern. 0484/063 094

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

Met hun 135-jarig bestaan is RABC de oudste nog actieve wieler-
club van het land. Om dit te vieren vertrok op zaterdag 3 juni om 
6u., jawel, ’s ochtends, een heus peloton richting Aigle om daar ont-
vangen te worden op de hoofdzetel van de UCI (Union Cycliste In-
ternationale) door voorzitter Brian Cookson en BWB-voorzitter Tom 
Van Damme. Een hele eer, want deze heren hebben als blijk van 
waardering de laatste 67 kilometer mee afgelegd. RABC is ook in 
de internationale wielerwereld geen onbekende. Eén van de eerste 
leden van deze club was Emile De Beukelaer en die stond mee aan 
de wieg van de Belgische Wielerbond en UCI.
Jan Van Lier (bestuurslid van RABC) heeft deze tocht met enkele 
leden samen georganiseerd. “Als 135-jarige club vonden wij dat er 
iets speciaals moest gebeuren en daarom hebben we deze tocht 
van bijna 800 km gespreid over 4 dagen. De eerste 3 dagen iets 
meer dan 200 km en de laatste etappe nog ongeveer 125 km. De 
ontvangst op de hoofdzetel van UCI is HET moment voor onze club. 

we met net geen 100 personen onderweg. Het is een professionele 
organisatie met politiebegeleiding tot aan de Franse grens, daarna 
worden we verder begeleid door wegkapiteins”. Stipt om 6u werd de 
stille Hemelweide en omgeving wakker gemaakt door het startschot, 
afgevuurd door Minister Jan Jambon, ook vroeg uit de veren voor 
deze sportieve prestatie. Wnd Burgemeester Koen Verberck mocht 
niet ontbreken om deze uitdaging aan te gaan en sprintte weg naar 
het einddoel.

met onze redactie) in Aigle was Wnd. Burgemeester en fervent 
wielerliefhebber/deelnemer Koen Verberck heel enthousiast: “De 
4 dagen zijn schitterend verlopen behalve de laatste. Regen, echt 
Flandriens-weer. Bij de aankomst bij de UCI was de zon al weer van 
de partij. Iedereen heeft de rit goed doorstaan. De ontvangst was 
een zeer aangename ervaring, wetende dat Brian & Tom de laatste 
kilometers in de gietende regen samen met ons hebben gereden. 
Onze club wordt hier wel degelijk gewaardeerd. Alle deelnemers zijn 
heelhuids aangekomen. Alles was dan ook perfect voorbereid. Het 
was in feite één groot feest, zeer belangrijk voor de club, een meer 
dan aangename ervaring. Uit de speeches is gebleken dat ook hier 

cultuur bestempeld wordt”.
Tot slot restte enkel nog de busreis terug naar Brasschaat. RABC: 
135 jaar clubgeschiedenis en het is nog niet gedaan… Wie doet het 
hen na?                      

RABC FIETST NAAR UCI HOOFD-
KWARTIER IN AIGLE (ZWITSERLAND)
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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

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.

Miksebaan 112: Ruime, grondig te renoveren woning nabij het Centrum.
Indeling: inkomhal, voorkamer, eetkamer, tussenkamer, keuken (niet geïnstal-
leerd), bijkeuken-wasruimte, WC, veranda, tuin met tuinhuis en garage, 3 slpk, 
badkamer, zolder, kelder. EPC 804 kWh/m², K.I. 884€, Opp. 704 m², WG, VG, GVV, 

GVKR, GDV, Immoweb ref: °701093

Hemelakkers 26: Zeer mooie, vrijstaande woning grenzend aan het park te 
Brasschaat. Indeling: Inkomhal, keuken, eet-woonkamer, bureau, 2 slpk, bad-
kamer, garage, bergruimte en een zeer goed onderhouden tuin. EPC 543kWh/
m², groot 1358m², K.I. 2107, WG, GVKR, VG, VV, GDV, Immoweb Ref: n° 7011099.

Miksebaan 217: Ruime op te frissen woning te Brasschaat. Indeling: Inkom-
hal, woonkamer, keuken, badkamer, WC, veranda, tuin, 5 slpk, extra zolder-
ruimte met vaste trap. EPC 349kWh/m², K.I.894, opp. 203m², WG, VG, GVV, GVKR, 

GDV, Immoweb Ref: n° 7011192.

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.

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te koop: St. Mariaburg, 
app. Caterheide molen 
338 - 340 + garage, 2 
auto’s, 2 slpk. Tel. 03/664 
68 72
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VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

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)

OM 19.30 UUR
28 JUNI 
BRANDWEERKAZERNE 
DE MORTEL 32 BRASSCHAAT

BRANDWEER  
BRASSCHAAT 
ZOEKT VRIJWILLIGERS

INFOAVOND
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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

BRASSCHAAT 
In het centrum gelegen luxe appartement op de 1e verdieping met terras. 
Bewoonbare oppervlakte 126 m², 2 slaapkamers, badkamer, 2 garages. VP: € 489.000

03 658 12 00
brasschaat@engelvoelkers.com

EPC: 68 kWh/m² - Vg Wg Gdv Gvkr Gvv

03/ 653. 01.03 • info@sgh.be

OPENDEURDAG 

ZATERDAG 17 JUNI van 13u tot 15u 

Bredabaan 156, Brasschaat
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Notariaat De Decker te Brasschaat heeft toegewezen op 31 mei 2017, 
onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

Rustig gelegen

W O O N H U I S
Rustoordlei 51

KENMERK: Ruime woning met garage 
(open bebouwing). Sectie F nr 297/N/
P0000. Ref EPC: 201704150001952485-
1. EPC Waarde: 686 kWh/m2. Oppervlak-
te: 1.050 m2 - K.I.: € 1.120,00.
INDELING: Op het gelijkvloers: inkom-
hall (stenen vloer) met trap naar eerste 
verdieping en deur naar overige kamers, 
garage (vermoedelijk met smeerput) met 
stookolietank en CV-ketel, zekeringskast 
en - meters, wc met lavabo, kleine kelder met zeer laag plafond, gebruikt als provisie-
kelder/wijnkelder, woonkamer: ruime eet- en zitkamer (met open haard), uitgevend 
op terras en tuin, alsook ruime uitgeruste eetkeuken met deur naar overdekt terras 
en tuin. Zeer mooie grote aangelegde tuin, met achteraan kippenren en houten berg-
ruimte. Op de 1ste verdieping: 2 zeer ruime slaapkamers, 1 kleinere slaapkamer of 
bureau, badkamer met bad, wc, bidet en dubbele lavabo, vaste trap naar zolderver-
dieping: mogelijk in te richten tot kamer (onder puntdak).
BESCHIKBAAR: Onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten.
BEZICHTIGING: Elke woensdag en zaterdag tussen 14.00u en 16.00u.
STEDENBOUW: Gelegen in woongebied. Vergunningen afgeleverd voor het bou-
wen van een woning in 1968 en het vellen van een conifeer in 2013. Geen bouwmis-
drijven gekend. Geen niet-vervallen verkavelingsvergunning. Geen voorkooprecht 
van toepassing.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een af-
gebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

Toegewezen mits: € 303.000
Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouw-
boekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen 
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Recht van hoger bod
Art. 1592: Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing, het recht om een hoger 
bod te doen.
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan een tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het 
mag evenwel niet lager zijn dan tweehonderd vijftig euro en het moet niet hoger zijn dan zesdui-
zend tweehonderd euro. Verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

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

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

’s-Gravenwezel feest en bruist tijdens kermisweekend van 17 & 18 
juni 2017, met XL-versie van de Dorpsdag op zaterdag en wieler-
wedstrijd op zondag. Al jarenlang is het tijdens het negende week-
end volgend op Pasen kermis in ’s-Gravenwezel. Ook dit jaar wordt 
met deze traditie aangeknoopt en organiseren Wezelse verenigin-
gen diverse activiteiten tijdens het kermisweekend op 17 en 18 juni.
Zaterdag 17 juni: DORPSDAG - ‘Wezel Zomert’. De Dorpsdag staat 
ook tijdens de editie van 2017 garant voor sfeer en ambiance in de 
Parel der Voorkempen. Onder de noemer 'Wezel Zomert' brengt de 
Dorpsdag de zomer naar het centrum van ’s-Gravenwezel, met een 
gevarieerd programma voor jong en oud. Traditiegetrouw vindt de 
Dorpsdag in de Kerkstraat plaats, en is er ook de kermis op het Lo-
dewijk De Vochtplein. Maar er is meer, want de Dorpsdag breidt dit 
jaar uit naar de Wijnegemsteenweg. “De vraag voor deze uitbreiding 
leefde al enkele jaren onder de lokale handelaars die gevestigd zijn 
op de Wijnegemsteenweg. Logisch dus dat wij met het Dorpsco-
mité heel wat inspanningen hebben gedaan om de gemeente ervan 
te overtuigen om ook de Wijnegemsteenweg te mogen afsluiten,” 
zeggen Bart Lauryssen en Marc Vermeiren van het organiserende 
Dorpscomité van ’s-Gravenwezel. De organisatie trekt resoluut de 
kaart van een evenwichtig evenement dat de focus legt op de beide 
straten. “Uitbreiden enerzijds mag niet leiden tot inboeten ander-
zijds. Wij vinden het heel belangrijk dat alle handelaars en andere 
deelnemers in zowel de Kerkstraat als de Wijnegemsteenweg de-
zelfde mogelijkheden krijgen. Het is onze bedoeling er een gezellig 
en bruisend geheel van te maken,” zeggen Stefanie Vervoort, Johan 
Van Ginneken, Marc Vermeiren en Bart Lauryssen van het Dorps-
comité volmondig. Veel lokale handelaars uit de Wijnegemsteenweg 
en de Kerkstraat, maar ook van daarbuiten, zetten op 17 juni dus 
hun beste beentje voor en tonen de troeven van hun aanbod tijdens 
de extra lange feestmarkt. Ook diverse lokale verenigingen zetten 
zich in de kijker en tal van marktkramers maken de feestmarkt com-
pleet. Naast de feestmarkt zijn er nog heel wat andere activiteiten 
die voor de nodige gezelligheid zorgen. Zo zijn er diverse acts en 
muziekoptredens, met onder meer Jackie-T, Circant en Time-Out. 
De andere namen houdt de organisatie graag nog even stil, zodat 
iedereen ze kan komen ontdekken tijdens de Dorpsdag. Ook BOXS 
is dit jaar van de partij tijdens de Dorpsdag. De BOXS Expo, die 

-

de allerkleinsten werd uiteraard gedacht, want naast de kermis zal 
er ook allerhande kinderanimatie zijn. De Dorpsdag gaat van start 
om 17u (een uurtje vroeger dan vorige jaren dus) en wordt afge-
sloten met een spetterend vuurwerk om 23u, onmiddellijk gevolgd 
door een afterparty. DJ Nicolas tekent hiervoor present. Hij zal er 
ongetwijfeld voor zorgen dat er ook na 23u nog een tijdje kan wor-
den doorgefeest. Place to party is de feestzaal van het Dorpshuis, 
Kerkstraat 24. De toegang is GRATIS. Zondag 18 juni: WIELER-
WEDSTRIJD Wielerfans komen aan hun trekken tijdens de wie-
lerwedstrijd voor Eliterenners zonder contract en Beloften Cycling 
Vlaanderen. Vertrek: 15u. Afstand: 112 km (28 ronden). Omloop: 
Kerkstraat, Moerstraat, de Dreef van Zonnebos, Sint-Jobsteenweg, 
Kerkstraat. Koersformaliteiten en vertrek/aankomst: Café Hof van 
Wezel, Kerkstraat 34. De toegang is GRATIS. Organisatie: Koninklij-
ke Wieler- en Atletiekclub Wezel Sportief vzw ’s-Gravenwezel. Meer 
informatie: vermeiren.marc1@telenet.be, 0496 83 35 27. Van zater-
dag 17 t/m dinsdag 20 juni: KERMIS. Vier dagen lang zijn er diverse 
attracties op de kermis op het Lodewijk De Vochtplein. Organisatie: 
Dorpscomité ’s-Gravenwezel. Meer informatie: dorpscomite.sgra-
venwezel@telenet.be, 0496 18 03 88. Voor marktkramers: walter.
pauwels@schilde.be, 03 380 14 83

Zaterdag 17 juni: DORPSDAG - 
‘Wezel Zomert’ & zondag

18 juni: WIELERWEDSTRIJD

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

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

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be
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(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 112 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Luxueus, prachtig afgewerkte en 
absoluut energiezuinige topvilla op 
ca. 1.985m². Ruime lichte living, 
luxe eetkeuken, 5 slaapk, 2 badk, 

3 gar, enz. 
TOPLIGGING MET DE MOOISTE 
TUIN VAN HEEL DENNENDAEL!

€ 875.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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:

BVBA

Vercauteren en Zoon

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren:

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf
hardsteen - graniet - witte 

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Brasschaat

Metser,

Ik zoek werk

Te koop:

Man zoekt werk, alle 

Hondenuitlaatservice & 
dierenoppas aan huis. 

Vrouw zoekt werk,

Kleine en grote renova-
tiewerken.

Brandhout,
Houtpellets,

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

INBOEDEL
OPRUIMING

0495/504 635
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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 juni

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   19
DINSDAG   20
WOENSDAG 21
DONDERDAG 22
VRIJDAG     23
ZATERDAG   24

MAANDAG   12
DINSDAG   13
WOENSDAG 14
DONDERDAG 15
VRIJDAG     16
ZATERDAG   17

Ophaling huisvuil juni

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

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):

17 - 18/06 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

17 - 18/06 Fockaert Lieve 0476/306 624

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
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 

17 - 18/06 Dr. Verhaert 03/568 77 10

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

Het Eigenzelf vzw
Lage Kaart 530; Brasschaat

Tom Nagels is in oktober 2016 
overleden.
Tom heeft 600 artistieke wer-
ken 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.
Van harte welkom.
Cecile en Malis 0476/351 575

BURGELIJKE 
STAND

Lauryssen Nora 01-06, Brecht
van Gils Ella 02-06, Kapellen
Buitink Finn 30-05, Antwerpen
Van de Velde Lewis 01-06, Schoten
Thys Ruben 31-05, Brasschaat
Don Porto Carero Lucas 31-05, Schoten
Don Porto Carero Lars 31-05, Schoten
Verdyck Lore 01-06, Woensdrecht
Turneer Jesse 30-05, Schoten
Van Rompaey Ward 31-05, Schoten
Torfs Fabian 02-06, Sint-Lenaarts

Paepen Lotte 01-06, Kalmthout
De Kooning Tess 01-06, Kalmthout
van Erp Nina 31-05, Brasschaat
Bynoe Jack 01-06, Borsbeek
Van Loon Lana 02-06, Ekeren
Longueville Amaury 05-06, Ekeren
Joosen Cédric 03-06, Brasschaat
Vande Wiele Laurens 23-05, Kalmthout
De Boeck Billie 28-05, Wuustwezel
Lens Finne 28-05, Schoten

De Meyer Wim te Brasschaat met Hanselaer Cynthia, te Brasschaat
Michiels Stefan te Brasschaat met Daniels Tinneke, te Brasschaat
Hermans Hans te Brasschaat met Poelmans Sofie, te Brasschaat

Michielsen Paula, 66 jaar, weduwe van Nys Eddy, Brasschaat
Standaert Ludovica, 80 jaar, weduwe van Verbist Jozef, Brasschaat
Danssaert Dirk, 57 jaar, echtgenoot van Otten Carina, Essen
Verhoeven Josepha, 84 jaar, weduwe van Van Hoof Petrus, Schoten
Regemortel Antoon, 75 jaar, weduwnaar van Heydens Maria, Wuustwezel
Gowie Jean, 84 jaar, weduwnaar van Gallemaert Lucienne, Brecht
Aernouts Eddy, 73 jaar, Brasschaat
Demey Karel, 90 jaar, echtgenoot van Claes Maria, Brasschaat
Demirova Gulistan, 58 jaar, echtgenote van Demirov Kanija, Brasschaat
Kurten Yvonne, 93 jaar, weduwe van Bouwens Frans, Antwerpen
Andries Maria, 73 jaar, echtgenote van Abrath Robert, Stabroek
Vercammen Marcel, 84 jaar, weduwnaar van De Weggheleire Paula, Brasschaat
Verleysen Guido, 71 jaar, echtgenoot van Delanghe Maria, Brasschaat
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Technisch Atheneum Brasschaat

na afspraak via 03 / 651 55 71
• vrijdag 30 juni van 18.00 tot 20.00 uur 
• zaterdag 1 juli van 09.00 tot 12.00 uur
• alle schooldagen van 08.30 tot 16.30 uur
• tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus op werkdagen 
    van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
• zie www.ktabrasschaat.be

GO! TECHNISCH ATHENEUM  BRASSCHAAT
KWALITEIT TOEKOMST AMBITIE

SCHOOLJAAR 2017-2018

 TECHNISCH 
ONDERWIJS
• Elektromechanica
• Techniek-Wetenschappen NIEUW
• Handel
• Sociale en technische wetenschappen
• Gezondheids- en welzijnswetenschappen
• Jeugd- en gehandicaptenzorg
• 7de jaar Leefgroepwerking Se-n-Se
• 7de jaar Internationaal Transport en 
    goederenverzending  Se-n-Se

BEROEPS- 
ONDERWIJS
• Hout, Industriële houtbewerking
• Basismechanica
• Werktuigmachines
• Computergestuurde werktuigmachines
• Kantoor, Kantooradministratie en gegevensbeheer
• Verzorging, Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg
• Organisatiehulp, Organisatie-assistentie  

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

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

TE STARTEN IN GO! TECHNISCH ATHENEUM 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!)

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

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
Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 

www.garden-solutions.be

Schilder/behangwerken 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf, zowel binnen 

Jonge dame zoekt werk, 
als poetsvrouw, kok., strijk 

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

Zoekt u een loodgieter? 
Ook voor kleinigheden. 

Gelnagels, 7 jaar erva-


