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BREDABAAN 358

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

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

DE STOF DIE HET VERSCHIL MAAKT
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

kom 
langs

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

KOPPELVERKOOP 
= gestart!

    

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

Kom als eerste genieten van de kortingen

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Probeer ook 
eens contactlenzen!!

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

Bedank jouw 
juf of meester 
voor het leuke 

schooljaar! 

geschenken vind 
je bij ons.

  Ontdek deze collectie tijdloze monturen

NATAN
EYEWEAR
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Inschrijfdata
1 t.e.m. 8 juli 
23 t.e.m. 
31 augustus
Weekdagen 9 – 12u  /  13 – 16u
Zaterdagen 9 – 12u

Gitok eerste graad
Kapellensteenweg 501 
2920 Kalmthout 
gitok1@gitok.be

Gitok bovenbouw
Kapellensteenweg 112 
2920 Kalmthout 
gitok2@gitok.be

Infomoment 14+
Zaterdag 1 juli
10 – 12u 
in Gitok bovenbouw

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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.

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

Begin april werden 55 ziekenhuisbedden verscheept naar Siy-
abonga Care Village in Zuid-Afrika. De bedden waren meer dan 
gewenst omdat de vorige bedden totaal versleten en onherstel-
baar waren. Ze stonden letterlijk op bakstenen in plaats van 
wielen. Ook voor verwarde patiënten waren de oude bedden, 
vaak zonder zijsponden, niet veilig. Siyabonga Care Village werd 
opgericht voor kinderen uit kwetsbare families, gehandicapte 
kinderen en zorg voor jongeren en ouderen met een geestelijke 
of lichamelijke handicap. Zelfs palliatieve zorg is ondergebracht 
binnen deze organisatie. Oprichtster Chrisna du Plessis is dui-

is niets perfect. Met de vorige bedden zijn we gestart met de 
zorg voor mindervaliden en mensen in nood. Vandaag zijn we 

ontvangen heeft, zijn in zeer goede staat. Voor het eerst zul-
len patiënten en bewoners ook zelf hun bed in de juiste positie 
kunnen brengen wat hun veiligheid, zelfstandigheid én comfort 
verhoogt.
Dr. Joost Baert, Hoofdgeneesheer AZ Klina is het project bij-
zonder genegen: “Onze bedden waren na 20 jaar aan vervan-
ging toe. Ons ziekenhuis geeft zijn materiaal graag een goede 
en concrete bestemming. Daarnaast is het project via de Lions 
Club Antwerpen Moerland ook nog eens een echt “Brasschaats 

-
wijd, dat we dit project hebben kunnen realiseren. Dit interna-
tionaal project wordt door de club al jarenlang gesteund naast 

voorzitter LCAM.

55 ZIEKENHUISBEDDEN 
VOOR SIYABONGA DANKZIJ 
LIONS CLUB ANTWERPEN 
MOERLAND & AZ KLINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volksspelen jong en oud
OKRA Driehoek. Woensdag 5/7/2017 te 14 uur. In en om 
het Drieheem, Rerum Novarumlei 47. Inschrijvingen aan € 1.
Roofthooft Ria 0478/302 808
Van Puyenbroeck Alice 03/651 98 88
Vermeiren André 03/651 75 05
Voor de kinderen een drankje en allerhande prijzen voorzien.

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

www.bobofashion.be •       BOBO Fashion

Mooie kleedjes
en zomerensembles

voor feestjes of vakantie

Nu vakantieaanbiedingen 
bij aankoop vanaf 2 stuks
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 21 juni
Dagsoep

Loze vink op 
Grootmoeders wijze, 

gebakken aardappelen

Donderd. 22 juni
Dagsoep

Gebraden kip 
Archiduc, kroketten

Vrijdag 23 juni
Dagsoep

frietjes

Maandag 26 juni 
Dagsoep

Gebraad, erwtjes en 
wortelen, kroketten

 

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

Absolute Service zoekt een professionele huishoudster voor 
een grote klant in Schoten (min 25u/week)

Absolute Service is een exclusief dienstenchequebedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Wij bieden échte service aan en daarom zijn we op zoek naar iemand 
mét ervaring in de sector OF met de juiste motivatie en kwaliteiten. Voor onze klant in Schoten zoeken we iemand die het huishouden runt: poetsen, keuken op-
ruimen, vaatwas inladen en alles netjes op zijn plaats terug zetten, bedlinnen verversen, schoenen van klant en kinderen opblinken. Kortom je runt het helemaal zelf 
en de klant kan écht op jou rekenen! Je werkt volledig zelfstandig en denkt mee met de klant. Wil je graag part time werken of liever meer? Wij vullen jouw uurrooster 
aan naargelang jouw wensen.
Wij bieden: een aantrekkelijk loon, een bedrijfswagen (vanaf 32u), werkkledijvergoeding of werkkledij, transportvergoeding, correcte verloning.
Wij vragen: een passie voor service bieden, betrouwbaar en discretie, zelfstandig kunnen werken.

Ben jij de persoon die we zoeken? Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!

Absolute Service - Hoogboomsteenweg 243/3 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.be

GEMEENTEBESTUUR ZET 
HUWELIJKSJUBILARISSEN IN DE BLOEMETJES

Vrijdag 9 juni werden de 50, 60 & 65-jarige huwelijksjubularissen ontvangen op het Kasteel van Bras-
schaat. Een uniek kader voor een al even unieke gelegenheid. 39 gouden koppels (50-jaar gehuwd) kre-
gen een uitgebreide receptie aangeboden. 's Avonds werden 16 koppels gevierd voor hun 60 &  65-jarig 
huwelijk. Dit laatste werd gevierd met een lekker diner. Zowel Wnd. Burgemeester Koen Verberck als 
Schepen Bart Brughmans (tevens OCMW-voorzitter) namen ruim de tijd om de gevierden te ontvangen. 

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

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
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B r a s s c h a a t s tee n weg  2 9 2  •  2 9 2 0  Ka l m t h o u t  •  T 0 3 - 6 6 6  5 7 8 6  - E  i n fo @ b r u v o . b e
A l l e  d a g e n  o p e n  v a n  1 0 u - 1 7u , zo n d a g  v a n  1 4 u - 1 7u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

www.bruvo.be

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

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubel- 

en handgetufte tapijten. 

tapijten in uw gewenste 
afmeting. Alles wordt tot 

 
www.HERFIL.be

JAB TAPIJTEN

VIEF Brasschaat gaat op de laatste woensdag van de maand wan-
delen met vertrek vanuit het lokaal refter GIB Brasschaat om 14 uur. 
Iedereen welkom!

VIEF BRASSCHAAT WANDELT 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

Te koop: app. 2e verdiep. 
Kapelsesteenweg 338, 
Mariaburg-Brasschaat, 
aan de Caterheidemolen. 
Lift, mod. kkn, gr. liv., 2 
slpks, badk. met douche 
en ligbad + 2de wc. Gara-
gestaanpl. vr 2 auto’s + ap. 
keld. Contact 03/664 68 72

Gelnagels, 7 jaar erva-
ring. GSM 0489/570 460

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

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
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IkBlijfThuisWonen.be 

 Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
Met grote of  kleine hulpmiddelen!  
Badliften: vlot in- en uit het bad   
 

                     vanaf  
 
 
 
 
 
BREDABAAN 469 Wuustwezel, aan de stoplichten  (parking achter winkel)  
OPEN: Din & Vrijdag 13.30-18.00u + Zaterdag 10.00-18.00u  

  
 

HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgprofessionals!  

Lions Club Antwerpen Moerland is opgericht in 1975 en maakt deel 
uit van de organisatie “Lions Club International”. Dit is de grootste 
NGO ter wereld met circa 1,4 miljoen leden. De club is actief in de 
regio Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Sta-
broek,…  “Moerland” verwijst naar de moerasachtige ondergrond 
die kenmerkend is voor de omgeving. De Lionsbeweging viert dit 
jaar haar 100 jarig bestaan. De organisatie haalt fondsen bij elkaar 
door het organiseren van allerlei activciteiten zoals een druk be-
zet golftornooi, recent nog het Perronekesfeest op Perron Noord 
en een textielslag. In de afgelopen jaren konden tal van instellingen 
uit de directe omgeving op hun steun rekenen. Dit jaar bekomen de 
volgende instellingen een bijdrage: CODA HOSPICE, Wuustwezel, 
MOEDERS VOOR MOEDERS, Antwerpen, MEANDER zorgboer-
derij Brasschaat-Kapellen, en het werk van de Gouverneur van het 
district 112B. Daarnaast verzorgen zij een kerstmaaltijd voor een 
60-tal personen en organiseerden ze een gratis dansnamiddag voor 
een 200 andersvaliden en hun begeleiders met een optreden van 
Sam Gooris op de terreinen van Meander. Dankzij de inspanning 
van de leden kunnen zij dit jaar een bedrag van € 21.455 beste-
den aan de voornoemde sociale werken: € 13.790 in Lionsdistrict 
112B (grosso modo de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
Limburg), € 7665 in het buitenland. De cheque werd op 8 juni ll 
uitgereikt tijdens een receptie in het Havenhuis.

CHEQUE-OVERHANDIGING 
LIONSCLUB ANTWERPEN 

MOERLAND

JAN BOUTEN 
KLOKKENSPECIALIST
Meesteruurwerkmaker
Reparatie van alle soorten
Klokken

Alleen op afspraak
Durentijdlei 15, 2930 Brasschaat
Tel: 03/663 33 73 • 0499 761 847
E-mail: janbouten@hotmail.com

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Een nieuwe look
voor u trap - meubels - 

deuren door
zandstralen.

Contacteer
Air-Concept
0475/467 060

info@air-concept.be

Te huur: garagebox. GSM 
0478/237 253

Euphornia-cactussen 
en bijenvriendelijke 
heesters te koop bij 
‘BEEPLANT’ te Kapel-
len, Holleweg 54. Ontdek 
tevens de pop-up met 
handgemaakte producten. 
Open op do-vrij-za-zo. 
www-nicolas-janssens.be. 
Iedereen is welkom.

M/V gezocht voor het dra-
gen/verkopen van juwe-
len. Zeer goede verdien-

wanneer en hoeveel u 
werkt. Geen investering! 
Min. 18 jaar, in bezit van 

023, debby _vinck@tele-
net.be

Te koop:  charmante 
kleine woning, immoweb 

 
Te kijk: weekend 24-25 

Ontmossen van daken, 
ook kleine herstellingen. 

Dame (kinesist) zoekt 
werk hulp bij bejaard., 

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
st. 0487/281 680 Seno

Schilderw., gypr., lamin., 
alle soort. bez., schilderkl. 

Comp. probl. Ik kom a. 

015. Verk. comp. op maat

Bezetten, schilderen, 
behangen,  tu inwerk . 
0487/566 652

Te huur: ondergr. auto-
staanplaats hoek Breda-
baan 503 - Bloemenlei. 
Onmiddellijk beschikbaar. 
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OVERLIJDENSBERICHT

Garage S.W.A.

www.autologic.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medische pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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Dienstencentra Brasschaat
De dienstencentra bieden heel wat activiteiten aan tijdens de 
elf-daagse! Rondom Vlaanderen: doorbreek de sleur, iedereen 
coureur … kom mee trappen in je favoriete dienstencentrum of 
in de Remise.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 19/06 om 14 uur: gezelschapspellen, rikken en smulnamid-
dag, “dame blanche”
Di 20/6, 14 u.: volksspelen, deelnemen € 2,5, drankje inbegr.!
Ma 03/07 om 13.30 uur: start Rondom van Vlaanderen
Wo 05/07 om 14 uur: optreden Johan Bals. Gratis

Tijdens de zomervakantie : knutselen voor kinderen: voor meis-
jes en jongens vanaf 5 jaar.  Op dinsdag en donderdagnamid-
dag.  Informatie en voorbeelden in het dienstencentrum.
Denk ook al aan de eerste week van juli! Rondom Vlaanderen 
brengt een heleboel activiteiten naar de dienstencentra. Smeer 
je beentjes in en rij mee met onze ronde van Vlaanderen. Door-
breek de sleur: iedereen coureur! Meer info: dienstencentrum.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Vr 23/06 vanaf 14 uur: dansnamiddag met Brenda: kan je niet 
stilzitten op muziek van vroeger en nu, kom dan zeker af om je 
benen te strekken. Deelname is gratis.
Vr 7/7 om 17 uur: kaas en wijn avond. Wil je er graag bij zijn, 
schrijf je dan snel in. 10 euro per persoon.
Ma 3/7 om 14 uur: bowling met OKRA Centrum in Blue Ball.
Tussen 3 en 10 juli valt er van alles te beleven in het diensten-
centrum. Maandag 3 juli trappen we het project “Rondom Vlaan-
deren” in gang om 13.30 uur. Smeer je benen alvast in en trap 

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.

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

taria.
Ma 19/06: naald en draad en kantklossen in namiddag
Vr 23/06 om 9.30 uur: zentangle tekenen
Wo 28/06 om 14 uur: dansnamiddag

Vr 30/06 om 9.30 uur: mandala tekenen
Zo 2/07 om 14 uur: zonnekijkdag vanop terras Antverpia ism As-
tro Antverpia. Gratis

Ma 03/07 om 13.30 uur: start ‘Ronde van Vlaanderen: rijd ons 
mee naar de overwinning!
Ma 03/07om 14 uur: optreden Johan Bals. 
Wo 5/07 vanaf 16 uur aan remise: gratis testen van elektrische 

Vr 7/07 om 14 uur: vooraf inschrijven voor workshop elektrische 

Vr 14/07 : in Vesalius: kampioenenbal voor deelnemers Ronde 
van Vlaanderen

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

De 14-daagse van het Rode Kruis zijn voorbij. Dankzij vele inwoners van Brasschaat en passanten 
was onze stickerverkoop een succes. Ook op de scholen konden we weer rekenen voor de verkoop 
van Rode Kruis artikelen. Onze doelstelling: de aankoop van 2 nieuwe interventietenten, hebben we 
dan ook behaald! Deze zullen worden ingezet op preventieve diensten bij allerhande activiteiten,
sportevenementen, Dorpsdag … De inkomsten zijn ook broodnodig om onze werking verder te 
kunnen zetten. Materiaal en opleidingen voor de hulpverleners hebben immers een kostenplaatje. 
Ook blijven we gratis EHBO-cursussen aanbieden aan de bevolking en staan we 24/24u paraat 
voor allerhande calamiteiten. Mede dankzij jullie kunnen we dit blijven waarmaken. Bedankt dat we 
weer op jullie steun konden rekenen! Rode Kruis, afd. Brasschaat - www.rodekruis.be/brasschaat

BEDANKT BRASSCHAAT!

TELEFONISTE 
voor onze klantendienst

Deeltijds – 24 tot 32u/week
Goede verbale communicatievaardigheden

Aangename telefoonstem
Zin voor nauwkeurigheid

Blindelings typen

Bij voorkeur snel beschikbaar
Bellen naar 03/633 44 22 of

CV met motivatiebrief naar: info@assets.be

Assets bvba
Sionkloosterlaan 51  - 2930 Brasschaat

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

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

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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GEZOCHT:
BESTE ANIMATOR 

VAN DE HELE WERELD!

Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens de 
vakantie mee te komen spelen op het speelplein als animator?

Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie! En ga ook 
eens kijken op onze facebookpagina en website!

Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81

2930 Brasschaat

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes

tel 0497/67.69.31
info@dedriehoekjes.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

zoekt dringend:

VOLTIJDSE 
WERKNEMER

M/V
voor bar en zaal

Voor info: Nathalie Van Thillo 0497-104 141

Hoogboomsteenweg 183 •  te Kapellen-Hoogboom

De renovatiewerken van de gemeente in jeugdhuis HobNob zijn afgewerkt. Vorig 
jaar werd het dak vernieuwd, dit jaar werd de luchtkoeling geplaatst. De opleve-
ring van de werken werd maandag 22 mei afgerond. Ook werd deze al getest 
op de fuif van 19 mei, waar dit zorgde voor een zeer groot temperatuurverschil. 
Verder zet de gemeente ook nog mensen in voor het jeugdhuis. Zo worden we 
nog beter ondersteund en is er ook een betere communicatie. “Met de gemeente 
hebben we geïnvesteerd in zowel het gebouw als de mensen van hobnob. Het is 
heel aangenaam om zien dat dit rendeert en een nieuwe dynamiek geeft in het 
jeugdhuis” zegt Niels de Kort.
Het jeugdhuis zit niet stil en er zijn nog verdere investeringsplannen voor de bin-
nenruimte. Er werden subsidiedossiers ingediend bij Cera, Formaat en bij de 
gemeente (via de verbouwingssubsidie voor jeugdverenigingen). Deze week 
verkregen we het bericht dat de subsidie bij Formaat werden goedgekeurd. Het 
jeugdhuis krijgt ondersteuning voor een sleutelplan en een vernieuwing van het 
podium. Zelf zal het jeugdhuis in de zomer nog verdere kleine aanpassingen 
doen. “We gaan blijven investeren in Jeugdhuis zo dat we alles kunnen blijven 
onderhouden en verbeteren om zo een up to date werking te houden” zegt Axel 
De Rop.
Ook gaan de evenement cijfers er goed op vooruit, dit is gebleken uit gegevens 
die zijn verkregen op de jeugdraad en het zal alleen nog maar beter worden door 
de renovatiewerken die de gemeente heeft uitgevoerd, zo is het tijdens evene-
menten veel aangenamer in de zaal. 
Op 23 juni zal er weer een jongerenfuif georganiseerd worden door de Bras-
schaatse  handbalclub, zodat ook de tieners een plek hebben om eens uit te gaan, 
en in de zomer zal het jeugdhuis ook terug regelmatig een zomer terras organise-

26 augustus is het ook de jaarlijkse stratenloop van Jeugdhuis HobNob voor alle 
categorieën. 
Verder doet het jeugdhuis ook mee aan de mooimakers. Dit betekent dat het 
jeugdhuis in de buurt mee zwerfvuil opruimt. Dit mede dankzij de hulp van Luc 
Vermeersch die deze actie is gestart in Brasschaat en ons speciaal materiaal 
hiervoor heeft gegeven.
Ten slotte zal het jeugdhuis ook terug actief opzoek gaan naar sponsors. Dit zodat 
er meer investeringen in materiaal of producten kunnen gebeuren alsook in de 
volledige werking, er zouden ook kleine projecten met dit geld gerealiseerd kun-
nen worden. 
Hopelijk zien wij jullie binnenkort terug om eens een kijkje te komen nemen in het 
jeugdhuis en naar wat er allemaal verbeterd is.

0475/467 060
info@air-concept.be

 2de H. aanhangw., mag 
werk aan zijn, gn geremde. 0492/263 118

 aanhangwagen, als nieuw, 
gegalvaniseerd, 2 m l. met frontwiel, 
reservewiel, slot, 1 dekzeil en 1 netzeil. 
Koopje € 340. 0486/245 784



Brasschaatse Film,     Nr. 25,     21-6-2017 10

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)

Deurde

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

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

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

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

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

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

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

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

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Onderhoud/herstelling van centrale verwarming op gas.

Indien u als inwoner van Brasschaat vóór 1 augustus 2017 een 
afspraak maakt voor de wettelijke 2 jaarlijkse keuring van uw 

CV-toestel, kan u nu genieten van ons voordeeltarief.

Nu vanaf € 80 incl. 6% btw
Meerprijs voor condensatieketels

voor vervanging van 
de branderdichting: € 20

30 jaar ervaring • Erkend gastechnicus • Erk. nr.: GV 01886
Jaak Van  Haesendonckstraat 73 • 2180 Ekeren

WWW.EKI.BE • INFO@EKI.BE

cen
trale

verwarmin
g

E.K.I. Verwarming bvba
03/646 28 46

Femma Brasschaat Centrum sponsort de St- Vincentius genootschap van Brasschaat met een che-
que van € 816,- Christine Baestaens was zeer tevreden. Ze zal o.a. met dit bedrag haar werk voor de 
minst bedeelden in Brasschaat verder kunnen zetten.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
OVERHANDIGT CHEQUE

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

Ik doe uw strijk. GSM 
0477/970 504

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

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

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

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

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

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Metser, opritten, tuin-
paden, terrassen. GSM 
0494/800 702

Ik zoek werk als poetsvr., 
strijk, schoonm., m. ch. 
Eng. spr. 0487/463 735

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

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

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
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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

Op woensdag 31 mei reikte Vrouw & Maatschappij het DIVA 
Label uit aan VZW Spectrum, een organisatie in Wuustwezel, 
dat aandacht schenkt aan werkbaar werk voor vrouwelijke 50+-
ers. Met het Diva label, Doelbewust Investeren in Vrouwelijke 
Arbeidskrachten, wil Vrouw & Maatschappij bestaande ‘goede 
voorbeelden’ in de kijker zetten en anderen aansporen gelijkaar-
dige intiatieven te ondernemen.  Slechts 39% van de werkgevers 
in België hebben een actief beleid om oudere werknemers aan 
te trekken en te behouden.  De prijs wordt uitgereikt aan VZW 
Spectrum omdat zij als organisatie 30% vrouwen tewerkstellen 
boven de 50 jaar. Bovendien hebben zij een brede visie omtrent 
tewerkstelling en willen zij in de toekomst nog meer investe-
ren in innovatieve en ontplooiingsmaatregelen, zodat vrouwen 
gemotiveerd kunnen worden om  langer aan het werk te wil-
len  blijven.            

DIVA-LABEL
VOOR VZW SPECTRUM

BRASSCHAAT MODE

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

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

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

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

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



uniek in wedstrijdbeoefening. Het is uit respect voor de triatlonsport en de individuele beoefenaar 

uit om de meer dan 400 atleten te komen aanmoedigen en samen met uw familie een onvergetelijke 

ZWEMMEN

FIETSEN

Ter Heide, via Kerkedreef terug naar de Miksebaan. Deze ronde moet 2 maal worden afgelegd. Na de 
, 

winnaar wordt verwacht iets voor 16.00 u.

Welkom op de “doyenne” van het Belgische triatlon.

Beste inwoners en bezoekers
De organisatie heeft in samenwerking met gemeentebe-
sturen en politie, zijn uiterste best gedaan om alles zo-
danig te organiseren dat de atleten op een zo veilig mo-
gelijke manier deze wedstrijd kunnen betwisten. Het is 
een parkoers op de openbare weg en daarom doen wij 
ook een beroep op u, om de opgelegde verkeersmaat-
regelen te respecteren en de instructies en beve-
len van politie en seingevers stipt op te volgen. In 
naam van de meer dan 400 deelnemers, danken 
wij u bij voorbaat voor uw medewerking in deze.
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B r e c h t   -   M o l   -   H e r e n t a l s

w w w . f e l i x . b e

Park van Brasschaat

Zwemparcours

HALVE TRIATLON BRASSCHAAT ZONDAG 25 JUNI 201734ste



Bompa Jan  (1933), opi Marc (1961), papa Olivier (1987) en Julien 
7 maart 2017

VIERGESLACHT BIJ DE
FAMILIE GOETSCHALCKX

Brasschaatse Film,     Nr. 25,     21-6-2017  14

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert 
volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar: 

Schoonmaak(st)ers
Voor scholen en gemeentegebouwen (ervaring vereist) 

functie: onder leiding van en volgens taakverdeling gecoördineerd door de verantwoordelijke 
voor het onderhoud instaan voor: • het reinigen van de toegewezen lokalen en gangen 
• vervangen van collega’s wanneer deze afwezig of verhinderd zijn • verrichten van alle 
werkzaamheden kaderend in de doelstellingen van de dienst.

aanbod: 19 uren per week • aanleg wervingsreserve voor 2 jaar.

Inschrijven kan tot en met 30 juni 2017, cv’s indienen bij de dienst HRM, Frilinglei 1 te 
2930 Brasschaat, of via e-mail: sollicitatie@brasschaat.be

C����� B��

SELF

STORAGE

BRASSCHAAT

Opslagruimte TE HUUR
van 3 tot 9 m³
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Heb je tijd en zin om mee te 
werken in onze fantastische 

ploeg vrijwilligers?

Neem dan snel contact op met 
één van onze dienstencentra: 

Antverpia: 03 660 58 00
Vesalius: 03 650 25 72

Maria-ter-Heidehove: 03 663 77 07

De dienstencentra
van Brasschaat zijn

dringend op zoek naar 

VRIJWILLIGERS
voor minibus en cafetaria

Nationale zonnekijkdag
Astro Antverpia

Zondag 2 juli 2017. Waarne-
ming met telescoop vanaf 14 
uur tot ± 17 uur. Op het terras 
van Antverpiagebouw, Sint-An-
toniuslei 95, Brasschaat.

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

Te koop: mooi perc. bouw-
grond Wuustw.-Kalmthout 
1400 m² bouwklaar week-
endgrond met bos en 
bouwvergunning 100 m² 
met verdiep, water en dist. 
aanwezig. Perm. bewo-
ning bij natuurgebied. Tel. 
0486/891 413

Te huur: € 75/m. Garage-
box in veilig gebw. Bergstr. 
54. Droog en prop. Ideaal 
voor auto, oldtimer, opslag 
v materiaal. ‘s nachts ver-
licht. 0472/022 202

Pedicure komt aan huis.
GSM 0476/621 010

56 j. jonge man zoekt 
l i eve  v r iend in .  GSM 
0472/641 207

Alle schilderwerken, 
klusjes binn. + buit., kl. 
renov. 0487/740 335

Te huur: Centrum-Bras-
schaat, 1e Verdiep. Ap-
partement, 1 slaapkamer; 
grote zolder. € 490 Geen 
kosten. GSM 0484/949 
077

PORTUGAL
TE KOOP
deel van dorp
± 50 huizen of bouw-

plaatsen
tussen Covinha en 

Coimbra

0495/504 635
www.portugaltekoop-

huizenenander.be

Cotax 
Brasschaat

VIP
luchthaven- 

en
privé vervoer.

Voor afspraak

0471/45 22 34

Te koop: nieuwe grill Ber-
hoff BBQ-Large, € 650. 
0476/251 653

Vakantie in Cadzand, 
midweek 11 t/m 15/9, 
strandhuisje, 6 pers. Hon-
den mogen mee! Info: 
0485/114 185

Garage verkoop 25/6, 
10-16 u. Prolistr. 52 - 48B 
Brasschaat. Veel gerief

Jonge oma met erv. wenst 
u lindjes af te halen van 
school en bij te houden in 
vakantie. 0474/562 826

Aanleggen van grasper-
ken, zaaien of rolgazon, 
snoeien van hagen, vellen 
van bomen, klimwerk of 
hoogtewerker, 20 j. erva-
ring. 0492/822 180 Tom

Rommelmarkt in tuin, 
Kaartseplein 11; 9.30 tot 
16 u. Zaterdag 24 juni

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

Omspitten van tuinen, 
zaaien van nieuwe gazon, 
gr. oof. 0487/715 534

Studente gezocht die 
goed kennis heeft van 
facebook, sociale media. 
0487/715 534

Bezetten, gyprocwer-
ken., schilderen, laminaat. 
0485/551 584

Gevelwerken, dakw., teg., 
sanitair, afbraakwerken. 
0485/551 584

Te huur gevraagd: maga-
zijn of gr. garage m. elek-
triciteit + water. 0489/878 
212 + parkeerplaatsen.

VOOR EEN

VERKOOP

ZONDER

ZORGEN
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RUGGERI BRASSCHAAT VIERT EERSTE VERJAARDAG!
Met enige trots willen we u bedanken voor uw trouw en steun het voorbije jaar

Wij willen dit vieren met:
*Wij bieden u een aperitief van ’t huis aan bij afgifte van deze verjaardagsadvertentie*

(Mits reservatie bij Ruggeri Ristorante. Niet geldig met andere acties)

*Op woensdag 28/06 en donderdag 29/06 bieden we elke klant in het restaurant* 
een aperitief van ’t huis aan en optredens van bekende artiesten. 

(reserveer tijdig uw tafel)

Grazie
Stefano Ruggeri & team

Bredabaan 415 • 2930 Brasschaat
03/383.37.01 • www.ruggeri.be

Parket opkuisen 
en behandelen.

0475/467 060

Poetsvrouw zoekt werk 
+ ramen. GSM 0487/406 
245

Gezocht: DRINGEND: 
personeel, kok, barman 
of barmeisje en poets-
dame voor Brasserie 
Chopin, Brasschaat. Info: 
0485/919 357 - 03/651 
44 10

Boekje met lotto-for-
mulieren laten liggen in 
Kruidvat aan toog op de 
rollen inpakpapier. Kan de 
eerlijke vinder mij dat terug 
bezorgen. De doopkaart-
jes van mijn kleinzoon 
Finn zitten daar ook in, 
dank u. 0485/821 326, Van 
Hemelrijcklei 15

Hebt u nog oude dia’s 
liggen? Ik vraag ze in 
bruikleen of neem ze 
graag van u over om ze 
te verwerken in een kunst-
project. Voor meer info kan 
je me bellen: 0478/257 018

Te huur: huis, Ekeren, 
Bistkapellei 35, 3 slaap-
kamers, 2 wc, ingerichte 
keuken, grote garage + 
2 staanplaatsen op de 
oprit, zonneterras. EPC 
269. Vrij eind juni. GSM 
0496/218 121

Ontmossingen.be Alle 
ontmossingen van daken, 
gevels, opritten, ook her-
schilderen, coaten dak. 
0492/822 180

Te koop: -
wagen, Mercedes A160 
CDi, man., bouwjaar 2013, 
90.000 km, metaal zil-
ver. Prijs: € 17.000. GSM 
0471/452 234

Te huur: Appartement 
2e verd. HOB,  Vuurkrui-
senlei 14 Brasschaat. 
Living- eetkamer, inge-
richte keuken, berging, 2 
slaapkamers, WC, bad-
kamer, GARAGE                            
Vrij vanaf 1 september 
2017
Prijs: 680 euro /maand 
Tel: 03/651 92 96 of 
0475/52 79 93

Ontstoppingswerken, 
goot, afvoer, wc, zelfwer-
kend. 0492/822 180

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaak, babysit. 
0465/653 113

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, opvoeden. 
0466/287 848

Moet  je  een  n ieuw 
roofingdak, één adres 
0494/652 964

Werken in de tuin, hagen, 
klinkerpaden, grasmatten. 
0494/652 964

Te huur: 1 slpk. app. NB 2 
v., lift, buitenterras, uitzicht 
binnentuin, luxe afwerk. 
Veldstr. 17. Vrij 01/09. Tel. 
0479/381 137

Jonge man zoekt werk 
in tuin, schilderen, afwas. 
0465/591 870

Ik zoek schoonmaakw.; 
strijk, babysit m. kl. baby. 
GSM 0488/292 864

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

Ga mee op nachtzwa-
luw verkenningsavond!

Foto: M. Slootmaekers
De nachtzwaluw, een vreemde 
vogel, zeker geen zwaluw, maar 
wat dan wel? In de volksmond 
ook wel geitenmelker genoemd, 
maar waarom? Pas laat in het 
voorjaar komt hij terug uit diep 
Afrika en nestelt zich dan in 
het halfopen landschap van het 
Grenspark. Geruisloos vliegend, 
stil zittend op de grond, uitste-

nauwelijks te ontdekken. Tot dat 
hij zijn bevreemdende zang laat 
horen. Een vogel met een ver-
haal. Onze gidsen vertellen het 
u en nemen u in het donker mee 
om het zelf te horen. Door u ken-
nis te laten maken met een van 
onze vreemdste kostgangers 
hopen we dat u er van overtuigd 
raakt dat er meer in ons Grens-
park vliegt, kruipt, sluipt, dan u 
in eerste instantie voor mogelijk 

-
zwaluw Verkenningsavonden’ 
organiseren.
De eerste vindt plaats op 23 juni 
2017, de tweede op 30 juni 2017. 

Heusche Bollaert te Putte krijgt u 
een boeiende uiteenzetting over 
het leven van de nachtzwaluw, in 
woord en beeld. Met die kennis 
op zak vertrekt u met de gids op 
excursie. Met zijn ervaring is de 
kans groot dat u op plekken komt 
waar het eigenaardige geluid 
van de roepende nachtzwalu-
wen is te horen. Garanties zijn er 
niet. Maar zelfs in dat geval zult u 
een bijzondere avondwandeling 
hebben meegemaakt waar u op 
andere wijze hebt leren luisteren 
naar de schemergeluiden van 
het Grenspark. Per avond zullen 
maximaal 15 mensen toegelaten 
worden. Prijs : 12,50 euro per 
persoon. Een deel van het in-
schrijvingsgeld zal terugvloeien 
naar het Grenspark. Datum en 
tijd: vrijdag 23 juni van 19u30 tot 
max. 23u30 • vrijdag 30 juni van 
19u30 tot max. 23u30
Locatie: De Heusche Bollaert, 
1ste Verdelingsweg 6, 4645 RT 

Inschrijven en betalen kan enkel 
via deze links: voor 23/6: https://
www.eventbrite.nl/e/t ickets-
nachtzwaluw-verkenningsavon-
den-35072834793 • voor 30/6: 
https://www.eventbrite.nl/e/tic-
kets-nachtzwaluw-verkennings-
avonden-35073158762

Ik zoek beeld gekapt 
door Sim Cootjans. O-L-
Vrouw. Tot 50 cm hoog, 

03 664 88 92

FEMMA BRAS.CENTR.
Daguitstap Maldegem en 

Natuurwandeling Het Zwin
Donderdag 27 juli vertrekt onze bus om 
7h45 op het kerkplein richting Malde-

we het Stoomcentrum van Maldegem. 
We bezoeken we met een gids de 
werkplaats en daarna bekijken we een 

rijden we naar het Zwin. Daar is ieder-
een eerst vrij om iets te eten: er is een 
picknickplaats, een zelfbedieningsres-
taurant en een gewoon restaurant met 
bediening. Om 14h30 vertrekken we 
dan voor een geleide wandeling (2u.) 
met een gids om het Zwin te ontdek-
ken. Voorzie in elk geval goede (water-

rijden we nog even door naar Knokke 
: zo kan de dag afgesloten worden 
met een wandeling aan de zee of met 
een leuk terrasje. We vertrekken rond 
19h00/ 19h30 terug naar huis. Deze 

-

gids + rit stoomtrein + toegang en gids 
Zwin) 40 € pp ledenprijs / 36 € (klein)
kinderen van leden (7 tot 17 jaar). De 
prijs voor niet leden bedraagt 45€ niet 
leden en 41€ kinderen niet leden.In-
dien u reserveert na 5 juli komt er 1€ 
pp bij (ook voor de kinderen), daar de 
toegang van het Zwin dan 1€ duurder 
wordt. Inlichtingen en inschrijven bij 
Esther Weymeersch - tel 03.344 07 96. 
Gelieve steeds eerst te telefoneren om 
de namen door te geven van u en evt 
medereizig(st)ers + telefoonnummer 
en dan pas te betalen op het rekening-
nummer  van Femma Brasschaat cen-
trum BE28 1030 4543 9720.

MEER WETEN? CONTACTEER ONS VANDAAG NOG!
ERA North Estates | Bredabaan 253 | Brasschaat | Tel 03 653 52 90 | northestates@era.be | www.era.be/northestates

NU OP AL ONZE PANDEN: ERA COMFORT GARANTIE
De ERA Comfort Garantie is een unieke service voor vastgoedkopers en -verkopers. We ontwikkelden

ze samen met Europ Assistance. Onze waarborg dekt de werking van de vaste mechanische in-

stallaties – en als optie ook de ingebouwde keukenapparatuur – in je huis of appartement. Dit tot 16
maanden na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst (compromis). Bij een defect 

sturen we zo snel mogelijk een vakman om de bestaande installaties in de woning te herstellen zo-

dat ze weer normaal functioneren. We betalen de verplaatsingkosten, werkuren en wisselstukken terug.
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03 650 04 50    info@ressimmo.be     

NIEUWBOUW WONINGEN & APPARTEMENTEN TE KOOP

OOK WONINGEN EN APPARTEMENTEN TE: 
Berendrecht  Brecht  Ekeren  Niel  Ranst  Schoten  Sint-Job  Stabroek  Wechelderzande

BRASSCHAAT
BREDABAAN (MARIA-TER-HEIDE)

 moderne nieuwbouw
 prachtige ligging
 ruime woning
 degelijke en energievriendelijke 

 afwerking

WIJNEGEM
KOOLSVELDLAAN

50%
VERKOCHT

NIEUW
PROJECT

 12 appartementen 
 1 of 2 slaapkamers
 tuin of terras
 lift, carport
 kelderberging
 centraal gelegen
 hernieuwbare energie: E-45
 werken in uitvoering 

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.

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.

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Feestelijke Eucharistieviering t.g.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli 2017
Zondag 9 juli 2017 om 11u15. Na een jarenlange traditie om op 11 juli zelf de Eucharistieviering te or-
ganiseren, hebben we besloten om dit jaar aan te sluiten bij de viering met de parochiegemeenschap 
op zondag 9 juli 2017 om 11u15 in de Sint-Antoniuskerk.  We gedenken in deze viering ook de over-
leden leden van onze afdeling.  De viering wordt opgeluisterd door het koor Pro Musica uit Haasdonk 
o.l.v. Maurice Maris aan het orgel begeleid door Koen Maris. Nadien nodigen we iedereen graag uit op 
een receptie in Ons Middelheem aangeboden door Davidsfonds Brasschaat.
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ANTWERPEN        BRASSCHAAT        SCHILDE        MALLE        EDEGEM

HEEFT U OOK INTERESSE OM UW WONING TE VERKOPEN VIA PRE SALE?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP

03 227 58 58        rk@reds.be        www.reds.be

De voorbije 10 jaar is Reds uitgegroeid tot een ge-
vestigde waarde in het Antwerpse vastgoedland. 
Hun groei heeft geresulteerd in een uitbreiding van 
hun kantorennetwerk, en dit op strategische plaatsen 
in de provincie Antwerpen. Zo vind je momenteel 
Reds-kantoren in Antwerpen, Brasschaat, Schilde, 
Malle en Edegem.
 
Naast de expansie van hun kantorennetwerk, heeft 
Reds steeds geprobeerd om zijn service te verbete-
ren en om de vastgoedmarkt innovatief te benade-
ren. Zo bestaat al geruime tijd de tool op hun website 
om een “online schatting” aan te vragen. Op deze 
laagdrempelige manier kun je in enkele stappen, 
vanaf je PC, Ipad of Smartphone de geschatte waar-
de van je woning te weten komen.

NIEUW CONCEPT:

PRE SALE BIJ REDS

DE LAATSTE INNOVATIE BIJ 
REDS IS DE PRE SALE.

“Er waren verschillende redenen die ons heb-
ben doen nadenken om met een vernieu-
wende vorm van verkopen voor de dag te ko-
men,” begint Robin Keulen, vastgoedadviseur 
van Reds Brasschaat. “Veel eigenaren kijken 
zo op tegen al die bezoeken. Ze moeten telkens 
de woning en de tuin netjes onderhouden, zor-
gen dat de woning goed gepresenteerd wordt… 
en dat iedere keer voor slechts één mogelijke 
koper. Dankzij ons nieuw concept bundelen wij 
alles in één Pre Sale dag, vergezeld van een 
hapje en een drankje, waarbij de eigenaar één-
malig zijn woning in topconditie moet brengen.

Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat je op 
die manier een snelle verkoop kan realiseren. 
Omdat er een gezonde interesse van verschil-
lende kandidaten tegelijk zal zijn, zal je gega-
randeerd de hoogst haalbare prijs bekomen.” 
“Ook voor kandidaat-kopers, die ter plekke een 
bod onder gesloten enveloppe uitbrengen, 
blijkt deze manier van werken voordelen te 
hebben,” gaat Robin Keulen verder. 

Robin Keulen, Amparo Roelants & Roby Thuys

“Gedaan met woningen die voor je neus verkocht 
worden… En bovendien kunnen de kopers alle nodi-
ge inlichtingen inwinnen voorafgaand aan de kijkdag.  
Zo kunnen ze langsgaan bij hun bank, notaris, archi-
tect, aannemer,… om op die manier 100% geïnfor-
meerd hun nieuwe woning te kopen.

EEN BEWEZEN MANIER OM UW 
WONING EFFICIËNT TE VERKOPEN.

We hebben de afgelopen maanden verschillende 
woningen op die manier succesvol verkocht. Niets 
dan blije gezichten, zowel bij kopers als bij verko-
pers!” besluit Robin Keulen dan ook enthousiast.

Robin Keulen, Amparo Roelants & Roby Thuys
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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)

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Naar jaarlijkse gewoonte is het weer feest in de tuin van Goor-
eind! 
Op zondag 25 juni kan je terecht in het park aan de Theo Verel-
lenlaan 87 voor muziek, kinderanimatie, een eigengemerkt Feel-
Good market enzovoort. Kortom een bruisend evenement voor 
het hele gezin.
De sportievelingen kunnen vanaf 8 uur ’s morgens starten aan 

iets rustiger wil beginnen kan vanaf 9 uur komen snuisteren in de 
garageverkoop in de Theo Verellenlaan of op de eigengemerkt 
FeelGood market van 11 uur tot 17 uur. Ook de bibliotheek van 
Gooreind stalt zijn boeken uit tijdens een boekenverkoop van 10 
uur tot 16 uur. 
Aan muziek is er dit jaar weer geen gebrek! Zowel lokale talenten 
als bekendere groepen krijgen hun plek op het podium! Vanaf 14 
uur kan je optredens meepikken van onder andere Spider & The 
Fly, True Gods of sound & stone… 
De Nootoplossing staat om 20 uur als afsluiter op het podium. Dit 
trio heeft uit het Nederlandstalige hit archief van de voorbije jaren 
een selectie gemaakt van originele en bekende meezingers. Ook 
voor de liefhebbers van English Singalongs, Franse Chansons 
of Duitse schlagers zit er zeker en vast iets tussen. Een levende 
jukebox waarbij het publiek bepaalt welke nummers ze spelen, 

matie-acts, foodtrucks en een heleboel kinderanimatie om het 
geheel compleet te maken. Kortom, alle ingrediënten voor een 
geslaagd Gooreinds tuinfeest! 
Klinkt goed? Kom dan zeker een kijkje nemen op zondag 25 
juni in het park van Gooreind! Surf voor meer info naar Tuinfeest 
Gooreind of Eigengemerkt feelgood market via Facebook!

GOOREINDS TUINFEEST 2017

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

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

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



OUD-TURNHOUT
Tel: 014 45 10 11

POPPEL
Tel: 014 65 08 08

SCHILDE
Tel: 03 337 38 34

MOL
Tel: 014 49 05 02

MALLE
Tel: 03 344 96 70

BRASSCHAAT
Tel: 03 653 31 92

HOOGSTRATEN
Tel: 03 369 13 05

7 VASTGOEDSHOPS

VA S T G O E D  &  A D V I E S

H I E R  B E G I N T  M O O I  W O N E N

HILLEWAERE.BE

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) reikte 1 juni de prestigieuze 
‘Real Estate Awards’ uit in ‘Hôtel de la Poste’, ‘Tour & Taxis’, Brussel. Meer dan 
400 aanwezigen stemden live mee voor de Vastgoedondernemer en Vastgoedbelofte 
van het jaar. Met deze prijzen stimuleert én inspireert de beroepsorganisatie het 
ondernemerschap in de vastgoedsector. De titel van “Vastgoedondernemer van 
het jaar” (2017) ging naar onze CEO, Roel Druyts.

“In 15 jaar tijd zijn we als kantoor enorm gegroeid. Deze award is een bekroning 
op het harde werk dat al onze medewerkers dagelijks leveren”, reageerde de 
overgelukkige en kersverse Vastgoedondernemer van het jaar.

AND THE WINNER IS ...

Voor meer info of GRATIS TAXATIE 
van uw woning contacteer ons of kom langs 
in onze  vastgoedshop!

Bekijk ons vastgoedaanbod op hillewaere.be

VASTGOEDSHOP BRASSCHAAT

Bredabaan 235
Tel.: +32 (0)3 653 31 92
vastgoed.brasschaat@hillewaere.be
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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

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

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

0495/504 635

41ste Stratenloop van JH HOB NOB
Op zaterdag 26 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Stratenloop 
van JH HOB NOB, voor de 41ste keer voorzien we weer een leuk 
gevuld programma:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie met gratis goo-
chelshow, ballonplooien en glittertattoos • 16:00 – start inschrijvin-
gen • 17:00 – start Babyloop • 17:30 – start 1KM • 19:00 – start 5,25 
en 10,5 KM • 21:30 – optreden TijD zAt (folk) + afterparty
Voor de sportievelingen voorzien we douches en kleedkamers.
Voor kleintjes zal er naast de kinderanimatie ook een springkasteel 
staan.
Honger en dorst hoef je niet te lijden dankzij ons gezellig terras met 
friet – en hamburgerkraam.
Het evenement gaat door aan JH HOB NOB, Het Heiken 43, Bras-
schaat Meer info op www.stratencross.be en info@stratencross.be
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€ 110.000€ 249.000

BRASSCHAAT MtH Instapkla-
re eengezinswoning bestaande uit 
woonk, ingerichte keuken, badk, 3 
slpks, terras met tuin, bergzolder. 
EPC 183. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MtH bouw-
grond in recreatiegebied met 
oppervlakte van 1370m² in dood-
lopende straat – bouwvoorschrif-
ten op kantoor te raadplegen.

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

Greenstar
Lid B.I.V. - C.I.B.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

Meer informatie over ons aanbod vind je op www.immogreenstar.be

€ 215.000

BRASSCHAAT regio Kaart ge-
lijkvloersapp met oa 3 slpks, badk, 
woonkamer, inger keuken, berging, 
garbox, afgescheiden voortuintje. 
EPC 358. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

HOEVENEN centrum perfecte 
starterswoning op ca 214m² met 
woonk, open keuken, 2 slpks, 
badk, berging, wasplaats, Z-tuin,… 
EPC 358. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 214.000

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: Bordink 11, instapklaar glvl appartement : hal, 
living met parket, 3 slpks, ingerichte keuken, badkamer, 
toilet, terras met veranda, tuin met tuinhuis en zithoek, 
kelder en garage - inboedel.
Merksem: Laarsebaan 93, mooi gerenoveerd glvl appar-
tement met 1 slpk, open keuken, living, badkamer, kelder, 
nieuwe ramen en boiler – KLEIN BESCHRIJF !

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Brandhout eik (vers)

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

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

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

Dragons heeft per volgend seizoen een nieuwe samenwerking 
met Craig Sieben (SA). Craig gaat Rollo Perez vervangen en zal 
samen met Jean Willems de verantwoordelijkheid krijgen over 
de eerste ploeg. Daarnaast zal Craig betrokken zijn in de gehele 
jongens-top-lijn van Dragons. Craig was de afgelopen jaren ac-
tief bij de Overgangsklasse club Leiden (LOHC) alwaar hij de 
opdracht had met eigen jeugd een stabiel overgangsklasse team 
te bouwen.
Voorzitter Hans Borstlap; “Het feit dat Craig bij Leiden heeft 
bewezen, om met eigen jeugd iets moois op te bouwen, heeft 
onze aandacht getrokken. De parallellen met Dragons zijn over-
duidelijk. Daarnaast kregen wij van de Zuid Afrikaanse hockey 
legende, Paul Revington, een referentie die er niet om loog. Wij 
denken dat Craig een extra dimensie zal toevoegen aan ons 
team en de club.”
Craig: “Ik ben vereerd dat ik met Dragons Heren 1, een top 4 
team in Europa, kan gaan meewerken en de kans krijg om met 
dit fantastische team en club te werken! “.

DRAGONS HEREN 1 KRIJGT 
NIEUWE ASSISTENT / T2

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

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

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

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

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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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):

24 - 25/06 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

24 - 25/06 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
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 

24 - 25/06 Dr. Peluso Ann Katrien 03/633 14 16

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

BURGELIJKE 
STAND

Van Looy Eleanor 07-06, Kapellen
Lam Thomas 09-06, Merksem
Verschooten Maxim 05-06, Brecht
Sienkiewicz Marcel 08-06, Ekeren
Algoet Dillen George 07-06, ‘s Gravenwezel
Messoudi Saad 08-06, Essen
Bril Odette 09-06, Berendrecht
Van Ginkel Lewis 07-06, Loenhout
Van Ginkel Mathis 07-06, Loenhout
Van Doninck Feline 09-06, Essen
Buys Haylie 09-06, Zandvliet
Doms Tristan 13-06, Merksem
Gillon Charlotte 09-06, Oelegem
Kerremans Ruben 09-06, Wilrijk
De Ruysscher Flor 09-06, Brasschaat

Mertens Mats 11-06, Brasschaat
Mees Vik 12-06, Schoten
Koleva Mila 10-06, Brasschaat
Houben Marie 11-06, Brasschaat
Cavens Hyro 12-06, Antwerpen
Petrosyan Mila 11-06, Hemiksem
Peirsman Olivia 13-06, Brasschaat
Steyaert David 11-06, Ekeren
Malikji Tara 01-06, Schoten
Dernjani Adil 25-05, Mortsel
Francken Isabella 09-06, Kalmthout
Janssens Théo 09-06, Brasschaat
Kouwenbergh Lilly 02-06, Reimerswaal
Verhaert Sophie 12-06, Kalmthout

van Vugt Johannes te Brasschaat met Yegin Tules, te Brasschaat
Leemans Niki te Brasschaat met Verschooren Karolien, te Brasschaat
Kennis Tom te Brasschaat met Koopman Edwina, te Brasschaat

Schreul Marie, 81 jaar, Zoersel
Elewaut Diana, 86 jaar, weduwe van De Laet Leo, Kapellen
Poelvoorde Yolande, 86 jaar, weduwe van Roose Bernard, Brasschaat
Kroon Johannes, 62 jaar, echtgenoot van De Wulf Maria, Antwerpen
Stessels Leo, 86 jaar, weduwnaar van Calluy Rachel, Brasschaat
Meersmans Jean, 86 jaar, echtgenoot van Neumann Jeannine, Brasschaat
Faddar Joannes, 87 jaar, weduwnaar van Verhoeven Maria, Schoten
Van Broeckhoven Willy, 75 jaar, weduwnaar van Thyssen Paula, Brasschaat
Van Tilborgh Ludovicus, 79 jaar, echtgenoot van Segers Veronica, Brasschaat
De Bondt Astrid, 70 jaar, weduwe van Van Geel Leopold, Kalmthout
Baeten Casimir, 95 jaar, echtgenoot van Knoch Regina, Brasschaat
Van Kerkhove Godelieve, 77 jaar, echtgenote van Merckx Xaveer, Kapellen
Heeren Roger, 66 jaar, echtgenoot van Van Dyck Agnes, Stabroek
Goosen Irèna, 91 jaar, weduwe van van Osta Johannes, Essen
Jennes Nora, 80 jaar, echtgenote van Bauwens Marcel, Antwerpen

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. 

KD Service
Chauffeur gezocht
voor enkele dagen per 

kds.md@telenet.be
0475/551 932

Papier

Ophaling huisvuil juni

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

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

MAANDAG   26
DINSDAG   27
WOENSDAG 28
DONDERDAG 29
VRIJDAG     30
ZATERDAG   01

Ophaling huisvuil juni

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
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SUPER
VOORWAARDEN

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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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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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

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


