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VOLGENDE WEEK LAATSTE EDITIE VOOR VERLOF

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

FRISSE KATOENTJES

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!

DE LEKKERSTE 
GEBRADEN KIPPEN

BREDABAAN 271 - BRASSCHAAT - 03 283 83 22 - POULEPOULETTE.COM

HELE ZOMERVAKANTIE OPEN

KORTINGSBON € 0.50
GELDIG JULI & AUGUSTUS 2017 - BIJ AANKOOP VANAF € 10 

NIET CUMMULEERBAAR

AARDAPPELSLA

WINGS OP BBQ

KIP IN BBQ ZAK

CAESAR SALADE

DIVERSE GEZONDE 
SALADES

+20°

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

KORTINGEN
VANAF VRIJDAG 30 JUNI

OOK ZONDAG 2 EN MAANDAG 3 JULI
OPEN VAN 10 TOT 17 UUR

SOLDEN
vanaf zaterdag 1 juli (9-19 u.)

Extra open zondag 2 juli (10-18u.)

alles -30%
 

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

VS

Vergelijk ze in onze showroom

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook kaleien, kalktechnieken,

decoratie, behang

Plan tijdig 

     uw najaars-

schilderwerk !

      Christoph
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Allround Security Company
AVAQ Groep - Samen bouwen aan vertrouwen

Augustijnslei 291-2
Brasschaat +32 3 297 28 67

0473 99 13 26

info@avaq.eu
www.allroundsecurity.be

VERGUND LEVERANCIER VOOR VEILIGHEIDSADVIEZEN ONAFHANKELIJK VAN INSTALLATEURS

SLEUTELHOUDER
24/7 BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR?!

DESKUNDIG EN 

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

24/7 BEREIKBAAR
GEHEEL VRIJBLIJVEND (KOSTELOOS) KENNISMAKINGSGESPREK

SINDS 2000 IN BRASSCHAAT EN OMSTREKEN

HARRY & DANIËL DE JONG
SPECIALISTEN IN PERSOONLIJKE VEILIGHEID

TIJDENS DE ZOMER? 

BETROUWBAAR?

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

BRASSCHAAT MODE

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

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

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

0495/504 635

216 kleuters amuseerden zich deze week te pletter in Sportoase 
Elshout tijdens de regionale kleutersportdagen. Dit jaar werd de 
sporthal omgetoverd tot een oerwoud. Kleuters uit verschillende 
Brasschaatse scholen namen deel aan leuke activiteiten, geba-
seerd op basisbewegingsvaardigheden. Zij leerden alle knotsgekke 
gewoonten van Corneel, het oerwouddier. Dankzij de kleutersport-
dagen maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met sport.

BRASSCHAATSE KLEUTERS
LEVEN ZICH UIT IN SPORT-

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

Voor meere info: www.miele.be of ga langs bij:

Geniet een
zomer lang
van heerlijk
Magnum ijs*

*Aankoopbonnen ter waarde van € 50.
Actie geldig van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2017.

bij aankoop
van een Miele
vrijstaande
diepvriezer
of koel-
vriescombinatie.

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

Boerderijkamp Kinderboerderij Mikerf 
Kom mee werken in de stallen, dieren voederen,  spelen in het bos, 
brood bakken, choco maken,  papier scheppen, knutselen… op Mikerf! 
De boerderijweek is van 7 tot 11 augustus (voor kinderen die nu in het 3° 
of 4° leerjaar zitten).  De activiteiten beginnen om 9u00 en eindigen om 
17u00. Donderdag is het een leuke lange dag tot 20u00.  Deze kampen 
zijn zonder overnachting. Er is gratis vooropvang voorzien vanaf 8u30. 
Meer info: zie www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf. Inschrijven via mail 
naar evelien_mikerf@outlook.com.  Kinderen die in 2016 deelnamen ko-
men niet in aanmerking. Zo kunnen wij iedereen een kans geven.

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

SOLDEN  
Zaterdag 1 juli van 9-19uur

Extra open
zondag 2 juli van 10-17uur

Onze merken:

F A S H I O N
Voel je goed !

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63

open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak • www.bobofashion.be •       BOBO Fashion

SOLDEN
van zaterdag 1 juli

van 9-19 u.

Extra open
zondag 2 juli van 10-17 u.

                                                                 

KORTINGEN
-30% tot -70%

Vakantiesluiting van 21/ t/m 21/8
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Dressoir & vitrinekast (geïntegreerde LED-verlichting)
+ tafel & 4 stoelen Art

1370€

1138€

Boxspringset, uniek bij Meubleta. 
Box160x200 + hoofdbord,

incl. 2 pocketverenmatrassen + topper

979€

2.5-zit (2 elektrische relaxen) + 2-zit in lederlook

2141€

1699€

Kast 4-deurs (200x222), zoals op foto

762€

614€

Zondag van 10 – 18u

Ook open op donderdag

3030303030
60%60%60%60%60%

20%20%20%20%20%

10%10%10%10%10%

50%50%50%50%50%

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

Hoekzetel met verstelbare hoofdsteunen

979€

759€

689€
Relax anti-stress

1266€

999€

10%10%10%10%10%

IN DE MAAND JULI ALLE DAGEN OPEN!!!

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

DAKHUUS GEEFT MOOIE KORTING 
VOOR CURSUSSEN

Nog tot 07 juli e.k. geeft het Dakhuus maar liefst 12 euro vroeg-
korting op zijn cursusprijzen van het najaar. Op de website van 
het vormingscentrum - www.dakhuus.org - vind je meer info over 
dit mooie aanbod. Op dezelfde site vind je al de cursussen die 
na de zomer van start gaan. Talen, computer, creativiteit, well-
ness,… Iedereen vindt zijn gading in het uitgebreide aanbod! 
Voor meer info kan je ook bellen naar 03/6331696 (ma, di, do 
13-17u, wo 17-18.30u) of mailen naar info@dakhuus.org. 

CURSUSSEN VOOR KIDS EN JONGEREN
IN DE ZOMERVAKANTIE

In augustus biedt DAKHUUS  cursussen aan voor kids en jonge-
ren van 11 tot 20 jaar. 
In de week van 21 augustus is er een cursus dactylo gepland 
voor 11 tot 14 jarigen. In diezelfde week start de cursus asserti-
viteit voor 15 tot 18 jarigen.  Graag meer info? Neem een kijkje 
op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 16 96 (ma en do, 13-17u, 
woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org. 

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 28 juni
Dagsoep

krieltjes

Donderd. 29 juni
Dagsoep

Balletjes in tomaten-

Vrijdag 30 juni
Dagsoep

Maandag 3 juni 
Dagsoep

Gehaktballetjes in 

frietjes
 

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.

Medische pedicure

SPA pedicure

Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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gewoon  
   buitengewoon

buitengewoon  
   gewoon

CD&V Brasschaat nodigt u uit op 
maandag 3 juli van 10 tot 12 
uur aan de wekelijkse marktplaats. 
(pleintje voor BIB)
Ontmoet onze schepenen en ge-
meenteraadsleden en stel hen uw 
vragen. Zo kunnen zij uw opmer-
kingen opnemen in tal van lopen-
de en nieuwe projecten.

Een oog in oog ontmoeting bij een 

kommernissen met hen kan delen.
Van harte welkom…

Bredabaan 745 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-653 06 40 • vandongen.brasschaat@peugeot.be
Garage Sven Van Dongen nv

TWEEDEHANDSWAGENS

Al deze wagens zijn in uitstekende staat, 1 jaar waarborg, onderhoud uitgevoerd voor levering. 
Diesel euro 5 mag in Antwerpen lage emmissiezone binnen tot 2025! Euro 6 voorlopig onbeperkt.

ACTIE TWEEDEHANDS DIESELWAGENS
KOOP DEZE MAAND EEN VAN DEZE PREMIUM DIESELWAGENS 

EN ONTVANG EEN TANKKAART VAN €1000 !!
DEZE MODERNE DIESELS ZIJN ZUINIG,VINNIG,GERUISLOOS, BETROUWBAAR EN ECOLOGISCH !

Peugeot 208 1.6Hdi 115pk: 3 deurs, 2014, 74900km , zwart, alu velgen, pack 
zichtbaarheid, klimaatregeling,cruise control, luxe afwerking, 99g co2, euro5b. 

€11750.-

Peugeot  5008 1.6Hdi 112pk: 2011, 65650km, grijs,  automatische versnellings-
bak, pack zichtbaarheid, klimaatregeling, cruise control, 134g co2, euro5. 

€11990.-

Peugeot 2008 1.6Hdi 92pk: 2014, 68150km, wit, gps touch screen, airco, cruise 
control,103g co2, euro5.    €12500.-

Peugeot 308sw 2.0Hdi 150pk: 2016, 27900km, grijs, gps touch screen, ca-
mera, klimaatregeling, cruise control, leder interieur, verwarmde zetels, keyless, 
panoramisch dak, 17”alu velgen, trekhaak, 102g co2 euro6b.   €19950.-

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Basisschool De Vlinder zoekt vrijwilligers
met een hart voor kinderen om toezicht te houden 1) in de refter van 
de lagere school en 2) op de speelplaats van de kleuter- en/of lagere 
school. Dit elke dag van 12.20 tot 13.20 u., behalve op woensdag, 
met een vrijwilligersvergoeding.
03/651 50 25 of vlinder@bsdevlinder.be

Het bakkersteam - Mikerf
Van maart t.e.m. oktober bakt het bakkersteam éénmaal per maand brood in de houtoven. Rozijnen-
brood, licht grof, vlechtbrood en piotten zijn de specialiteiten. Wil je weten hoe het gemaakt wordt, 
kom dan kijken in het bakatelier. De bakkers geven graag een woordje uitleg en proeven kan ook. Dit 
vanaf ongeveer 11u30. Data 2017: 16 juli; 20 augustus; 17 september (oogstfeest); 15 oktober. De 
broden worden verkocht aan : € 1,00 piot, € 1,50 vlechtbrood, € 1,80 grof brood, € 2,00 rozijnenbrood.
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Kom en vier mee!
In aanloop naar de Vlaamse Feestdag heeft Adinda Van Gerven, Schepen van 
Vlaamse Zaken, een uitgebreid en gevarieerd feestprogramma samengesteld.

De Brasschaatse Elfdaagse van de Vlaamse Gemeenschap start op 1 juli met 
een optreden van het Brasschaats Mandoline-Orkest en eindigt op 11 juli in het 
Park met als hoogtepunt een dans- en vuurwerkspektakel op Ravels’ Bolero.

Iedere dag van deze feestperiode geniet u van een gratis en verrassende activiteit:

       in de drie dienstencentra

       of niet zijn’ door Bart De Baere

    
Het gemeentebestuur biedt u, naar goede gewoonte, een 
Vlaams hapje en drankje aan.
Het volledige en gedetailleerde programma van de Elfdaagse
en de Vlaamse Feestdag vindt u terug op 
www.brasschaat.be en in de zomerbijlage van de Parkbode.

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

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)

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446
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1 PAK KOPEN + 1 PAK

GRATIS
meeneemprijs

ZONNEBLOEMEN
GERMINI'S

Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72
Geldig zolang de voorraad strekt
van 26/6/2017 tem 2/7/2017.

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

NU KOPPELVERKOOPACTIE
ZATERDAG 1 JULI START VAN DE SOLDEN

ZONDAG 2 JULI OPEN VAN 13U TOT 17U
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Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v): 

Vakman elektriciteit
Niveau D1-D3 met contract onbepaalde duur 

functie: van een polyvalent vakman ‘elektriciteit’ verwachten we dat deze volgende taken zelfstandig kan 
uitvoeren: • onderhoud- en herstellingswerken aan huishoudelijke en industriële elektriciteitsinstallaties 
van gebouwen • plaatsen van nieuwe huishoudelijke en industriële elektriciteitsinstallaties • trekken van 
netwerkkabels • tekenen van eendraadschema’s en situatieplannen • je bent bereid jouw polyvalente 
technische kennis ten dienste te stellen van de gemeente, ook als het geen elektrisch werk is 
• occasioneel weekendwerk voor dringende en belangrijke pannes en indienststellingen.

Stuur je motivatiebrief met cv en vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van jouw 
behaalde diploma’s en/of opleidingsattesten en een recent uittreksel van het strafregister naar 
sollicitatie@brasschaat.be en dit uiterlijk 5 juli 2017. Wij plannen de examens in juli of augustus.

Polyvalent werkman 
Niveau E1-E3 met contract onbepaalde duur

functie: een polyvalent werkman is inzetbaar voor alle diensten van de dienst patrimonium van de lokale 
overheid van Brasschaat. Een polyvalent werkman voert zijn kernopdracht uit binnen de afdeling waarin 
hij/zij tewerk wordt gesteld. Als polyvalent werkman word je tewerkgesteld binnen de verschillende 
afdelingen van de dienst Patrimonium, deze dienst bestaat uit volgende afdelingen: • magazijn • garage 
en metaalbewerking • onderhoud gebouwen (bouw, schrijnwerkerij, interieur en techniek (elektriciteit, 
loodgieterij en verwarming)) • onderhoud openbare infrastructuur • vervoerdienst – huisvuilophaling - 
feestelijkheden • schoonmaak • groen en begraafplaatsen.

Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken voor een dynamisch 
bestuur met respect voor de work-life balans? Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden 
van deze boeiende jobs via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

profiel: • In het bezit zijn van rijbewijs B • Kennis van het vakgebied (door ervaring of opleiding) • Bereid 
zijn zich bij te scholen en taken op zelfstandige en systematische manier kunnen uitvoeren • Je bent in 
staat fysiek belastend werk in alle omstandigheden uit te oefenen • Kennis van de Nederlandse taal.

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

DOORBREEK DE SLEUR,
IEDEREEN COUREUR!

Onder dit motto organiseren de sportdienst en de drie dienstencen-
tra en de Remise een projectweek rond bewegen en gezondheid. 
Tussen 3 en 10 juli staan er op elke locatie twee hometrainers. Doel 

je liever in openlucht, dan kan jij je steentje bijdragen door deel te 
-

ties kan je ook dagelijks de infostand raadplegen rond "gezond ou-

aanvragen. Daar bovenop organiseren DC Maria-Ter-Heidehove 

Meer informatie kan je verkrijgen op de deelnemende locaties. Bij 
deze een warme oproep aan alle Brasschatenaren: smeer je benen 
alvast in en trap je locatie naar keuze mee naar de overwinning. 
Het geheel wordt afgesloten met een kampioenenbal vol plezier op 
vrijdag 14 juli.                     

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Gevraagd:
klusjesman

in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468
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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

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.beD&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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Garage S.W.A.

www.autologic.com

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

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

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

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

M/V gezocht voor het dra-
gen/verkopen van juwe-
len. Zeer goede verdien-
sten! Bepaal zelf waar, 
wanneer en hoeveel u 
werkt. Geen investering! 
Min. 18 jaar, in bezit van 
rijbewijs. Info: 0474/629 
023, debby _vinck@tele-
net.be

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

Tickets en info 
www.brasschaatklassiek.be

Tickets te koop in de BIB

Vrijdag 14.07

 Rapsodie in’t Groen 
 Pianorecital Gershwin-Bernstein

  De Tol van de Liefde
   Operavoorstelling met verteller Stefaan Degand en I Solisti 

    Zaterdag 15.07

     Symphonisch concert
      Groslot Gala Orchestra 
      Liesbeth Devos sopraan & Stefan Cifolleli tenor

      Walsen in het Park 
      Recordpoging grootste wals- en tangobal ter wereld

Park van Brasschaat
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Lingerie • Badmode • Nachtmode...
óók voor een maatje meer!

L I N G E R I E
Bredabaan 180  l  Brasschaat

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

2 + 1
Enkel geldig 

voor individuele
verpakkingen.

Geldig van 15.06 
tot 02.07.2017

DE GOEDKOOPSTE 
IS GRATIS

 
 

 

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

GEDIPLOMEERDE KLEUTERS MATER DEI ZEGERSDREEF

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

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

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. 
h. herst., sneld. 0496/383 
015. Verk. comp. op maat

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

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

Ik doe uw strijk. GSM 
0477/970 504

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

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

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

Kkitchen
a place to eat, drink & meet

Broodjes, wraps, sla & kleine gerechten

Iedereen welkom!

Bredabaan 372 • Brasschaat
0471 640 968

KURT
koopt voor

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

grond of afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475/421 326
coolmorenv@gmail.com

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

RADIO PARK VERHUIST 
NAAR DE OUDE HOEVE

AAN DE GRASDRIES

VZW Radio Park sloot recent een huurovereenkomst met de 
gemeente Brasschaat m.b.t. de heropgebouwde hoeve aan de 
Grasdries in de wijk Driehoek. De nieuwe radiostudio zal hier 
naast de polyvalente zaal onderdak vinden. De huidige erken-
ning verloopt op 31 december 2017, net zoals die van alle an-
dere lokale radio’s. De toekomst is nog onzeker. Vanaf 1 januari 
2018 wordt de frequentieband voor lokale radio’s herschikt in 
zogenaamde ’clusters’, dit zijn
frequentiepakketten van één tot maximaal drie frequenties in 
aangrenzende lokaliteiten. Het is al jaren de wens van Radio 
Park om het ontvangstcomfort in Schoten en omstreken te kun-
nen verbeteren, dat laat nu te wensen over door storingen van 
andere zenders (ook vanuit het buitenland). Dankzij een raadple-
ging vanuit het Kabinet Media hebben zij hun wensen kenbaar 
kunnen maken, waarbij ze gesteund worden vanuit de gemeen-
ten Schoten en Brasschaat. Het leek in dat opzicht logisch een 
frequentiecluster ’Schoten - Brasschaat’ te vragen. Het kabinet 
Media is hen hierin gevolgd. Het is nu afwachten of hun dossier 
er als beste uitkomt en de uitzendingen na 31 december 2017 
gewoon verder kunnen blijven doorgaan. Omdat ze een heel 
sterk dossier wilden indienen werd besloten om gezamenlijk met 
’VZW Brasschaatse Radio Omroep (B.R.O.)’ slechts één aan-
vraag in te dienen. VZW Brasschaatse Radio Omroep (B.R.O.) 
wordt ingeschoven in VZW Radio Park - Brasschaat. De opge-
bouwde anciënniteiten van beide omroepen komen dus onder 
één gezamenlijke koepel. Ze rekenen er nu op dat de wetge-
ver rekening houdt met de solvabiliteit en credibiliteit van beide 
verenigingen/omroepen en de meerwaarde van een samenge-
voegde omroep ondertekent. Er is gekozen om de naam ’Radio 
Park FM’ te behouden omdat deze verwijst naar Brasschaat, ook 
bekend als de ’gemeente der parken’ omwille van de vele parken 
en het groen. Bovendien blijkt uit eigen onderzoek dat de naam 
en het merk ’Radio
Park FM’ de meeste credibiliteit heeft in onze regio. De gemeen-
te Brasschaat verhuurt twee lokalen aan VZW Radio Park. Een 
lokaal en een stuk grond aan het gemeentelijk technisch cen-
trum (gemeentemagazijn) voor de opstelling van de zendappara-
tuur en bijhorende zendmast. Kortelings werd de Grasdries hier 
aan toegevoegd. Het betreft een recent heropgebouwde hoeve 
waar men over twee lokalen kan beschikken om de studio’s in te 
richten. In het gebouw bevindt zich ook een polyvalente ruimte 
waar over beschikt kan worden om gasten te ontvangen. Daar-
enboven heeft de gemeente Brasschaat, met in het bijzonder de 
dienst lokale economie, een ’actieplan detailhandel’ uitgewerkt 
waarbij startende ondernemers in Brasschaat o.a. over een re-
clamecampagne in deze krant en op Radio Park FM kunnen be-
schikken. Op deze manier tracht het bestuur iets te ondernemen 
tegen de leegstand in Brasschaat.

NAREKA-wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deel-
name is gratis en iedereen is welkom!
Za 01.07.2017: Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide- Start: 19 u., parking Zuid, 
Verbindingsstraat, 2920 Kalmthout. Gids: Jan Ingelbrecht
Zo 09.07.2017°: 

Zo 23.07.2017: -

°  wandeling in samenwerking met IVN

C����� B��

SELF

STORAGE

BRASSCHAAT

Opslagruimte TE HUUR
van 3 tot 90 m³

Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

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

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

Parket opkuisen 
en behandelen.

0475/467 060

Poetsvrouw zoekt werk 
+ ramen. 0487/406 245



Brasschaatse Film,     Nr. 26,     28-6-2017  13

Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be 
Open: maandag tot en met zondag van 10-18u. Donderdag gesloten

Een duurzaam thuisgevoel

4500 M2 – Showroom  |  Interieurarchitect aanwezig  |  Tel: 03 669 63 00

De Sede  I  Cassina  I  Team 7  I  Durlet  I  Scapa Home  I  Walter Knoll  I  Hülsta  I  LEMA  I  Jori  I  Rolf Benz  I  Poltrona Frau

TIJDLOOS
LANDELIJK
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Kasteelpark “Hof Den Dam”
Voor de happy few.
Bijna energie neutraal wonen.
We hebben nog een unieke penthouse van 225 m² met 114 m² terras.
In een uitermate rustig parkdomein, vlak bij het centrum van Brecht. (1,3 HA).
1 tot 3 slaapkamers mogelijk, 2 badkamers, 70 m² living, sublieme keuken en wintertuin.
Inclusief met een berging/wijnkelder van 21 m² (enkel nog 2 parkings bij te kopen).

Compleet met:
Weishaupt vloerverwarming, Qbus basisdomotica, verhoogde ANIWAYdoors, BORA kookvlak.
Als je nog weet dat je op 11 minuten (trein) van Antwerpen zit en vanaf 2018 ook een directe verbinding hebt
tussen Brussel en Amsterdam, dan weet je zeker dat dit “The place to be” is.
Er is ook nog een kleiner app van 147,5 m² ter beschikking gekomen.
Laat u aangenaam verrassen door zijn kwaliteit, zijn ligging en vooral zijn prijs!!

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 !

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

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
03/315 74 46

www.brandhoutcenter.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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be

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



Nv ConSept
Victor Frislei 1
2970 Schilde

info@nvconsept.be

T: 03 646 0 647

Mobiel: 0498/792 893
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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)

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

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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drink voldoendewees voorbereid hou je huis koelhou jezelf koel

Zon in overvloed, 
verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

wat te doen bij warm weer 
De zomer is fantastisch. Het is een tijd van heerlijk genieten van een 
terrasje op zonovergoten dagen of lekker buiten spelen met de kinde-
ren. Maar dat warme weer heeft soms ook minder prettige gevolgen. 

De meeste mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig 
omgaan met de zon, maar alert blijven is zeker de boodschap. Want 
jaarlijks sterven er nog honderden mensen aan de gevolgen van 
warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch
zieken. En daar wil de Vlaamse overheid met het initiatief Warme 
Dagen iets aan doen. En jij kan helpen!

• Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of denk je dat er 
mensen van die kwetsbare groep in je straat wonen? Ga dan op 
warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende 
drinken. 

• Ga jij om met baby’s of jonge kinderen? Zorg er dan voor dat ze 
voldoende drinken en laat ze NOOIT achter in een geparkeerde 
auto (ook niet voor een paar minuten).

Extreme warmte kan gevaarlijk zijn. Maar met de onderstaande tips 
beperk jij de kans op gezondheidsproblemen op warme dagen voor 
jezelf én anderen tot een minimum!

meer info
www.warmedagen.be

brandweer zoekt vrijwilligers - infoavond 
De hulpverleningszone Brandweer Zone 
Rand is op zoek naar vrijwilligers. Hiervoor 
worden infosessies georganiseerd. 

Vrijwillig brandweerman is een heel diverse 
hobby, maar het is vooral een mooie hobby. 

Eentje met passie en engagement, maar ook met veel plezier. 
Je werkt altijd in een ploeg en jouw ploeg, dat zijn je maten. 
Jullie zijn er voor elkaar: voor, tijdens en na interventies.

Brandweerman (m/v) worden, is net als brandweerman (m/v) 
zijn, een uitdaging. De eerste stap is het behalen van het
federaal geschiktheidsattest (FGA). Dat attest heb je nodig om 
bij de brandweer te solliciteren. Na je indiensttreding ga je naar 
de brandweerschool om het brevet van brandweerman te

bent. Dat attest krijg je als je slaagt voor een bekwaamheidstest 
die bestaat uit een competentietest, een handvaardigheidstest 
en fysieke proeven. De testen worden afgenomen in de brand-
weerschool. Met een beetje voorbereiding zijn ze zeker
haalbaar! Alle info over het FGA: www.ikwordbrandweer.be.

infoavond
Op de infosessies in de brandweerposten kom je alles te weten 
over vrijwillige brandweerman worden bij Brandweer Zone Rand. 
Je kan er ook al eens de kazerne bekijken en een praatje maken 
met onze vrijwilligers. In de post Brasschaat is de infoavond
gepland op woensdag 28 juni om 19.30 uur in de brandweer-
kazerne, De Mortel 32. Nadien kan je nog steeds alle info
bekomen in de post Brasschaat of via onderstaande contact-
gegevens.

Brandweer Zone Rand 
De post Brasschaat maakt deel uit van een hulpverleningszone. 
In Brandweer Zone Rand bundelen 21 gemeenten en 20 posten 
hun krachten om een goede hulpverlening te bieden. Meer dan 
800 mensen gaan door het vuur om de veiligheid van burgers en 
dieren in onze zone te garanderen.

meer info
http://www.brandweerzonerand.be/vrijwilligerworden
brasschaat@brandweer.zonerand.be 
T 03 650 01 20

openbaar onderzoek:
wordt Mariagrot beschermd 
monument?
Er loopt momenteel een openbaar onderzoek om de Mariagrot 
op het Rustoord als monument op te nemen door het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Het zou dan een beschermd monument 
worden. Het onderzoek loopt tot 28 juli 2017. 

meer info
dienst ruimtelijke ordening | T 03 650 02 50

2 juli: Koopzondag
Op zondag 2 juli staat er opnieuw een Koopzondag gepland. 
Winkels in het centrum van Brasschaat zullen geopend zijn!

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

CHECK ONZE VACATURES
Momenteel onder andere:
• Schoonmaak(st)ers
• deskundige ICT
• deskundige HRM
• deskundige projectmedewerker sociale dienst OCMW
• vakman elektriciteit

www.brasschaat.be/actueel/vacatures 
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BE-Alert: meteen verwittigd bij
een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of 
een stroomonderbreking? Bij een nood-
situatie in onze gemeente, willen we 
jou graag snel verwittigen. Daarom kan 
onze gemeente vanaf nu gebruik maken 
van BE-Alert, een nieuw systeem dat je
meteen op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 

BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnen-
landse Zaken een bericht kan uitsturen 
naar iedereen waarop de noodsituatie 
impact heeft. Zo kunnen inwoners snel 
de nodige aanbevelingen krijgen,

bv. ramen en deuren te sluiten bij een 
brand. 

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen 
via een sms, een gesproken bericht via 
een vaste lijn of een e-mail.
Om een bericht te ontvangen, moet je je 
wel inschrijven. Surf hiervoor naar
www.be-alert.be. Je kan meerdere 
adressen of telefoonnummers registre-
ren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij 
een noodsituatie bij je thuis, op het werk 
of bij je familie. 

Registreer je vandaag nog op 
www.be-alert.be !

21 juli: 
te deum &
optocht

Te Deum naar aanleiding van de 
nationale feestdag, gevolgd door 
een optocht naar en een korte 
plechtigheid aan het Monument
van de gesneuvelden aan het
gemeentehuis.

21 juli | 11 uur
Sint-Antoniuskerk, Centrum
gratis

EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

gemeentelijke toelage voor  
mantelzorg
Zorgbehoevende 65-plussers die niet permanent in een instelling verblijven,
kunnen onder voorwaarden een premie voor mantelzorg ontvangen van de
gemeente. Deze premie bedraagt 125 euro per jaar voor personen met een
handicap van minstens 66% (vanaf 7 punten) of 250 euro per jaar voor personen 
met een handicap van minstens 80% (vanaf 12 punten).

VOORWAARDEN
• Je bent 65 jaar en woont in Brasschaat
• Je hebt een invaliditeit van minstens 66%
• Je geniet een de verhoogde tegemoetkoming - voorkeurregeling van het  

ziekenfonds
• Je komt niet in aanmerking voor de mantelzorgpremie van de Vlaamse  

zorgverzekering
• het netto belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2015) van jou en je eventueel 

samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 26.320,00 euro

meer info
Maak vooraf best een afspraak bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen
Van Hemelrijcklei 90 | T 03 650 25 91 | sociale.dienst@brasschaat.be
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Wie is voor jou dé kandidaat
klantvriendelijkste ondernemer van 2017?
Laat het ons weten via www.brasschaat.be

of via het invulformulier!

Brasschaat’s
klantvriendelijkste

ondernemer

100 % klantvriendelijk
2017

meer info
www.brasschaat.be

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

Van de Wiellei 96
Brasschaat

Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

TOTALE
UITVERKOOP

GROTE KORTINGEN
wegens verbouwingen

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Theater Zeemanshuis brengt SCHIPPERSSTRAAT
SCHIPPERSSTRAAT is een theaterervaring voor letterlijk IE-
DEREEN. Je kan daar dan ook IEDEREEN mee naartoe bren-
gen. Naast jezelf, je familie, je vrienden, je kennissen, je buren, 
je collega’s en alle andere relaties. En zelfs degenen die denken 
dat theater niks voor hen is.
Als je wil kan je vooraf ook een stadswandeling maken naar en 
door het Schipperskwartier van nu, begeleid door professionele 
gidsen die verhalen vertellen van toen.
De ticketverkoop is al opgestart en verloopt veelbelovend. Het is 
daarom voor een groep aan te raden nu al een optie te nemen 
op een aantal plaatsen.
Van 17 augustus tot 17 september brengt Theater Zeemanshuis 
SCHIPPERSSTRAAT, het intussen legendarische volksstuk van 
Jos Houben, met liedjes van John Lundström. Regisseur Alex 
Van Haecke zegt over het stuk: “Dit jaar, in oktober, wordt Schip-
persstraat 40 jaar en hoe ouder die milieuschets, over het au-
thentieke reilen en zeilen in de ooit wereldwijd “gerenommeerde” 
Antwerpse Rosse Buurt, wordt hoe meer die theatervoorstelling 
als cultureel erfgoed mag beschouwd worden. 
Het stuk is gesitueerd in 1922. Morgen, 15 augustus, gaat, ook 
in “de hoerenbuurt”, de jaarlijkse processie uit. En vandaag is het 
slecht weer. Dat werkt bij heel wat autochtonen van Het Schip-
perskwartier op hun “zenuweje”. Zowel bij Marie, de bazin van 
het “logementshuis” voor Noorse en Zweedse zeemannen; als 
bij Jos de polis; Lieske de wasvrouw; drankorgel/pianist Gerard 
en “de maskes” Bet en Jeannette.
Spitum, de wat gehandicapte manus voor diverse karweien, trekt 
zich van het weer niks aan. Hij is volop bezig met het zoeken 
naar de schat van Brabo en Stavros de Griek blijft, als lokale 
playboy/pooier, weer of geen weer door de Schippersstraat heen 
swingen. De matrozen Sven, Birgen en Sören proberen met li-
ters “bok” hun heimwee naar huis wat weg te spoelen en tante 

te voorspellen. En dan verschijnt ineens, na 32 jaar ongewet-
tigde afwezigheid, Jef, de man van bazin Marie, opnieuw in haar 
leven.
En meer moet dat niet zijn om van het authentieke verhaal over 
zijn kinderjaren in de Schippersstraat, dat volkszanger John 
Lundström 40 jaar geleden aan dramaturg Jos Houben vertelde, 
een inmiddels iconische theaterproductie te maken.”
Van 17 augustus tot en met 16 september 2017 in de Rode Zaal 
van het Fakkeltheater, Hoogstraat 12, Antwerpen.
Tickets en info: www.theaterzeemanshuis.be - www.fakkelthea-
ter.be - 070 246 036
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Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

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

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

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

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

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
Zakenkantoor Magerman bvba

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Logen deuren
Air-Concept
0475/467 060

info@air-concept.be

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

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

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

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

Pedicure komt aan huis.
GSM 0476/621 010

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

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

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

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

Ontmossen van daken, 
ook kleine herstellingen. 
0494/652 964

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

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

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

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

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van de

watertoren in de Aerdenlei
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 J. Nuyts, Bredabaan 324 B6, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Rita Roelands, Hofstraat 36, Ekeren
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Kato Broos, Prins Kavellei 15, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Herman Gossenaerts, Hoogboomstwg 12, 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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FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Daguitstap voor ganse familie naar Zoo te Antwerpen
Donderdag 17 augustus richten we een daguitstap in naar de Zoo 
te Antwerpen. Nu alle veranderingen in de Zoo bijna achter de rug 
zijn, gaan we eens kijken hoe mooi onze Zoo geworden is. Kin-
deren en kleinkinderen zijn van harte welkom. We zorgen dat we 
om 10h00 aan de ingang van de Zoo staan om in groep binnen te 
gaan. Er is genoeg gelegenheid om iets te eten maar je kan ook je 
eigen picknick en drank meebrengen. Nadat we als groep zijn bin-
nengegaan en evt de rondleiding gevolgd hebben, is iedereen vrij. 
U bezoekt dus de Zoo zolang u zelf wil. Femma heeft één bezoek 
“ Achter de schermen van de Zoo ” gereserveerd voor max 20 per-
sonen ( vanaf 12 jaar – 4€ pp): we komen zo werkelijk achter de 
schermen terecht en zien de technische installaties. We bezoeken 
de zeeleeuwen in hun privé-vertrekken. Via de operatiezaal en de 

maar ook bij zeepaardjes en koralen. De kweekruimtes van o.a. 
vogelspinnen en kakkerlakken sluiten de tocht af. Wenst u deel te 
nemen aan dit bezoek (mogelijk vanaf 12 jaar – wel nogal wat trap-
pen en nauwe doorgangen ) , dan moet u dit uitdrukkelijk vermelden 
bij de inschrijving. Gelieve de leeftijden op te geven, zodat we de 
juiste toegangsprijzen kunnen reserveren. Toegangsprijs:  kinderen 
tot 3 jaar gratis;   van 3 t/m 11 jaar 16€ ;    van 12 t/m 17 jaar 19€   
studenten t/m 25 jaar mits voorlegging studentenkaart 19€  volwas-
senen   21   60-plussers  20€. Rondleiding achter de schermen 4€ 
( vanaf 12 jaar en max 20 personen – vol is vol ). Gelieve tijdig in te 
schrijven daar we de groep tijdig moeten aanmelden. 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 + leeftijd van deelnemers / deelneemsters + evt  
deelname aan rondleiding + telefoonnummer en dan pas te beta-
len op het rekeningnummer  van Femma Brasschaat centrum BE28 
1030 4543 9720. Ook niet-leden zijn welkom aan hetzelfde tarief.

Nationale
zonnekijkdag

Astro Antverpia
Zondag 2 juli 2017

Waarneming met telescoop 
v.a. 14u. tot ± 17u.

Op het terras van 
Antverpiagebouw, 
Sint-Antoniuslei 95,
Brasschaat.

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

MICHIELSEN DECORATIE
TOTAALINTERIEUR

FIJNSCHILDERS
met ervaring gevraagd

Tel. 0475 240 830
0475 24 08 30 - info@michielsendeco.be

Holleweg 44 - 2950 Kapellen - www.michielsendeco.be
bezoek toonzaal na afspraak

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

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, heb ervaring. 
0466/142 167 Sveta

 
voor bar en bediening in 
sportclub. T. 0477 197 449

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

Veiliger kruispunt aan 
Kalmthoutsesteenweg 
(N133) met Nieuwmoer-
se Steenweg (N111) en 
Kievitstraat in Wuust-

wezel 
Vanaf maandag 26 juni voert 
het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) een week lang 
werken uit aan het kruispunt 
van de Kalmthoutsesteenweg 
(N133) met de Nieuwmoerse 
Steenweg (N111) en de Kie-
vitstraat in Wuustwezel. AWV 
zal er een verhoogd verkeers-
plateau aanleggen om de vei-
ligheid bij het oversteken te 
verbeteren. Tijdens de week 
kan het verkeer de werfzone 
beurtelings passeren met be-
hulp van tijdelijke verkeerslich-
ten. In de nacht van zaterdag 
op zondag is de rijbaan volle-
dig afgesloten en wordt er een 
omleiding voorzien. 
Veiligere oversteek
Aan het kruispunt van de 
Kalmthoutsesteenweg met de 
Nieuwmoerse Steenweg en 
de Kievitstraat komt over de 
volledige breedte van de weg 
een verhoogd verkeersplateau 
met een zebrapad voor voet-
gangers. Op de Nieuwmoerse 
Steenweg komt ook een dui-

er in twee richtingen mogen 
oversteken en de verlichting 
aan het kruispunt wordt ver-
beterd. Deze maatregelen 
moeten het kruispunt veiliger 
maken voor overstekende 
scholieren en zwakke wegge-
bruikers. Het aanbrengen van 
de nieuwe markeringen ge-
beurt in de week van 3 juli. Aan 
het nabijgelegen kruispunt van 
de kalmthoutsesteenweg met 
de Sint-Willebrordusstraat 
wordt dan ook een zebrapad 
aangebracht op het wegdek.
Verkeershinder
Tijdens de week wordt over-
dag één rijstrook op de Kalm-
thoutsesteenweg ingenomen 
(richting Kalmthout). Er blijft 
steeds tweerichtingsverkeer 
mogelijk, maar ter hoogte van 
het kruispunt moet het verkeer 
de werfzone beurtelings pas-
seren met behulp van tijdelijk 
verkeerslichten (alternerend 
verkeer). ’s Nachts is de rij-
baan volledig vrij en zijn beide 
rijstroken open, behalve tij-
dens de nacht van zaterdag 1 
op zondag 2 juli. Dan wordt het 
wegdek geasfalteerd en is de 
rijbaan volledig afgesloten in 
beide richtingen. Het verkeer 
volgt een omleiding via de 
Bredabaan (N1) en de Essen-
steenweg/Brasschaatsteen-
weg (N117). De Kievitstraat is 
tijdens de werken afgesloten 
aan de kant van de Kalmthout-
sesteenweg, de aansluiting 
met de Nieuwmoerse Steen-
weg blijft wel open (behalve 
tijdens de weekendnacht).

Ik werk als babysit, poets- 
of ouderzorg, Ned. en 
Engels. Tel. 0499/815 400 
Cecilia, email: akoceci-
lia24

Ik zoek werk, poetsen, 
babysit of ouderzorg. Ik 
spreek Engels en Frans. 
Felicia, Tel. 0465/180 136

Voor aanleg van oprit-
ten, natuursteen, klinkers, 
kasseien. Voor meer info 
bel GSM 0494/641 080 of 
0498/442 257

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

Als je voor kanker wordt be-
handeld of als je het afge-
lopen jaar een behandeling 
hebt gevolgd, dan weet je vast 
dat deze beproeving vaak 
gepaard gaat met een grote 
vermoeidheid en futloosheid. 
Maar wist je dat aangepaste 
lichaamsbeweging je kan hel-

zodat je kleine dagelijkse in-
spanningen beter aankunt? 
De Stichting tegen Kanker 
werkte dan ook een program-
ma uit op jouw maat: Rekanto! 
Rekanto is een gratis bewe-
gingsprogramma van Stich-
ting tegen Kanker voor kan-
kerpatiënten. In gemeente 
Brasschaat kan je sinds kort 
deelnemen aan Rekanto - Fit-
ness. In FitClass Brasschaat 
(Martouginlei 74) staan de 
professionele coaches klaar 
om samen met jullie de ver-
moeidheid en futloosheid te-
gen te gaan. Geniet dankzij 
Rekanto van één jaar gratis 
Fitness! Inschrijven kan tij-
dens je behandelingen of tot 
één jaar na je laatste behan-
deling. 
Voor meer informatie, kan u 
terecht bij Evelyn De Mey,
regiocoördinator Antwerpen 
bij Stichting tegen Kanker,
edemey@stichtingtegenkanker.be
of 0498 12 17 64.

Voor een afspraak/intake 
kan je terecht bij:
Maarten Gyssens

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk, wassen, zat., 
zon. + maand. 0495/476 
331

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

Jobstudent gezocht 
voor tuin in St.-Job. GSM 
0486/482 666

Verzorgde man wil leuke 
jongen om samen te wer-
ken. 0486/482 666

Nieuwe jeugdspelers
Onze club is nog steeds op 
zoek naar jeugdspelers voor 
onze verschillende jeugdteams.
Heeft uw zoon of dochter inte-
resse om aan te sluiten bij KFC 
Exc. Kaart of wenst hij of zij 
eerst een keer mee te trainen? 
Neem dan zo snel mogelijk con-
tact op met Jurgen De Buyser, 
0476/051 779

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

Volgende week
LAATSE

voor de
vakantie
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RECEPTIE VOOR DE DORPSDAGCOMITÉ-
LEDEN VAN DE AFGELOPEN 40 EDITIES

Op zondag 3 september gaat de 40e editie van de Brasschaatse Dorpsdag door. 40 keer Dorps-
dag vraagt 40 keer de inzet van vele mensen die veelal vrijwillig en naast hun professionele be-
zigheden, hun tijd en energie aan dit project schenken. Een mooie gelegenheid voor het ge-
meentebestuur om deze mensen te bedanken voor hun inzet middels een receptie in de Oude 
Hoeve aan de Grasdries. Op de bovenste foto alle comitéleden van vroeger en nu die aanwezig 
waren. Centraal op de 2e en 3e rij, twee leden van het allereerste, toen nog “Dorp-Dag”-comité: 
voormalig schepen van burgerlijke stand en feestelijkheden Aimée De Roeck-De Smet en gees-
telijke vader van de Dorpsdag, Walter De Bièvre. Zij waren méér dan 40 jaar geleden de al-
lereersten die met het idee aan de slag gingen en een evenement op poten zetten wat van-
daag nog steeds staat als een huis en overal gekopieerd wordt, maar nog nooit geëvenaard is.  
Op de foto onder, alle genodigden, gezellig samen voor het polyvalante gebouw, waar ook Radio Park 
zijn intrek zal nemen.

• 36.5 uur/week (kassa, aanvul, verkoop)
• aan te melden met c.v. en foto 
 of mail naar info@vanende.be 

Albert Heijn
Hoogboomsteenweg 9-13 • 2930 Brasschaat

Picoloplein 1 • 2940 Stabroek

FULL-TIME
MEDEWERKER

zoekt

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

Ik zoek oud. ivoor beeld., 
zilv., Liebig prentj., beeld. 
ook bronz., kl. klokjes, zak-
uurwerk., schouwgarn., 
oude lusters in glas of kris-
tal en oudh. 03/313 84 58

Dame zkt werk als poets-
vr., ook strijk, nt rook enk 
ser. aanb 0487/458 528

Te koop:  PVC raam 
wit, 2e H., H 123,50 cm 
+ 7 cm; Br 133 cm (- 7 
cm). Tel. 0485/296 162 - 
0489/715 168

Gevraagd:  chauffeur 
voor koerierdienst. Info: 
0488/294 949

Te huur: zonnig appt hoek 
BBN/Zegeplein MTH, 2 
slpk, badk, apart toilet, 
op. kkn m. berg. Vrij 1/08; 
€ 680/mnd. 0475/411 469

Te huur: ruim app. Leo-
poldslei 26, Brass. 3 slpk, 
grote living, aparte keuken 
met berging, lift, garage, 
vrij 1 sept. 0497/172 108

Ik zoek schoonmaakwerk. 
GSM 0465/756 911

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. 0496/218 121

Man zoekt werk, schild., 
verh., tuinw., bezett., afbr. 
0483/720 562

Schoonmaken, babysit-
ten, 32 465 333 004 So-
lange mosthy weekends

Te huur: 1 autostplts. 
Bredabaan Centrum € 65 
3.30 m br. 0479/990 545

Te koop: salon leder, 2 
x 2-zit, 1,80 m x 96, kl. 
taube, pr. ov. t. k. GSM 
0474/467 341

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

PC en netwerkproble-
men aan huis hersteld, 
vervang pc mogel i jk, 
weekdagen en weekend. 
0475/350 753, 20 j. ervar.

Te huur: app. 2de verd. 
Meeslaan 13, Brasschaat, 
2 slpk., terras, garage. Vrij. 
€ 625. Tel. 0470/313 126

Gezocht: Nederlands-
talige poetsvrouw met 
eigen vervoer voor de 
donderdag van 9-5 u. in 
Wuustwezel-Gooreind, 
Tel. 03/666 68 99

Vrouw zoekt schoonm.w. 
babysit. 32 466 220 511 
Lucia, weekends

Start To Trinity
Trinity Triathlon Team  start met een gloednieuwe jeugdwerking. 
Kinderen tussen 8-12 jaar zullen vanaf dan wekelijks aange-

gamma van sporten is daardoor uitstekend geschikt voor jonge 
kinderen. Daarbij worden alle trainingen begeleid door ervaren 

Sportoase Elshout in Brasschaat , waar op dit moment ook al de 
volwassenen en de elite trainen.  Deze prachtige sportinfrastruc-
tuur is ideaal gelegen om kinderen op een degelijke en veilige 
manier aan sport te laten doen.
Kick of op zaterdag 23/09 om 9 uur
 De jeugdwerking van Trinity wordt op gang getrokken met een 

De kinderen en ouders worden om 9u in Sportoase Elshout ver-
wacht voor de  GRATIS eerste zwemles ter kennismaking . Na-
dien is er in de brasserie een ontmoetingsmoment met een hapje 
en een drankje met de ouders, kinderen en coaches. 
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk via jeugd@TrinityTriath-
lonTeam.be. Meer informatie is ook te vinden op www.trinitytri-
athlonteam.be.

Te koop: 2 autostplts. 
Bredabaan Centrum Prijs 
o.t.k. Tel. 0479/990 545

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

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen, 2 m l.; € 200. GSM 
0486/245 784

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen, gegalvaniseerd, 2 
m l op 1.25 m br, goede 
staat, € 350. 0486/245 784

Betr. dame m. erv. zkt 
werk als poetsvr., strijk, 
kok ouderenz. Oekraiens 
Natalia 0486/507 854

Te koop: wasmachine 
1300H Vario Eco, 1400 
t., 1 jaar oud, € 300. Met 
gratis Miele droogkast. Tel. 
0484/057 619

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

03 664 88 92



SCHOTEN
OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van het kasteel van Brasschaat, midden 
in het natuurgebied “Peerdsbos/De Zeurt” gelegen 
villagrond van 6988 m². Mog tot het bouwen van riante 
vrijstaande villa gezien de bouwopp op het gelijkvloers 
400m² bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan 
de Reigersdreef (bijgebouw mogelijk) en is daar de al-
lerlaatste in woonparkgebied, verder enkel bosgebied!
€ 465.000

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

€ 449.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

BRECHT

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

KORTESTRAAT 58 + KORTESTRAAT 60
Leuke landelijke, sfeervolle open bebouwing met 
2 slaapkamers op mooi perceel van 2008 m². 
Aangename woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ 
nabij winkels en scholen op enkele kilometer van 
het centrum en park van Brasschaat. EPC: 644

€ 395.000

KORTESTRAAT 16
Zeer gunstig en rustig gelegen gesloten bebou-
wing met 3 slaapkamers, garage en grote tuin. 
Op de eerste verdieping een volledig ingericht 
appartement met 1 slaapkamer en groot terras. Alle 
modern comfort aanwezig. Mogelijk bruikbaar als 
2- woonst of kangoeroewoning. EPC: 539

€ 350.000

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

WITGOORSE BAAN 23
Landelijk gelegen landhuis mt 3à4 slk op prachtig
perceel van ca. 3644 m² mt vijver.Grote losstaande
garage voor meerdere wagens of magazijnruimte.
Ruime leefruimte met open modern ingerichte keu-
ken,2 badkamers.Ruim overdekt achterterras.Volledig
vernieuwd in 2005.Prachtige aanbieding!!! EPC: 153

€ 470.000

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

BRASSCHAAT

STABROEK

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

STEENLANDLAAN 35
Vrijstaande woning gelegen in een groene woonomge-
ving nabij het centrum van Kapellen-Putte en Stabroek 
op 693 m². Deze gezinswoning beschikt over 3 slks, 
recente en kwalitatieve keuken, inpandige garage en 
verzorgd aangelegde tuin. Alles gelijkvoers met op de 
eerste verdieping ruime bergzolder. Dak vernieuwd 
in 2009. EPC: 442
€ 349.000

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

€ 159.000

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

WUUSTWEZEL
DE PERELAAR
Nieuwe verkaveling ‘De Perelaer’ voor 2 halfopen 
woningen en 1 hoekwoning nabij centrum Wuustwezel 
voorzien van tuin, terras, garage, volledig afgewerkt 
met hoogwaardige materialen en zolderruimte. Meer 
info 0471 41 11 34

€ 372.500

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

KAPELLEN
KAPELSESTRAAT 87
Charmante gezinswoning met 3 slaapkamers, 
praktische zij-ingang en zuidwest gerichte tuin 
gelegen aan de verbindingsweg tussen Kapellen 
en Putte. Klein beschrijf mogelijk! EPC: 405

€ 219.500

(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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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

GEVESTIGD TE WUUSTWEZEL IS GESPECIALISEERD IN HET
VERVAARDIGEN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN VAN

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Wij zoeken:

ONDERHOUDSTECHNIEKER

LASSER PE / SPIEGELLASSER /
PRODUCTIEMEDEWERKER

(MEEWERKEND) PLOEGBAAS

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE 
WWW.BELLEAQUA.BE

Graag uw CV en motivatiebrief zenden t.a.v. Eline Van Bavel
(hr@belleaqua.be)

BelleAqua bvba / Nijverheidsstraat 6 - 8 / 2990 Wuustwezel
03 666 53 03 / www.belleaqua.be

3D@MD 

In de basisschool Mater Dei in Maria-ter-Heide namen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar deel aan een 
3D-printing project.  Leerlingen konden een eigen ontwerp maken en laten uitprinten in plastic.  Leerkrachten
van het 5de en 6de leerjaar gingen met een beetje hulp van een ouder uit de ouderraad aan de slag.
Deze samenwerking tussen de ouderraad en de leerkrachten bezorgde de leerlingen een mooie leerervaring.   

De leerlingen vertellen: “Wij hebben eerst in 
groepjes van twee informatie opgezocht over 
de werking van een 3D printer. Daarna hebben 
we de gevonden informatie voorgebracht aan 
de rest van de klas. We leerden het programma 
Tinkercad gebruiken en de week daarna kon-
den we zelf aan de slag met het ontwerpen van 

maakten. De meesten maakten een sleutel-
hanger, maar er was ook een hondjebij, en een 
grappige muis. Die ontwerpjes werden daarna 
geprint. Op ons schoolfeest van 20 mei was er 
zelfs een kleine tentoonstelling waar alle print-
jes stonden.  Andere kinderen konden aan ons 
vragen om een ontwerp te maken en af te druk-
ken. Dat was een mooie afsluiter van ons 3D 
avontuur. Als je wil zien hoe het ging, kijk naar 

www.facebook.com/ormaterdei.”



BRASSCHAAT - Gerenoveerde villa op ca. 2.575m². Eén van de 
rustigste locaties in Brasschaat, in een groen kader en op wan-
delafstand van natuurdomein De Mik. €585.000
Vg. Gdv. Gvkr. Gvv. Wg. EPC: Kwh/m² UC: Obj. 1862

BRASSCHAAT - Residentieel gelegen, op te frissen woning op 
ca. 1.439m² met 4-5 slaapkamers, mooi aangelegde tuin en 
inpandige garage! €459.000
Vg. Gdv. Gvkr. Gvv. Wg. EPC: Kwh/m² UC: Obj. 1836

BRASSCHAAT - Luxueuze halfopen woning op ca. 324m². 
€525.000
Vg. Vv. EPC: 160Kwh/m² UC: Obj. 1860 BF1

VERKOCHT IN JUNI 2017

WIJ ZIJN DRINGEND
OP ZOEK NAAR

NIEUWE EIGENDOMMEN

TE KOOP
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LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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.

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

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

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

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

plaatsen
tussen Covinha en 

Coimbra

0495/504 635
www.portugaltekoop-

huizenenander.be

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 BRASSCHAAT

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

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.

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

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

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Voor meer info of een gratis schatting, neem contact
op met Ingrid Op ’t Eijnde op 0472 438 475 of via ingrid@optiva.be

GOOREIND

BLANKENBERGEWUUSTWEZEL GOOREIND

GOOREIND

App op 3e V op 100m van zeedijk 
met 2 slpks, ing. kkn en bdk. Interes-
sant als 2e verblijf of opbrengstei-
gendom. EPC 254. Vg, Wg, Gdv, 
Gvkr, Gvv.        € 239.000

Bouwgrond 1.472m² in centrum 
Wuustwezel voor open bebouwing. 
Meer info en bouwvoorschriften op 
kantoor.

€ 214.000

Rustig gelegen woning in Gooreind 
op 1.150m² met ruime living, 3 slpks 
en bureel of praktijkruimte. EPC
358. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.

€ 368.000

GOOREIND

Rustig gelegen bouwgrond 736m² 
voor half-open bebouwing, straat-
breedte 10,5m.

€ 165.000

Zeer ruim en luxueus ingericht du-
plex-appartement (180m²) met 2 à 
3 slpks, Zuid-terras (62m²) en garage.
EPC 153. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.

€ 375.000

WUUSTWEZEL GOOREIND

Laatste 9 app. te koop in dit prach-
tige nieuwbouwproject, gelegen op 
wandelafstand van het centrum. 
Afwerking naar keuze van de koper!

Vanaf € 234.000

Instapklare villa op 900m² met living, 
ing. keuken, badkamer, 4 slpks, ga-
rage en veranda. EPC 200. Vg, Wug, 
Gdv, Gvkr, Vv.

€ 399.000

BRASSCHAAT

Handels GLVL op toplocatie in M-t-
H met veel passage, grote vitrine en 
ruime parking!   

Te koop: € 370.000
Te huur: € 1.900/mnd

WUUSTWEZEL

Ruim handelsgelijkvloers (295m²) in 
centrum met vele mogelijkheden 
(winkel, burelen, ...). Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.

€ 375.000

Unieke villa op 7.758m², volledig 
achterin en rustig gelegen, luxueus 
ingericht met oa binnenzwembad 
en sauna. EPC 667. Vg, Wp, Gdv, 
Gvkr, Gvv.             € 895.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE
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(vg,wp,gdv,vkr) EPC 483 kWh/m²

KAPELLENBOS

TOPkwaliteit villa op ca 6.700m². 
Ruime living op kasteelvloer + OH, 

bureel, ingerichte keuken, 
2 slaapkamers (meer mogelijk), 

2 badkamers, pracht tuin, dubbele 
garage, wijnkelder, zeer ruime verder 
in te richten zolder, enz. Op te frissen. 

BUITENKANS!

€ 835.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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.VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:

hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Vlnr. Jo Casaer, Rudi Pauwels, Steven Broos, Niels de Kort, Hugo 

Niels de Kort.

WERKBEZOEK  GEMEENTERAAD
SOCIALE WONINGBOUW Te huur: vak. huis Ard. 

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

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

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

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

Ontmossingen.be Alle 
ontmossingen van daken, 
gevels, opritten, ook her-
schilderen, coaten dak. 
0492/822 180
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INFO-AVOND NIEUWBOUWPROJECT 
GRAEVENHOF I EN II

Bredabaan te Maria-ter-Heide
appartementen met 1, 2 of 3 slpks nog 
beschikbaar! Mogelijkheid tot bezoeken
van de werf. Hapje en drankje staan klaar! 
Woensdag 28/06 van 16u tot 20u op kantoor 
Immo Green Star aan het Zegeplein 3 te Bras-
schaat. Uitzonderlijke korting voor beslissers 
voor het bouwverlof: € 5000 (excl BTW) extra 
budget of € 5000 korting *             *afh. van Graevenhof I of II

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

Immo Green Star
Lid B.I.V. - C.I.B.

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

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 050INFO@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

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

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

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.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
Woensdag 05/07 OKRA DRIEHOEK

Vanaf 14 uur: volksspelen voor jong en oud in en om het Drieheem, 
Rerum Novarumlei 47.
We spelen in 3 leeftijdsgroepen: van 3 tot en met 6 jaar • van 7 
tot en met 12 jaar • van 13 tot en met 99

een mooie verrassing.
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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 juli

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   03
DINSDAG   04
WOENSDAG 05
DONDERDAG 06
VRIJDAG     07
ZATERDAG   08

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

Ophaling huisvuil juni

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

TE KOOP

BURGELIJKE 
STAND

Herthogs Siebe 10-06, Loenhout
Van Hoorick Emma 11-06, Sint-Job-in-’t-Goor
Deprins Vic 12-06, Brasschaat
Vandeweyer Oscar 13-06, Kapellen
Ababou Emir 16-06, Essen
De Ceulaer Victor 17-06, Hever
Moentadj Sha’liro 10-06, Brasschaat
Adam Loïs Emma 09-06, Woensdrecht
Lambregts Milan 15-06, Wuustwezel
Belet Nora 20-06, Wuustwezel
Wuestenbergs Jules 15-06, Berendrecht
Van Look Juliette 13-06, Hoevenen
Truyman Fonne 13-06, Woensdrecht
Elst Lena 16-06, Wuustwezel
Van den Keybus Nora 16-06, Ekeren
Van Hecke Noah 15-06, Ekeren

Van Gils Laurens 15-06, Brasschaat
De Smedt Pippa 15-06, Brasschaat
da Costa Braga 16-06, Schoten
Verachtert Arle 14-06, Brasschaat
Kerstens Axelle 14-06, Essen
Aerts Raul 15-06, Berchem
Claessens Emile 13-06, Schilde
Helsen Lilou 18-06, Brasschaat
Van Gastel Thelma 16-06, Brasschaat
Daelemans Tess 19-06, Wuustwezel
Van Loon Frie 18-06, Essen
Verdyck Linne 19-06, ‘s Gravenwezel
Kennis Lola 19-06, Kapellen
Willemen Janne 16-06, Kalmthout
Goormans Aiden 17-06, Deurne
Rongé Nora 17-06, Kapellen

Latré Johnny te Brasschaat met Verloo Marie-Christine, te Brasschaat
Buijle Maarten te Brasschaat met Leenknegt Wendy, te Brasschaat
Mullenbruck Joeri te Brasschaat met Troch Kirsten, te Brasschaat
Van Gelder Gerrit te Brasschaat met Vanderveren Isabel, te Brasschaat
Dalving Gwen te Brasschaat met Smet Inge, te Brasschaat

Van den Bergh Martha, 73 jaar, echtgenote van Van Hees Joseph, Antwerpen
Engelen Jaak, 65 jaar, echtgenoot van Jaamann Astrid, Schoten
Vingerhoedt Robert, 73 jaar, Schoten
Heyligen Marie, 83 jaar, echtgenote van Ghysels Jozef, Essen
Snoeck Joseph, 83 jaar, echtgenoot van Goethals Marie-Thérèse, Brasschaat
Keustermans Robert, 82 jaar, echtgenoot van Claessens Joanna, Antwerpen
Van Staey Marc, 62 jaar, echtgenoot van Bleys Monique, Brasschaat
Verstappen Armand, 86 jaar, echtgenoot van Porro Maria, Brasschaat
Van Dessel Justina, 91 jaar, weduwe van Verlinden Frans, Brecht
Kindermans Marie, 65 jaar, Brasschaat
Van Hal, 93 jaar, weduwnaar van Corthouts Bertha, Brasschaat
Perdaen Maria, 95 jaar, weduwe van Leemans Jozef, Brasschaat
Geens Franciscus, 84 jaar, weduwnaar van De bruyn Philomène, Blankenberge

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):

1 - 2/07 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

1 - 2/07 Mertens Els 0478/259 198

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 

1 - 2/07 Dr. Poppe 0485/075 843

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
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In het kader van de 11-daagse Vlaanderen Feest! organiseert Guldensporen Brasschaat een 
zangavond op zaterdag 8 juli om 20u in zaal Remise - Gemeentepark 3 - 2930 Brasschaat. 

Het wordt een avond van gezellig samenzingen en samenzijn. Tot dan!

Meer informatie: Frederik Pieters: frederik.pieters@telenet.be - Ellen Samyn: ellen_samyn@hotmail.com - 0478/99.01.08

WIN EEN ETENTJE
Ik, ondergetekende 
Wonend te 

zal op 11 juli de leeuwenvlag uithangen en zo deelnemen aan de loting, ingericht door 
Guldensporen Brasschaat. U kan een etentje voor 2 personen winnen in een Brasschaats 
restaurant. Uw formulier kan u -ten laatste op 10 juli- doorsturen naar ellen_samyn@
hotmail.com of binnenbrengen bij:

Bert Gauthier, Prins Kavellei 17 - Ellen Samyn, Frilinglei 44 - Frederik Pieters, Hoge Akker 32

Zingen voor 11 Juli

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.

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.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.

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

Te huur: ondergr. auto-
staanplaats hoek Breda-
baan 503 - Bloemenlei. 
Onmiddellijk beschikbaar. 
0472/393 183


