
Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 - (rechtover de Post) - Tel. 0497/621 562

Door groot succes opnieuw 
workshop parels knopen

Kom langs voor info.
Je kan het leren in 3 keren.

We beginnen op 7 november. 

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

actueelparkbodeactueel
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met

Aanzetten, wegdromen.
Loewe bild 4 - OLED UHD

55 inch 
2.999 €

Loewe Gallery TELETECHNICS
Bredabaan 1073 • Brasschaat MTH • T. 03 663 37 33

Ruime keuze kleedjes & broeken Brax
met perfecte pasvorm.

F A S H I O N
Voel je goed !

    

    

DE GELDER
FASHION

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

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

NIEUWE COLLECTIE 

 
de meest kwalitatieve herenbroeken

    
100% merinowol truien

 
de beste strijkvrije hemden

 
Kostuums in alle maten

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE

kom 
langs
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Graag willen we u langs deze weg
danken voor het medeleven, de bloemen en de troost 
die we mochten ontvangen na het overlijden van onze 

lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Tinneke Meers

weduwe van

Jos Claus
Namen haar kinderen :

Herman † en An Claus-Claessens 
Guy en Chris Mattheeussen-Claus 

Johan en Betty Mertens-Claus 

en al haar Kleinkinderen en Achterkleinkinderen.

Ook het hele team van w.z.c. Vordenstein
zijn we oprecht dankbaar voor de liefdevolle zorgen.

Condoleren :
Fam. Mertens, De Mortel 34B - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/tinnekemeers

Quirijnen 03 650 15 15

Spelend Frans leren!Elke week 1 uurtje
Samen met Taal Plus

in BRASSCHAAT of in MORTSEL
woensdag of zaterdag

van 6 tot 16 jaar (6 niveaus)
Bijzonder leuke en leerrijke lesjes

Speels • attent • stijlvol • professioneel
 Reeds de 21ste jaargang! 

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

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

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

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.

Man zoekt werk: alle 
soorten w. 0465/311 648

Man zoekt werk. Elk soort 
v. werk. 0465/888 508

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Erwin koopt oude post-
kaarten, munten, antieke 
Chinese vazen, oude cu-
riosa , ... Bel me na 18u. 
T. 0488 081 451 contante 
betaling.

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

WINKELBEDIENDE
en 

STUDENT
voor september

Woensdag en zondag
 gesloten.

03/663 01 39.
of CV doorsturen via mail
topslager_declerck@hotmail.com

Bent u op zoek naar 
poetsvrouw met dien-
s tencheques?  Geen 
wachtlijst. 0488/408 720
of 0493/882 932
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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

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

Terug naar 
school
met

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)

  

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,-

Nieuwe herfst- en 
wintercollectie

Terre Bleue Dames & Heren - maat 34-46
Terre Bleue Junior - jongens en meisjes 6-18 jaar

Dr. Roosenplein 11 | Brasschaat | Tel. 03-651 32 34 | Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Merken

Nieuwe herfst- en 
wintercollectie

Dames   •   Heren
Juniors
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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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 6 september
Dagsoep

Steak bordelaise, 
kroketten

Donderd. 7 september
Dagsoep
Zoetzure 

varkensreepjes, rijst

Vrijdag 8 september
Dagsoep

Kalfsballetjes met 
groene pepersaus, 

frietjes

Maandag 11 september 
Dagsoep

 

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.

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

Woensdag 20 september 2017 om 20 uur. De islamwereld kraakt in haar voegen. 
Wat staat er te gebeuren in Syrië, Egypte, Tunesië, Jemen...? Sommigen spreken 
van een Arabische renaissance, anderen van een Arabische revolutie. Maar revo-
lutie is niet gelijk aan democratie en de fundamentalisten willen nog altijd één groot 
islamitisch wereldrijk.  Dirk Tieleman neemt u mee terug in de tijd. Op 1 
februari 1979 zat hij in de Boeing 747 die ayatollah Khomeini overvloog naar Teheran 
vanuit zijn ballingsoord Parijs. Tien jaar later was hij ook getuige van de traumati-
sche uitvaart van de man, die voor vele Iraniërs een Messias was. Tieleman heeft 
het ontstaan van het fundamentalisme vanop de eerste rij meegemaakt. Hij heeft 
gezien hoe de meest radicale fractie in Iran het heeft gehaald en de revolutie wou 
exporteren over de hele islamwereld. Die radicalen wilden dat alle moslims zouden 
terugkeren naar de middeleeuwen, naar het fundament van de islam. Tieleman 
was erbij in de eerste Golfoorlog toen de hele wereld met Irak tegen Iran vocht en 

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - De warrige doolhof Ervaringen van een ervaren globetrotter… Lezing door Dirk Tieleman
in de tweede toen allen ten strijde trokken tegen Irak.  In diezelfde periode was hij 
ook verscheidene keren in Afghanistan waar de internationale gemeenschap de 
fundamentalisten steunde in hun oorlog tegen de Sovjets. Als geen ander kent 

nog herhaaldelijk teruggekeerd naar Iran en Afghanistan, heeft er boeken over 
geschreven en maakt u wegwijs in de prille revoluties in Egypte en Syrië, waar de 
fundamentalisten nadrukkelijk op de voorgrond zijn getreden.
We bieden elke deelnemer een gratis drankje aan en hopen met elkaar in gesprek 
te gaan, samen te zoeken naar wat ons als cultuurbeleving bindt. Prijs: 
VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. Wie aan de 
kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423. Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.
be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.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  •  w w w. b r u v o . b e

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
“Wij ver zor gen 
uw totaalproj ect 

van A tot Z” 

VERANDA’S
OPENDEURWEEKEND

za. 9 & zo. 10 Sept.
telkens van 10 tot 17 uur
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Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 35 jaar ervaring.
Staat particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht.

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

BIO-wasbeurt! 
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

De door ons gefavoriseerde BIO-wasbeurt-
procedure overleven noch lastige huismijten 
noch motten!
Daarom een tip als u allergisch bent! Alle 
tapijten worden met regenwater gewassen. 
Een procedure waarbij natuurlijke wasmiddelen 
worden gebruikt, gebaseerd op een jarenlange 
ervaring en traditie.
U kunt er zeker van zijn dat uw tapijten alleen door 
competent vakpersoneel worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en teruggebracht (in een omtrek van 80km)

Bredabaan 427 - Brasschaat - Tel 03-689 35 15 - Open: ma-vr: 10u - 18u • za van 10u - 16u

Extra reinigings-actie 20% extra
korting voor de eerste 10 bellers

Wij vervangen Franjes en randen, maken op uw wens 
uw tapijt korter en knopen beschadigde plaatsen 

opnieuw, bv: bij gaten door motten, slijtage, 
brand- of waterschade

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

ACTIEWEEK

woensdag

6
september

donderdag

7
september

vrijdag

8
september

zaterdag

9
september

maandag

11
september

dinsdag

12
september

woensdag

13
september

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten
aan ongeziene prijzen

op alle Oosterse en moderne
tapijten tijdens deze dagen!-30% KORTING 

Dit jaar waanden de bewoners zich in de far west in het cowboydorp El-Paso te Wuustwezel. Ze geno-
ten er van een fantastische dag. Bedankt aan alle vrijwilligers en de cowboys en cowgirls.

AFDELING ZONNEBLOEM - VESALIUS
OP GROTE UITSTAP

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Te koop gevraagd: 
spullen v. zolder, curi-
osa, enz. 03 663 65 70

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

Man zoekt schoonmaak-
werk, tuinw., schilderen 
0493/374 025

Opbrengsteigendom 
te Brasschaat: Inkom-
sten huur €2.900. P.m. 
met Contract. Te koop: 
€ 650.000. T. 0475/654 
815

Vr. zkt w. poets, str., baby-
sit kl. kind. Eng., Dui. kl. b. 
NL. 0488 292 864

Felicia Tambe 51j., Antw. 
zoekt poetswerk. Spr. 
Eng + Fr. 0465/180 136 - 
0499/815 400

C o n v e r s a t i e l e s s e n 
Frans: Maandag, dins-
dagavond, woensdagmor-
gen. Tel. 0476/536 074

E p c / e l e k t r . k e u r i n g 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606.404 

Afloop verstopt of je 
kraan kapot .  Be l  nu 
Klus&Zo 0499/103 000

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

Garageverkoop: Op 9 
sept. 10u. Kasteellei 13, 
Bras.

Poolse mann. doen reno-
vatiewerk.: bez., gypr., bet., 
park., schild., afbr. Ned. tal. 

168 - 0496/637 978
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De SUV van SEAT maakt van je dagelijkse routine iets geweldigs.
Vaarwel, verveling! Hier is de Ateca, de SUV van SEAT en in één klap de best uitgeruste SUV op de markt. Met een uitbundige motor die kickt op prestaties, 
een stoere snoet waar het lef van afdruipt, een stijlvol interieur dat verrast tot in de kleinste details en standaard Front Assist. Plus een eindeloze lijst 
technologische features zoals Top View Camera, draadloze telefoonlader, handvrije elektrische koffer, Full Link-technologie, enzovoort enzoverder.  
Test de SEAT Ateca nu bij je SEAT-verdeler en maak van gewoon iets buitengewoon.

De nieuwe Ateca vanaf €18.199*.
Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen. 

Geïllustreerd model met opties: Ateca Xcellence 1.4 TSI 150pk 6v 4Drive: €32.885 BTWi. *Ateca Reference 1.0 TSI 115pk 6v: €20.990 - €1.091 Back to school - €1.700 Recyclagepremie onder voorwaarden = €18.199 BTWi. Leveringskosten niet inbegrepen. Recyclage-
premie is een overnamepremie voor uw oude wagen, minimaal 6 maanden ingeschreven op naam van een particuliere eigenaar. Aanbiedingen geldig van 01/09/2017 tot en met 02/10/2017. Milieu-informatie te verkrijgen op nl.seat.be/milieu (K.B. 19/03/2004). 

 4,5 - 7,0 L/100 KM   118 - 159 G/KM

seat.be

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout

Tel.: 03/667.59.41

UITNODIGING APERITIEFGESPREK

Meester, hij begint weer!

43e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zo. 10 sept. 2017 11u. - Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom - Ook voor niet-leden

Vijf voor de prijs van één!
Een auteur, een acteur, een voetbaldier, 

een politiek commentator én strafpleiter, 
allen luisterend naar één naam: Walter Damen.

Komt dat zien, komt luisteren!
Ook als u een (bos)uil bent.



Brasschaatse Film,     Nr. 36,     6-9-2017  8

HEERLIJKE HERFST 
OPENDEUR 
D A G E N

Maak kennis met de nieuwe herfstcollectie 
aan 10% korting op alles in de winkel en ontdek 

de workshops voor de herfst en Allerheiligen. 

Brasschaat | schoten
DANSSTUDIOVoor meer informatie:

0496/10 18 17
pivolte@telenet.be
www.pivolte.be

klassiek ballet
pointes
jazzdans
moderne dans
kleuterdans
kinderdans
musical
urban dance
hiphop
zumba

Zaal Drieheem
Rerum Novarumlei 47,
2930 Brasschaat
Elke donderdag vanaf 9h30, 
17h30 & 19h

Parochiecentrum de Ark
Achter D’hoven 63,
2990 Wuustwezel
Elke maandag vanaf 19h

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

Blijven genieten

Slim voedingsplan

1ste 
sessie 
gratis

Ontdek onze 
                          cursus!

Waarom Wachten?
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30 september
Heropening na zomersluiting

www.beeplant.be
Geselecteerde tuinplanten in pot 

aan interessante prijzen.
Advies door tuinarchitect 

Nicolas Janssens

Holleweg 54 • 2950 Kapellen
Vrije toegang telkens op do., vrij. en zat. van 10u tot 18u

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

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

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

M.P. GOLDBOUW bvba
Algemene renovatiewerken

Ramen en deuren
Elektriciteitswerken
Tel. 0488 468 772

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

Te huur: Molenweg 11 
Br. Luxe app 2de V - li-
v+terr. - 2 slk - gr. badk. 
- ing. kkn - keld. - gar. 
€ 815 + €15 k. Onm. 
vrij. Tel. 03/605 90 01

Poetsvr. z. w. ook str. nt. 
r. werkt netjes, enk. ser. 
aanb. 0465/651 726

Voor een klus groot of 
klein, moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000

Te huur: app. €780/
mnd, Schansstraat 6 gvl 
Brass. Gsm: 0474/768 787

Te huur: Vak. woning te  
Andalusïe, rust en com-
fort. www.villacielo.be
Tel :  03/651 60 85 - 
0475/315 874
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Infoavond

Ouderverstoting

Uw recht, onze passie

UUR:        aanvang 19.00 uur 
SPREKERS:      Jef Herman & Nathalie De Beuckelaer |
       Advocaten | Specialisten ouderverstoting
GASTSPREKER:    Tom Janssen | Voorzitter JATO |  
       Vereniging tegen ouderverstoting 

INSCHRIJVEN:      via email naar Janiek.Boeckmans@advox.be

ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN 

Advox  Bredabaan 652  B-2930 Brasschaat  info@advox.be  (03)650 05 60  www.advox.be

THEMA
19 september 2017

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

Hogedruk reiniging van:

0484 461 020
info@deluxeservices.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

LOODGIETERIJ - VERWARMING

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326

10 september:

Computer Problemen 

Te koop: Opruimen van 

Opruimen van

Ik zoek

Stiltemoment Sint-Jozefparochie (Driehoek) 
Woensdag 13 september om 19.30 u. in de weekkapel van de kerk: 
Stilte-moment: Bij een nieuw begin“Hoe vaak zijn we in ons leven 
reeds opnieuw begonnen? Na een ontgoocheling of tegenslag. Of 
omdat onze agenda erom vraagt. De vakantie is voorbij. We begin-
nen aan een nieuw werkjaar, omdat we erin geloven. Met dezelfde 
dynamiek als was het de eerste scheppingsdag. In het begin was 
het Woord. Dat Woord van liefde is waar geworden. Het verleden 
heeft niets meer te zeggen.”



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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Cypres Bana & CoRomagnoli

River WoodsCKS

Stones & BonesEB

VAN 6 T.E.M. 16 SEPTEMBER

10 DAGEN
-10%

KORTING 
OP ALLE KINDERSCHOENEN 

T.E.M. MAAT 35

Romagnoli

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
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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

GRATIS OPFRISCURSUS
VERKEER EN MOBILITEIT VOOR 55-PLUSSERS

Twijfel je soms aan de verkeersregels? Wil je een aanrijdingformulier leren invullen? Ken je niet alle 
nieuwe verkeersregels? Wil je meer weten over de plaatselijke  rijsituaties? Heb je veel vragen over 
verkeer en mobiliteit, maar weinig antwoorden? VZW+3 organiseert in samenwerking met Mobiplus 
en Rijschool VAB  een vorming rond verkeersveiligheid. Wanneer vindt deze vorming plaats? 3 
vrijdagmiddagen van 14.00u tot 16.00u, 10 november 2017, 17 november 2017, 1 december 2017. 
Info en inschrijvingen, VZW+3 centrum, Gemeentepark 3, 2930 Brasschaat, Tel. 03 651 24 87

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

0495/504 635

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

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

Te koop: electr. vuur 4 
bekken Oven niet ge-
bruikt. Merk Beko Pr. St. 
€ 150 + Tv led, LG. 107 
cm, € 150 + LP’s. Oude 
Hoeveweg 1. Brass. Tel. 
03651 48 38

BADMINTON
VOOR RECREANTEN

Elke zondag welkom vanaf 
19u. Sporthal Mariaburg. Meer 
info, surf naar: shuttlebc.be

Heer 63 j. welstellend, 
zoekt leuke, jongere klas-
se-dame 40 à 55 j. voor 
vriendschap of rel. Liefst 
uit beter milieu. SMS mij 
voor 1e contact op 0474 
441 700 a.u.b. Ik neem 
contact op.

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen 2m L. €200. 
0486/245 784

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Grote garageverkoop op 
zat. 16 en zond. 17 sept. 
van 10u tot 16u. Oude 
Hoeveweg 1, Brasschaat. 
Huisraad, kleding, LP’s, 
boeken, puzzels.

Gewenst: leerling kap-
ster met leerovereen-
komst degelijke opleiding.
goed voorkomen.inte-
resse bel MICHEL JAC-
QUES Merksem 03/645 
76 61 OF 0477/558 044 

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

Wij zoeken een bijlesge-
ver wetenschap wiskun-
de voor lieve 15-jarige 
jongen (3de middelb.). T. 
0475/841 431

Te huur: Brasschaat Re-
rum Novarumlei 16 ap-
partement 1ste verd.- 2 
slaapk-terras-garage-vrij-  
€ 700. Tel 0470/313126

MA. 4/09

Soep

Scampi 
chef 

DO. 7/09

Garnaalkroket

Mosselen natuur 

DI. 5/09

Soep

Steak 
champignon 

VR. 8/09

Toast zalm

Kabeljauw
witte wijnsaus 

WO. 6/09

Soep

Gebakken
sliptong 

ZA. 9/09

Soep

Mosselen
natuur 

Open van maandag 
t.e.m zaterdag 
vanaf 9u - 20u

Zon-en feestdagen gesloten 
Bredabaan 273 • Brasschaat

Tel: 03/651.88.16.

DAGSCHOTELS 
€ 14,95
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ACTIE 
van 1 tem 17 

september 2017

+2
op alle beurten- 

kaarten **  

Start met  

€1*
  

Uit balans?

*  via korting op de instapbijdrage  
**  niet van toepassing op de zwem- en dansschoolbeurtenkaarten  
www.sportoase.be/actievoorwaarden 

Sportoase brengt je  
terug in evenwicht!
Sportoase brengt je  
terug in evenwicht!

Kom ook naar de opendeur-

dagen op 16 en 17 september!
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BRASSCHAAT MODE

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

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

Te koop: Werktuigen - ma-
chines. Voor hout-bouw-
metaal. Tel. 0486/503 194

Erv. vr. zoekt: Schoon-
maakjob. App of huis, 
s t r i j ken ,  koken ,  ou -
derzorg. Oekraïense. 
0486/681 150 (Natalia) 

Te huur: Kapsalon, 700 
euro p.m. Verhoeven-
lei 103. Tel. 03/651 72 
23 - Gsm 0472/274 804 

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 449

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

Plaatsen van stelling-
bouw. Dave 0497/284 395

Goede  poe tsvrouw 
zoekt werk. G. ref. en erv. 
0483/082 636

Ped icure  komt  aan 
huis. Tel: 0476/621 010

BE Yoga
www.be-yoga.be

Te huur: Duplex app. 3 
slk, B.b. 336, gn huisd. € 
920 p.m. 0495/329 934

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud en aanleg, 
ontmossen en herstellen 
van gazon, snoeiwerken. 

Gsm: 0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

@ rap moet gaan bel: 
Klus&Zo 0499/103 000

PROFICIAT AAN ALLE RED LIONS & PANTHERS 
EN AAN DRAGONS SPELERS 

FELIX, ARTHUR, FLORENT, ALEXANDER, VICTOR EN LOIC

Kom ook hockeyen bij Dragons
Misschien ben jij wel de kampioen van de toekomst

schrijf je nu in voor gratis proeflessen vanaf 6 september  

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

BELLEAQUA TE WUUSTWEZEL IS GESPECIALISEERD 
IN HET VERVAARDIGEN EN PLAATSEN VAN 

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Wij zoeken

(TECHNISCH) ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Ben je op zoek naar een job in de regio, dan hebben wij deze voor u. Wij zoeken een
(technisch) administratief bediende ter ondersteuning van ons onderhoudsteam.

TAKENPAKKET:
• Je communiceert vlot met klanten, leveranciers en labo.
• Je stelt routes samen voor de techniekers.
• Je verwerkt resultaten, stelt verslagen op en bouwt mee aan de planning.
• Je verzorgt mee de volledige administratie van het onderhoudsteam.

WIJ BIEDEN:
Een voltijdse, gevarieerde job in een groeiende KMO met een degelijk loon,
hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

GEWENST PROFIEL:
• Je werkt ordelijk en nauwkeurig.
• Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.

• Je communiceert telefonisch vlot in het Nederlands (Franstalig is een pluspunt).
• Je schrijft foutloos.
• Je kan je mannetje staan, maar blijft vriendelijk en correct.
• Je weet van aanpakken en kan zelfstandig werken.

CONTACT:
BelleAqua, Nijverheidsstraat 6, 2990 Wuustwezel 

t.a.v. Eline Van Bavel (hr@belleaqua.be)

AC BREAK BRASSCHAAT
Louis De Winterstadion Park van Brasschaat

Najaar 2017

Start dinsdag 19/09/2017 0 km -> 5 km en 5 km -> 10 km

Duur 10 weken

Trainingdagen dinsdag en donderdag om 19u, 
 zondag om 10 u

Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m

Vertrekpunt cafetaria stadion 
 douches en kleedkamers aanwezig

Infovergadering maandag 18 sept. om 19u in
 het cafetaria van het Stadion

Kostprijs 25 euro (verzekering inbegrepen)
 contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst

Inschrijvingen en meer info: via www.acbreak.be

Al honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met 
succes. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week.
Kom mee doen: verbeter je conditie in een gezellige 
groepssfeer!

START 2 RUN
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Woonzorgcentrum Welvaart vzw
Hoogboomsteenweg 124  2950 Kapellen                           

ZOEKT 

GEËNGAGEERDE VRIJWILLIGERS 
voor 

bediening bezoekers en bewoners CAFETARIA
tijdens één van de weekdagen of 

voor 1 of 2 zaterdagen  en / of zondagen per maand
van  14 u tot 17 u

ondersteuning van de animatie activiteiten

ondersteuning  en begeleiding 
van bewoners tijdens de maaltijden 

en dit op volgende locaties:
Campus Welvaart Hoogboomsteenweg 124 Kapellen

en Campus Eikendal Hoogboomsteenweg 288/1 Kapellen

Bent u geïnteresseerd, heb je wat vrije tijd en wil je deze inzetten 
voor bewoners van onze woonzorgcentra; gelieve u te richten tot:

Mevr. Hedwig Vigoureux
Tel. : 03 / 660.06.90 of e-mail: animatie@wzcwelvaart.be

WINNAAR
van de vijfde editie

“spel zonder grenzen” is

MARIA-TER-HEIDE 
2de: Kaart 

3de: Bethanie
4de: Vriesdonk 
5de: Mariaburg
6de: Driehoek 
7de: Centrum

Wie: kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met mama, papa,
 grootouder, opvoeder, ...

Wat: ontmoetingsplaats waar ouders en kinderen elkaar
 leren kennen, samen spelen en ervaringen uitwisselen

Kostprijs:

Informatie:

Waar en wanneer:

De Speelbabbel

De Speelbabbel Maria-Ter-Heide

Donderdag

IBO Ter Heide

Pop-up Speelbabbel Centrum

Dinsdag

Op 25 september geeft het Dakhuus het startschot aan zijn cursussen. Allerlei cursus-
sen starten binnenkort : zoals bij Hobby o.a. een heel groot aanbod kookcurcussen. 

CURSUSSEN IN HET DAKHUUS starten binnenkort !



Voor groepen vanaf 15 volwassenen
Ontbijt ’s zondags vanaf € 18 pp

Brunch  vanaf € 35 pp
Groepsmenu’s vanaf € 28,5 pp

Professioneel uitgeruste vergaderzalen 
gratis ter beschikking!

Two 4 One
Schalienhuis doet mee aan actie “Two4One”

Two4One menu*
Huisbereide kaaskroketten met een seizoenslaatje

Of
Pompoensoep

*** 
Sorbet van bosvruchten

*** 
Open loempia 

(wokgroentjes, scampi, kalkoen en pasta)
Of

Videe met rauwkost
*** 

Dame Blanche
Of

Huisbereide appelstrüdel
€ 50 voor 2 personen

=> € 25 pp
Ook mogelijk voor groepen!

* Op volgende dagen: Donderdag: middag en avond
Vrijdag: middag en avond • Zaterdag: middag 

*Te vermelden bij de reservatie.
* Niet combineerbaar met andere acties.

Uw gratis fles Cava
Surf naar www.schalienhuis.be, 

vul uw gegevens in en ontvang voor uw verjaardag 

Suggestiemenu september

zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten 
Of 

met een gemengde salade van watermeloen, 
munt, komkommer en tomaat 

*** 
Tomatenroomsoep 

Of 
Thaise mosselsoep 

Of 
Gazpacho 

*** 
Sorbet van passievrucht 

*** 
Ossenhaas Black Aberdeen met peultjes, jonge 

wortel en bloemkool Of Tarbot met quinoasalade 
en Provençaalse groenten 

*** 
Trio van chocolade (ijs, mousse en moeulleux) 

Of 
Fantasie van bosvruchten 

met speculaas en mascarpone 
Of 

Yoghurt met verse fruitsla 
en geroosterde pijnboompitten 

5 gangen € 49 pp • 4 gangen € 47 pp
3 gangen met voorgerecht € 43 pp

3 gangen met soep € 38 pp

Specialiteit
Ontdek onze wildmenu’s 

vanaf half oktober!
Reserveer tijdig voor de eindejaarsdagen!

Oud-Dorpsstraat 38 • 2990 Loenhout • tel 03 669 77 79 • info@schalienhuis.be • www.schalienhuis.be
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actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

Sinds de bomen in het park rond 1870 
werden aangelegd, zijn er al heel wat 
oorspronkelijke bomen verdwenen en 
al dan niet vervangen. Daardoor zijn de 
huidige bomen ongelijkmatig omdat som-
mige soorten sneller groeien dan andere. 
Bovendien lijden sommige bomen ook 
aan schorsschade en hebben veel bomen 
dode takken wat een gevaar kan zijn voor 
bezoekers bij hevige wind of een zware 
storm. 
Het gemeentebestuur heeft daarom een 
gedetailleerd plan opgemaakt om de zieke 

en versleten bomen in 2 fases te vervan-
gen en het historisch zicht te bewaren. 
Omdat het om onroerend erfgoed gaat, 
zullen enkele andere bomen mee vervan-
gen worden om het historisch uitzicht en 

De werken vinden plaats in de winter van 
dit jaar en een tweede fase zal gebeu-
ren in de winter van 2018. Wel zullen de 
meest dringende gevallen - ook zieke of 
slechte bomen van fase twee - momen-
teel al aangepakt of vervangen worden. 
Dat om de veiligheid in het park te optima-
liseren. 

Om heel het plan toe te lichten wordt 
er op 22 september een infowandeling 
georganiseerd. Je bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. We verzamelen om 18 uur in 
de Remise, Gemeentepark 3. Van daar-
uit start om 18.30u een wandeling die je 
langsheen enkele bomen brengt.
Onderweg leggen onze deskundigen uit 
waarom welke bomen gerooid worden. 

meer info
dienst groen en natuur | T 03 650 02 96
groenennatuur@brasschaat.be

Heeft je dak ook nood aan een (extra) 
isolatielaag? Wist je dat er tot 30% van de 
warmte gewoon ‘verdwijnt’ via een slecht of 
niet-geïsoleerd dak. Hoog tijd dus om deze 
energievreter grondig aan te pakken!
Een goede dakisolatie is onontbeerlijk om 
het energieverbruik laag te houden en dus 
te besparen op je energiefactuur.

Dakisolatie betekent immers energie en 
kosten besparen, een verhoogd wooncom-
fort en groener wonen en leven. Bovendien 
is er minder uitstoot van CO2 en minder
vervuiling. Dakisolatie is prioriteit nummer 
één als je wil besparen op je energiefactuur.

Toch hebben veel huizen in onze gemeente 
een slecht of niet-geïsoleerd dak. Daarom 
wil Brasschaat haar inwoners stimuleren om 
hun dak beter te isoleren via een groeps-
aankoop in samenwerking met IGEAN. Met 
een groepsaankoop kan je zonder zorgen, 
én voor een lagere prijs, dakisolatie laten 
plaatsen.

verhoogde premies voor huurwoningen
Verhuur je een woning of appartement 
waarvan het dak niet geïsoleerd is? Dan 
loop je kans dat je opbrengsteigendom 
vanaf 2020 ongeschikt is voor de huurmarkt. 
Je wacht daarom best niet met isoleren. Nu 
kan je nog maximaal beroep doen op een 

extra hoge premies voor dakisolatie en de 
IGEAN energielening.

Ontdek op www.vlaanderen.be of je in aan-
merking komt voor de extra hoge premie. 
Voer op de startpagina volgende zoekterm 
in: “premies voor sociale isolatieprojecten”.

Heb je interesse om deel te nemen aan de 
groepsaankoop? Schrijf je dan in op
www.igean.be. 
Inschrijven is volledig vrijblijvend. We
houden je op de hoogte van het verloop van 
de groepsaankoop en nodigen je uit voor 
een infomoment. 

Als je graag actief wilt meebeslissen over 
welke leverancier gekozen wordt, kan je op 
www.igean.be eveneens aanduiden dat je 
lid wenst te worden van de stuurgroep. 

meer info
www.igean.be 

infoavond
renovatie audits
Is je woning klaar voor de volgende
30 jaar? Zit je goed op het vlak van 
comfort? Is je energiefactuur niet te 
hoog? Of zou het toch beter kunnen? 
Wil je je woning renoveren, maar weet 
je niet waar te beginnen?

Kom dan naar de infoavond die IGEAN 
samen met de gemeente organiseert 
op 20 september om 19.30 uur in Cam-
pus Coppens bij Acta, Ruiterijschool 9. 

Met de renovatie audit wil Igean je 
daarbij helpen. Tijdens deze audit wordt 
je woning onder de loep genomen door 
een expert. Alle onderdelen van je 
woning worden bekeken o.a. het dak, 
de gevels en vloer, de beglazing, de 
verwarming, de verlichting, het water-
verbruik, … Ook de mogelijkheden voor 
het plaatsen van een zonneboiler of 
zonnepanelen worden in kaart
gebracht. 

Het resultaat is een overzichtelijk ver-
slag waarin allerlei maatregelen staan, 

krijg je ook advies over eventuele pre-

welke maatregelen je kan en wil uitvoe-
ren en welke bijhorende besparingen 
je daarmee kan realiseren. Sommige 
maatregelen vragen immers een
grotere investering dan andere. Maar 
alle maatregelen geven een meer-
waarde aan je woning en je comfort.
De renovatie-audit kost 545 euro. 

meer info
www.igean.be

De voorbereidingen voor FotoForum
Brasschaat 2018 draaien op volle toeren. 
De 2de editie van dit kunstproject gewijd 

en met 25 maart 2018. In de aanloop daar 
naartoe gaan de organisatoren ook nu weer 

talent van alle leeftijden. 

Deelnemen aan FotoForum Talent kan van 
1 september tot en met 15 oktober 2017.
Uit alle inzendingen selecteert de jury
maximum 10 laureaten die hun werken 

mogen tentoonstellen tijdens FotoForum 
Brasschaat 2018.

Deelnamereglement en inschrijvings-
formulier zijn terug te vinden op de website 
www.fotoforumbrasschaat.be.

Dank u wel!
De gemeente Brasschaat en het Sint-Michielscollege bedanken alle bewoners van de Ternincklei en
de ouders van schoolgaande kinderen voor hun begrip en inzet tijdens de werken aan de Ternincklei. 
Dankzij deze werken is de straat terug een mooie, aangename en veilige straat om in te wonen en naar 
school te gaan. 

Brasschaat organiseert een groepsaankoop dakisolatie

zoektocht naar opkomend
fotografi etalent

infowandeling dreefbomen
op 22 september
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Van de Wiellei 96
Brasschaat

Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

TOTALE
UITVERKOOP

GROTE KORTINGEN
KLEDING TOT -50%

wegens verbouwingen
LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Wandel gratis mee 
met een natuurgids.

Zondag 10 september 2017
Mastenbos - Kapellen

Thema: “Herfst in aantocht – wat 
verandert er allemaal?”  Het “Mas-
tenbos” is met 150 hectare een af-
wisselend gebied met bos, zandige 
heidevlaktes, ruige grasvlaktes, 
bosranden en resten van vroegere 
boomaanplantingen. Vertrek: Oude 
Galgenstraat aan het infobord te-
genover fort Ertbrand in Kapellen. 
Afspraak: 10 u. Dit is een organi-
satie van Natuurgidsen afdeling 
Kapellen (V.M.P.A.) De wandeling is 
gratis. Iedereen van harte welkom.

KFC EXC. KAART
zaterdag 9 september 2017 
09.30u: KSOC M-t-H - U11 
09.30u: St. Mart. Halle B - U13
10.00u: Zandvliet Sport - Res. A
10.00u: RAFC D - U9
10.30u: U10 - Sint Job FC C
10.30u: U12 - KFC Broechem
10.30u: U7 - Ekeren FC B
10.30u: KSK Donk B - U8
12.30u: Res C - Hoogstraten
12.30u: Res B - Loenhout SK A  
15.00u: Wilgenhof - Amber B
zondag 10 september 2017 
10.30u: VC MOrtsel OG - U15
11.15u: U17 - K. Rac. Emblem
15.00u: 1e ploeg - KSOC M-t-H 
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

teer ons via:
jeugd@excelsior-kaart.net
0494 573 393  of  0476 051 779

KFC Brasschaat
zaterdag 9 september 2017 
09.30u: U7 b - Olympic Pirates 
09.30u: U8 b - St. Jozef
11.00u: U9 - Ekeren FC
11.00u: U10 a - KFC Schoten S.K.
09.30u: U10b - Ternesse 
12.30u: U13 - Heibos 
09.30u: Merksem - U7 a
09.30u: Mariaburg - U8
13.30u: Merksem - U11
10.00u: Eendracht Zoersel - U12  
10.00u: Berendrecht - Gew. Res.

zondag 10 september 2017 
10.30u: U17 - Zandvliet Sport
11.15u: Hoogstraten - U15 a
15.00u: Martinus Halle - U15b
15.00u: Zwijndrecht - 2e Prov.
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2011 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Art Project - About Art
Manoeuvres - 15/9 - 7/10

Artiesten: Carla Arocha, 
Stephane Schraenen, Claire 
De Jong, Elleke Frijters, Filip 

Collin, Gaspard Joarlette, 
Joshua Wechsler, Kaat van 
Doren, Karolien Hamers, 

Nicolas Baeyens, Ramiro De 
Backer Mezquida.

Campus Coppens,  Sint-Jobsesteenweg

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

MinTh - najaar 2017
Het operette- en musicalgezel-
schap MinTh presenteert in 
heel Vlaanderen drie produc-
ties tijdens de maanden sep-
tember, oktober en november 
2017. Jekyll & Hyde The Musi-
cal ( L. Bricusse & F. Wildhorn)
Data en locaties voorstellingen
zo 17/09/2017 – 14.30u Cultu-
reel Centrum – Merksem
za 23/09/2017 – 19.30u Sint-
Michielscollege – Brasschaat
vrij 13/10/2017 – 20.30u Fak-
keltheater – Antwerpen
za 14/10/2017 – 20.30u Fak-
keltheater – Antwerpen
zo 15/10/2017 – 15u Fakkelthe-
ater – Antwerpen
zo 05/11/2017 – 14.30u De 
Kaekelaar – Schoten
De Vleermuis (Johann Strauss)
Data en locaties voorstellingen
vr 29/09/2017 – 20u deSingel 
– Antwerpen
za 30/09/2017 – 19.30u Con-
certzaal – Kortrijk
zo 01/10/2017 – 14.30u Sint-
Michielscollege - Brasschaat
Giuditta (Franz Lehàr)
Data en locaties voorstellingen
zo 26/11/2017 – 14.30u De 
Kaekelaar – Schoten
Tot binnenkort. Een brok horror 
of romantiek met een dubbele 
bodem? Magische stemmen, 
hemelse muziek. MinTh, een 
muzikaal succes sinds 2011.
www.muziek-theater.be

Hulp nodig a. huis voor 
bejaarden? Gepensio-
neerde verpleegster biedt 
u hulp, ook gezelschap. 
Goede ref. 03/454 14 62 
- 0479/554 267

Volwassenenatelier
’t Kratje vzw
Cursussen

Start cursus op 19 september
Aquarel reeks 1  dinsdag-
avond van 19.30 tot 22 u. 19 
en 26 september 2017,  3, 10, 
17 en 24 oktober 2017. 6 les-
sen • Bijdrage € 48
Olieverf/acryl reeks 1  dins-
dagavond van 19.30 tot 22 u. 
19 en 26 september 2017, 3, 
10, 17 en 24 oktober 2017. 6 
lessen • Bijdrage € 48
Kleiatelier  dinsdagavond van 
19u30 tot 22u. Bijdrage in on-
kosten € 5 per sessie
Kleiatelier  woensdagvoor-
middag en donderdag voor- 
en namiddag.
Elke week is er ook kleiatelier 
op woensdag voormiddag van 
9 tot 11.30 u. 
Op donderdag voor- en namid-
dag is er kleiatelier en spek-
steen technieken van 10 tot 
12.30 u.  en van 13.30 tot 16 
u. Bijdrage in onkosten € 5 per 
sessie. Voor deze ateliers is 
er altijd begeleiding aanwezig.
Inschrijven: Via onze web-
site : www.kratje.be, via e-
mail:  atelier@kratje.be, via 
telefoon: 03-663.37.14
Voor de kleiateliers is geen 
inschrijving nodig en de € 
5 wordt ter plaatse betaald. 
Voor de cursussen vragen we 
de deelnemers om vooraf in 
te schrijven en te betalen op 
rekening IBAN: BE11 7331 
6109 9448 t.n.v. Volwassene-
natelier ‘t KRATJE vzw, Gast-
huisstraat 7, 2990 Gooreind-
Wuustwezel. Bij overschrijving 
noteert u uw naam, de dag en 
de naam van de cursus of 
workshop.

Te koop: naaimachine ± 
1950 werkt nog perfect 
Köln (Brap.). Slaapka-
mer 1910 i.g.st. com. en 
nachtt. marmer blad. 0497 
042 812

Tuinwerken - Schilderen
0487 856 864

INBOEDELVERKOOP
Lage Kaart 474. Zat. 9 en 
zon. 10 sept. 14-16u.

Garageverkoop
Het Geleeg, Mansionstraat 
en Grotstraat  te Gooreind - 
Wuustwezel. Zaterdag 16 sep-
tember organiseert het buurt-
schap “ Het Geleeg “ in onze 
straatjes een garageverkoop 
van 10 tot 16 u.
Wat kan gekocht worden?
Bloempotten, speelgoed, kle-
ding, decoratie, cd’s, meubel-

glazen, tuinspullen. Alles waar 
de bewoners van af willen!
Hoe laat? We willen de ver-
koop ‘openen’ van 10u en dit 
tot ongeveer 16u.
Waar? Het Geleeg, Mansi-
onstraat en Grotstraat  te 2990 
Gooreind - Wuustwezel. 
Dus  we ruimen de zolder, kel-
der, speelkamers, berging … 
even op en verkopen de spul-
letjes die we niet meer kunnen 
gebruiken. Voor een zacht 
prijsje natuurlijk, zo kunnen we 
er anderen blij mee maken. 
Een vraag? Een berichtje kan 
je laten bij: Anick het.geleeg@
gmail.com

Te koop: App. te Kapel-
len. 3 slpk, zeer lichte liv., 
eetk., Zw. terras, Gara-
ge en berging. Voor inl. 
0468/200 364

Te koop: zeer luxe Ro-
lex badkamermeubel 240 
breed 0495 412 447

Te koop:  vrij nw fraai 
bureau, antieke salontafel. 
0495 412 447

Schilderen, bezetten, 
gyproc en tegels. € 10/uur 
0484 525 133

SCHOOLBOEKEN  te 
koop Mater Dei 5/6 STW : 
atlas, frans Conjux en an-
ti-fautes, competentiegids, 
stapstenen - 0473/511 644

Te huur: garages, Schriek,
Mariaburg. Tel. 0473 920
028

Te koop: kwal. z. mooi zw. 
lederen bankst. Poltrona 
Frau. 0495 412

Gelnagels, Mollei 124. 
0489/570 460

Vrouw zoekt werk, m. 
erv. en ref. Poetsen, str. 
0465/278 195

Man zoekt tuinwerk. 
0487/439 279

Busreis naar onze zus-
terstad Bad Neuenahr-

Ahrweiler
Het verbroederingscomité  gaat 
weer naar Bad Neuenahr-Ahr-
weiler en dit op 7/10/2017.
Programma: - Wandelprogram-
ma   10-15-20 km
- Bezoek aan wijnkelder met 
proeverij. Prijs € 52 , ontvangst 

ling, wijnkelder met wijnproef of 
druivensap. warm avondmaal 
en busreis inbegrepen. Uw 
inschrijving is pas geldig na 
betaling; Volledige terugbeta-
ling tot 21 dagen voor de afreis.
Inschri jven ;  Carina Ver-
ster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 
T 03 295 63 40
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ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

Myriam Van Honste
myriam.vanhonste@skynet.be
03 653 28 33

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

Privaat Radiologie prak-
tijk in Antwerpen-Ekeren 
zoekt: Rontgentechno-
loog, A1 of A2 verpleeg-
ster(m/v), correcte ver-
loning. Geen weekend 
of wachtdienst. Contact: 
martinetroch@telenet.be

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

Vr. zkt werk hulp bij be-
jaard., boodschap., poet-
sen, e.a.w. 0493 867 156

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

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Sikkens, 
Boss en Sigma, kwali-
teitsverven tegen een su-
perprijs. gsm: 0479/284 
979 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965

Opruimen van zolders, 
kelders, woningen, inboe-
dels bij sterfgevallen, ver-
koop huis. 0492/822 180

Energieke student 18j. 
zoekt alle soorten werk. 
0487/214 093

TE KOOP: Mercedes 
GLA 200 CDI 2014/4 in 
perfecte staat: autom, 
49000 km, zwart/zwart, af-
neembare trekhaak, full 
option, geen schuifdak.
€ 25.500 Wagen volledig 
in orde. 0477473831

Ontruimingen van huis-
app.-magazijnen enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Aanleg & onderhoud 
van uw tuin, snoeien & 
vellen, graszode & mol 
bestrijding. 0497/284 395

Goedkoop verwijderen
van coniferen, bomen, 

Tel. 0487/715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons, 30 j ervaring, gr. 

Te koop: Ekeren-cen-
trum, prachtig exclusief 
nwbw app., 2 slpk, terras. 
T. 0475/841 431

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, be-
tonnen hok. 0487/715 534
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HUIS
LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37 • 2930 Brasschaat

Tel. 03 651 48 54

-10%
SPECIALE 

CONDITIES

Actie geldig van
21/8 t/m 16/9/2017 en 

accessoires

Terug naar school!
ACTIE

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

JAN BOUTEN 
KLOKKENSPECIALIST
Meesteruurwerkmaker
Reparatie van alle soorten
Klokken

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

               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erkend verstrekker voor Rollators  Rolstoelen  Scooters terugbetaling van 
ALLE ziekenfondsen en thuisbezoek mogelijk op AFSPRAAK 03 66 999 60     

BREDABAAN 469  te  Wuustwezel, = stoplichten  (parking achteraan) 
Dinsdag + Vrijdag 13.30-17.30 & Zaterdag10.30-17.30u  

HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgsector professionals! 

CVO LBC 
volwassenenonderwijs

dag- en avondcursussen

nieuw cursusaanbod

i

 

 

NIEUW!

leslocaties te Brasschaat

 
Berchem  

Meer info?

www.lbconderwijs.be

Joy, Fred, Maria, Mariska, 

Emma, Luc, Lode en Joris 

vinden bijleren gewoon 

leuk

En jij?

leerrijk | boeiend | creatief

Wandel gratis mee met een natuurgids! Zondag 10/9
Natuurwandeling Kattekensberg

Thema: “Dood hout brengt leven in het bos” Waarom blijft al dat dood 
hout liggen in het bos? Een vraag die vele wandelaars zich stellen als 
ze in de Brusselse bossen en domein Kattekensberg gaan wandelen.
We zoeken tijdens deze wandeling naar antwoorden op deze vraag. 
De vertrekplaats is aan de hoek van de Fabriekstraat en de Elisalei, 
tegenover taverne ‘Oud Antwerpen’. Afspraak: 14 uur. De wande-
ling is gratis. Iedereen van harte welkom. Dit is een organisatie van 
Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)

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

Botrange, waar u kunt wandelen,
mountainbiken, langlaufen.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar
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• vrijdag 15 september - 15u – 20u

• zaterdag 16 september - 11u – 18u

• zondag 17 september - 11u - 18u

uniek handmade breiwerk  -  betaalbare kwaliteitswol  -  duidelijke patronen  -  workshops voor groot en klein
Bevrijdingslei 39  -  2930 Brasschaat  -  0476/76 61 28  -  www.ziamaria.be

BESTAAT 5 JAAR!
TIJD VOOR EEN NIEUW 

& RUIMER BREI-ATELIER

ZIA MARIA
handmade knitwear

OPEN DEUR

Melkerij Peerdsbos
gezocht

Interesse?
Bel 03-651 81 03 of mail

info@melkerij-peerdsbos.be

STUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS
voor zaal en keuken

ENERGYmix (cardio, taibo, zmb, BBB) v.a. € 3/les 
Ma. 20u00:  Ekeren, Basisschool, Kruisboogstraat 49
Wo. 20u00: Brasschaat, Mater Dei, Vagevuurvelden 105

03/653 05 61 • hilde.janssens@pandora.be • (Lic. LO)

FIT & FUN
OP 18 EN 20 SEPT.GRATIS LES

Compost en toilet lijken misschien een rare combinatie, maar het is eigenlijk de logica 
zelve. Onze eigen stoelgang is na compostering een uitstekende grondstof om in 
de tuin te gebruiken. Je sluit de nutriëntenkringloop van je eigen plek, in plaats van 
lokale beken, rivieren en uiteindelijk de zee te vervuilen. Marc vertelt zo praktisch 
mogelijk hoe een composttoilet functioneert en beschrijft de dagdagelijkse werking 
of ‘routine’ ervan. Het composteringsproces is onlosmakelijk verbonden met het 
composttoilet, dus dat komt ook ruim aan bod. Verder passeren belangrijke kwesties 

Een composttoilet in jouw tuin? - Dinsdag 12 september
de revue, zoals de zorg om de gezondheid van gebruikers en de zuiverheid van de 
compost, en medicijnresiduën in de compost. Marc plaatst het composttoilet ook in 
een breder perspectief van volksgezondheid in eigen regio en in derdewereldlanden. 
Hij gaat graag daarover het gesprek aan met alle aanwezigen. Tenslotte is er nog 
ruim de tijd voor praktische vragen. Organisatie: Velt Brasschaat in samenwerking 
met het GROS. Inkom: Velt- en Gros- leden 2 euro. Niet-leden betalen 4 euro. 
Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50 - Aanvang: 20 uur.

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTES
voor zaterdag van 9 tot 17 u.
voor zondag van 8 tot 13 u.

Te koop: Golf VI 1.2 
Benzine TSI Trendline, 
zwart. Zeer goede staat. 

0498/250 430

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 

erv. 0468/328 347

Volksdans opendeurdag 
12 sept. 20u00-22u00 + 

vzw. Heislag 35. 03/651 
80 11
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MARILOU MERMANS SPEELT
VAN HOEREN EN BOEREN

15 september - 20u30 • Theater Hemelhoeve
Reservatie: 03/650 03 40 of www.brasschaat.be

RUGSCHOOL IN BEWEGING

Het allereerste therapeutische

ERGOTHERAPEUTE & PERSONAL TRAINER
MASTERCLASS

Voor wie is RUG FIT / BODY - BOOST?

BRASSCHAAT:
1. 

en
2. 

MORTSEL:
1.   

en
2. 

3. Sport Mortsel

START VANAF 19 SEPTEMBER

BODY-BOOST

Werft aan:

KOK
CHEF DE PARTIE

VOLTIJDS - ZATERDAG EN ZONDAG VRIJ

Restaurant

Bredabaan 1293 | 2900 Schoten | Tel: 03 644 40 10 

Email: info@villadoria.be | www.villadoria.be

Dienstencentra Brasschaat

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 

Dienstencentrum Vesalius

Dienstencentrum Antverpia

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENTES

ZELFSTANDIGE
NAGELSTYLISTE

meer info: 0496 263 996

BOXEN EN MAGAZIJNEN

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

KEMPENAERS J.

Kapelstraat 29-31

Tel. 03/313 84 09

ALLEEN?
Niet meer lang!

0474/263 751 

zaterdag 30 september, 7 oktober en 14 oktober
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Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be

Personal Dating Service

in vertrouwen uw partner vinden

Miksebaan 234 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 886 73 27 • www.exclusivia.be

100 BLOEDGIFTEN 
DOOR RENÉ WUYTS

RROFICIAT AAN RENE WUYTS! Rene heeft op de bloedinza-
meling van juli voor de 100ste keer bloed gegeven. Hij is een 
heel trouwe bloedgever die we om de 3 maanden telkens mo-
gen ontvangen, hij is steeds bij het groepje van "de vroege vo-
gels" die tijdig op de bloedinzameling aanwezig zijn. Dan wordt 

water, terwijl de medewerkers alles klaar zetten. Rene, wij wil-
len vanuit het Rode Kruis, jou heel hartelijk bedanken voor jouw 
fantastische inzet die je al geleverd hebt en voor degene die 
ongetwijfeld nog gaat volgen. Ook bedankt namens alle patiën-
ten die dankzij jouw bloed al geholpen konden worden! Wil jij, 
net zoals Rene, mensen in nood helpen, kom dan naar een van 
onze volgende bloedinzamelingen: op maandag 4 september of 
maandag 2 oktober, in de refter van het GIB - Door Verstraetelei 
50 - telkens van 17,30u tot 20,30u. Breng zeker uw identiteits-
kaart mee! Wij hebben jouw hulp heel hard nodig. Voor inlich-
tingen kan je steeds terecht bij : Anita Van Rossem, verantw. 
bloed- en plasmageven Rode Kruis, afd. Brasschaat op tel. nr. 
0485.66.54.03 of via mail: bloed@brasschaat.rodekruis.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Bomenpatrickgeerts@gmail.
com Vellen en snoeien 
van gevaarlijke bomen, 
coniferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863  

oud. Bel even voor prijs. 
0494/642 965

Te huur gevr.: Marbel-
la; luxe app. dec. of jan. 
0496/234 528

Te koop: Nieuwe dames-

Nog verpakt. € 135 Tel. 
03/633 17 98

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Te huur: Garage, De 
Tomermaat 46. Vrij 
15/09/2017. € 75 per 
maand. Tel 0475/822 502

Gediplomeerde mani-
cure - pedicure komt o.a. 
huis. 0484/949 951

Koppel van Brasschaat 
(60 jaar) zoekt een ander 
koppel om samen een 
gemeubeld appartement 
te huren op jaarbasis in 
Knokke. Dus ieder koppel 
heeft recht op 6 maan-
den per jaar. Wie welke 
maanden onderling af te 
spreken. Indien U dit in-
teresseert kan U met ons 
contact nemen op:
0476-910040 of mail:
gloriandominique@hotmail.com



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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

Feesten
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MERKSEM
VICTOR GOVAERSLAAN 8 - 1STE
Ruim en goed verzorgd appartement op de 1ste 
verd.(120m²) met als indeling een inkomhal, apart 
toilet, grote living, keuken, een badk., bergplaats 
en 3 slpks (waarvan 1 met terras). Met garagebox 
gelegen achter het gebouw in een garagecom-
plex.  Nabij openbaar vervoer en uitvalswegen. 
Met lift. EPC: 179
€ 185.000

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

SCHOTEN

HOEVENEN

BRECHT

EKEREN

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, scho-
len, winkels en openbaar vervoer. EPC: 124

€ 219.000

CORNELIUS BROECKXSTRAAT 33
Rustig gelegen gezinswoning met als indeling 
op het gelijkvloers een inkomhal, living op 
parketvloer, ingerichte keuken, ruime tuin, 
terras en garage met oprit. Op de eerste 
verdieping zijn 3 slpks en een badkamer 
voorzien. De woning heeft ook een kelder. 
Cv ketel gas is nieuw van 2016. EPC: 569
€ 265.000

BREDABAAN 820 - 1STE
Modern 2 slaapkamerappartement van 112 
m² met terras, afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook 
afgesloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnis-
berging. Ideale ligging aan het centrum. Meer 
info 0471 41 11 34
€ 259.000

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
€ 265.000

MIKSEBEEKSTRAAT 136
Gunstig gelegen volledig te renoveren half-open 
bebouwing met 3 slaapkamers en losstaande 
garage op een mooi perceel van 800 m2.  
Mooie landelijke woonomgeving op kleine 
afstand van centrum van Brasschaat. EPC: 1329

€ 267.500

RUSTOORDLEI 13
Verzorgde en goed onderhouden halfopen be-
bouwing 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

€ 245.000

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

KOEKOEKLAAN 9 - 1STE
Verzorgd en instapklaar ruim appartement met 
3 slaapkamers op de 1ste verdieping in een 
klein appartementsgebouw. Gunstig gelegen in 
doodlopende straat nabij ‘golf van Brasschaat’ en 
op fietsafstand van de Bredabaan en Centrum.
Terras aan achterzijde. Garagebox gelegen achter 
hoofdgebouw. Bouwjaar 1996. EPC: 125
€ 269.000

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

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

DRIEHOEKSTRAAT 2/4
Opbrengsteigendom commercieel gelegen in het 
centrum van Ekeren bestaande uit een handelsge-
lijkvloers van 665 m² met kantoorruimte, refter met 
kitchenette opslagruimte en 2 appartementen met 
elk 2 slaapkamers. EPC: 137 Kwh/m² - 777 kWh/m²

€ 795.000

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

SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd 
in 2016, met 4 slpks, 2x badk., open keuken, grote 
living, ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit 
voor 3 wagens. Afgewerkt met kwalitatieve 
materialen. Buitenkant woning is geschilderd. 
Winkels en school in de buurt.  ZEKER een bezoekje 
waard! EPC: 283
€ 495.000

OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van van Brasschaat, midden in het
natuurgebied “Peerdsbos/De Zeurt” gel. villagrond
van 6988 m². Mog. tot het bouwen van riante
vrijst villa gezien de bouwopp op het glvl 400m²
bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan de 
Reigersdreef (bijgebouw mog) en is daar de aller-
laatste in woonparkgeb, verder enkel bosgebied!
€ 465.000

ANTWERPSE STEENWEG 112 - 2DE
‘Polderzicht’ stijlvolle en moderne architectuur, 
met veel aandacht voor licht en lucht. Het omvat 
11 appartementen, allen voorzien van een groot 
Zuidwest terras of tuin met mooi panoramisch zicht 
op de achtergelegen polders. Parkeerplaatsen en 
bergingen voorzien in de kelder. Tel 0471 41 11 34

€ 239.500

BRASSCHAAT

MERKSEM

ZOERSEL

BRASSCHAAT

DE MEERS 14
Te moderniseren woning met mooie voorgevel, 
gelegen in een rustige straat op wandelafstand van 
parken. Glv: inkomh., gang, living, keuken, bureel, 
bergpl. en ruime tuin. 1ste Verd.: zijn 3 slpks en een 
badk.. Geen gas in de woning, de leidingen liggen 
klaar maar moeten nog worden aangesloten. Met 
kelder. EPC: 577
€ 209.000

KAPELLEI 64 - 66 GLVL
Centraal gelegen nieuwbouw gelijkvloers app van 
91 m² met lift, 2 slks, badkamer, toilet, open keuken, 
berging, ruime woonkamer met Zuidgericht terras, 
tuin met kunstgras, ondergrondse garageboxen/
autostaanplaatsen mits meerprijs, fietsenberging 
en prive kelder inbegrepen. Meer info 0471 41 11 34

€ 249.500

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

WUUSTWEZEL
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

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
ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
glvstudio met tuin prijs € 168 800. Glvapp met 2 slks 
en tuin prijs € 225 500. 2 appn op de 1ste verd met 
2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 182 500. Penthouse 
met 2 slks en leefterras van 45 m² prijs € 284 500. 
Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in de 
ondergrondse parking. Epeil:70. Centrum Kapellen!

(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)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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Wij zijn op zoek naar:

| INTERESSE?
Mail je motivatiebrief en CV door naar
lotte@augustijnskeukens.be

Augustijns keukens & interieur | Kalmthoutsesteenweg 193 | 2990 Wuustwezel

PRODUCTIEARBEIDER

ONTHAAL-ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE

KEUKENPLAATSERS

VERANTWOORDELIJKE
SPUITAFDELING

NOG MEER POLITIONEEL TOEZICHT OP VERKEERS-
VEILIGHEID VOOR SCHOOLGAANDE JEUGD

Voor de lokale politie van Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Tijdens het 

bezig om gemachtigde opzichters op te leiden. De bedoeling is om de verkeersveiligheid van, 
naar en aan de scholen samen met de scholengemeenschap en de gemeente (gemeenschaps-
wachten) nog te verhogen. Waar de inspanningen van politie zich in het verleden concentreerden 
op twee vaste locaties (Donksesteenweg en Bredabaan in Maria-ter-Heide), zal de lokale politie 
nu dagdagelijks toezicht doen aan verschillende scholen, zowel ’s morgens als ’s avonds. Door 
samen te werken met de gemeenschapswachten en de gemachtigde opzichters van de scholen 
willen we de verkeersveiligheid in heel de gemeente mee helpen verhogen. De lokale politie zal 

Onze aandacht zal niet alleen gaan naar het beveiligen van de oversteken en verkeersregeling. 
We zullen ook toezien op het volgen van de verkeersregels door de verschillende weggebruikers.

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

SVB Driehoek

tere werken. Belgisch 
werk, Poolse prijzen.
Tel. 0492 870 675

Schilderwerk., Gypr., 
Lamin., all so. bezett., 

0485/300 437

 2 
sleut. + autosleutel Peu-
geot. Tbz beloning: 03/651 
41 06 - 0478/441 000

Te koop: Lot ± 1000 oude 
rode dakpannen - prijs 
ov.t.k. Tel. 03/633 17 98

Te huur: Brasschaat 
Bergstraat 12, gelijk-
vloers appartement, 2 
slpk, terras,garage, vrij,
€ 685 - Tel. 0470/313126 

Snoeien en vellen van 
bomen, hagen, klimwerk 
of hoogtewerker. Zelfwer-
kend, 20 jaar ervaring.
0492 822 180

meubelen, kasten, curio-
sa, vintage antiek, oude 
strips, speelgoed. Zon-
dag 10 september, 10-14 
u., Bloemenlei 55, Bras-
schaat

EXTRA OPENDEURDAGEN
op zaterdag 9 september en zondag 10 september

Aluminium is het materiaal bij uitstek om van 
je veranda qua stijl, comfort, functionaliteit 
en degelijkheid een ideale leefruimte te ma-
ken die een echte meerwaarde betekent voor 
je woning. Je kan zowel in de zomer als in de 
winter je huis nog gezelliger ervaren terwijl 
je geniet van de tuin en de omgeving buiten.

Om je verandadroom waar te maken doe je 
best een beroep op een echte specialist zoals
Bruynseels-Vochten uit Kalmthout. Voor deze 
veranda-specialist uit Kalmthout heeft het begrip 
kwaliteit en vakmanschap nog de echte beteke-
nis van het woord. Meer dan 30 jaar bouwen 
Marcel Vochten en Guido Bruynseels veranda's 
alsof ze voor zichzelf waren. Tijdens hun open-
deurdagen van 9 en 10 september ontdek je 
in hun uitgebreide toonzaal precies hoe dit al-
lemaal in zijn werk gaat. Bruynseels-Vochten 
helpt je van A tot Z bij de perfecte integratie van 
de veranda in je woning. Je verneemt tevens in 
detail hoe de bouw van je veranda volgens de 
Bruynseels-Vochten normen verloopt. Met een 
aluminium veranda vervaardigd uit aluminium

van Sprimoglass en zonneweringen van Verano 

lers samen gebracht onder één dak. Met een

De veranda
als nieuw bouwfenomeen

aluminium veranda van Bruynseels-Vochten 
breid je zorgeloos en levenslang je comfort 
uit. De vorm en het karakter van deze stijlvolle

veranda functioneel en esthetisch te doen pas-
sen in het concept en globaal aspect van je wo-
ning. Hierdoor is een veranda niet langer een 
aanhangsel, maar een harmonieuze en volwaar-
dige uitbreiding van je huis. Heb je plannen in 
die richting dan moet je op zaterdag 9 en zondag
10 september, doorlopend van 10u tot 17u, ze-
ker eens langs gaan bij Bruynseels-Vochten te 
Kalmthout.              Voor meer info www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc

www.bruvo.be
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DIT WAS ONZE ZOMER

GYOTDREEF 50 - BREDABAAN 501 - KOEKOEKLAAN 8  - SCHIJNPARKLAAN 48 
LAGE KAART 382  - DE BORREKENSLEI 153 - MOLENHEIDE 35 - OUDE BAAN 141 
HENSBERGELEI 35 - REINTJESBEEK 17 - VRIESDONKLEI 26 - HENSBERGELEI 66 - GUYLEI 16
DE VIS 30 - GUYLEI 13 - KAREL SECLEFSTRAAT 13 - BRECHTSEBAAN 864 - BREDABAAN 501 
BEVRIJDINGSLEI 55 - MOLENWEG 5 - KERKEDREEF 48  -  KAPELSESTEENWEG 234
WOUWERSDREEF 14 - DE WANDELEERLEI 1 - BREDABAAN 722 - DE WANDELEERLEI 9 
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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

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)

BRASSCHAAT, Prins Van Oranjestraat 60:
Charmante woning dicht bij het centrum van Brasschaat. Gelijkvloers: hal, toilet, kelder, 
living, nieuwe geïnstalleerde keuken, tuin met terras. 1ste verdiep: 2 slaapkamers, ber-
ging, ruime badkamer met toilet, hoekbad, inloopdouche en kast met dubbele lavabo.
2de verdiep: 2 slaapkamers en een berging EPC 457 kWh, elektrische keuring niet 
conform, Opp.: 179m², K.I.: € 829,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7101310)

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Paalstraat 4
2900 Schoten

03 210 32 30

www.immopoint.be

GRATIS SCHATTINGVANDAELE

VILLA “CIRCE” – CHARMANTE 
HERENWONING OP TOPLOCATIE 
TE MARIABURG. Opp. 1020 m²: 
liv. 40 m²,  kkn, 4 slpk, 2 badk, 1 
gar, Zuid Tuin. Ref. 3733, EPC: 378 
kWh/m² jaar UC: 1978113-1, Vg, 
Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 469.000,-

ZONNIG 2 SLAAPKAMER AP-
PARTEMENT MET GARAGE EN 
TERRAS. Opp. 92m²: living 33 
m², ingerichte kkn, 2 slpk,1 gar,  
terras 8 m². Ref. AP3659, EPC: 
114 kWh/m² UC: 1931440-2, Vg, 
Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

€ 249.000,-

EKEREN BRASSCHAAT

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392
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(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 432 kWh/m²

KAPELLENBOS:

Luxe villa op ca. 2.700m². 
Riante lichte living + OH,

 eetkeuk, 4 slaapk, 
2 badk, groot kantoor, 

zolder, 2 gar, enz. 
Op te frissen. 

ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 570.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

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

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be
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Geassocieerd notaris Pieter-Jan DE DECKER te Brasschaat zal openbaar 
verkopen met instelpremie van 1%;

Grondig te renoveren

VILLA
Lange Repeldreef 5

KENMERK: Grondig te renoveren 
villa in groene residentiële omge-
ving gelegen te Schilde. Ref EPC: 
20140612-0001587793-00000003-
2. EPC Waarde: 929 kWh/m2. Sec-
tie A nummers 441/A/5/POOOO
(bos) en 441/B/5/POOOO (huis). 
Oppervlakte:   3.099 m2- K.I.: € 
2.168,00.
INDELING: GM: inkomhall, trap, 
sas, wc, douchekamer, slaapkamer, 
woonkamer, keuken, garage, terras, 
ruime tuin met tuinberging en carport 1e verd: overloop, 5 slaapkamers, badkamer, 
bergzolder, steektrap naar zolder en vaste trap met drie ruimten in de dakkap.
VOORZIENING: Elektrische installatie niet conform AREI, CV op gas, enkele beglazing.
BESCHIKBAAR: Onmiddellijk na betaling van prijs en kosten.
BEZICHTIGING: Elke woensdag van 14utot 16u en elke zaterdag van 14utot 16uto-

STEDENBOUW: 1) Vg 2) wp 3) gdv 4) gvkr 5) gvv.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een af-
gebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

INSTEL: MAANDAG 18 SEPTEMBER om 14u.
TOEWIJS: DONDERDAG 2 NOVEMBER om 14u.

telkens in Café De Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 WestmalIe.

Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

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

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

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

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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
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Wat ik het liefst doe  
in mijn job�?
Goed nieuws vertellen.

ERA verkoopt meer dan de helft van de woningen  
binnen de 60 dagen tot grote tevredenheid van onze klanten. 

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar.

Bredabaan 253 | 2930 Brasschaat
northestates@era.be | www.era.be/northestates

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

€ 309.000,-

€ 179.000,-

€ 265.000,-

Brasschaat, Hoogboomstw. 83: 
Half open landhuis van 384m² op 
2.317m² met 9 spks.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Brasschaat, Gezondheidslei 123:
Verzorgde woning met 4 slpk op 
628m², zuid georiënteerd

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv – EPC 381

Brasschaat, Van De Wiellei 46: 
Volledig gerenoveerde woning te 
Brasschaat in centrum.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

Brasschaat, Vuurkruisenlei 27: 
Ruim app. met 3 slpks en gar.
Goed onderh. in residentiële. buurt.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 362

Ekeren, Jos Claessensstraat 57:
Verzorgde woning met tuin en
garage in Ekeren-Donk

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv – EPC 619

Brasschaat, Sint-Jobsestew. 53:
Kindvriendelijk gelegen woning op 
Zuid georiënteerd perceel.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 375.000,-

€ 384.000,-

€ 309.000,-

TE KOOP

TE KOOP

Brasschaat, Martouginlei 20a: 
Hoekappartement met 3 slaap-
kamers. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 333

Brasschaat, Bredabaan 509:
Opbrengsteigendom met 2 appar-
tementen en handelsgelijkvloers

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 262

€ 235.000,-

€ 635.000,-

TE KOOP

Brasschaat, de Borrekenslei 52:
Gezellig app. met 3 slpks. Goed 
onderh. en in residentiele buurt.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 312

€ 184.500,-

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

en goede kwaliteit

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com
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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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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 Meeusen & Zn

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

breidt verder uit en zoekt 

zelfstandige vastgoedmakelaars 
voor:

ANTWERPEN-Centrum: 2000 - 2060 - 2018 - 2020
ANTWERPEN  randgemeenten: Borgerhout - Berchem - Merksem
Deurne - Wilrijk - Hoboken
ANTWERPEN- Noord: Stabroek - Berendrecht - Zandvliet - Kapellen
Ekeren - Brasschaat - Schoten
ANTWERPEN-Zuid: Mortsel - Edegem - Hove - Aartselaar - Boechout
Lint - Kontich
ANTWERPEN-Oost: Brecht - Schilde - Zoersel - Zandhoven - Wijnegem 
Malle - Wommelgem - Borsbeek - Ranst

UW OPDRACHT
 - Je bent verantwoordelijk voor inkoop van eigendommen en
  de commerciële en administratieve afhandeling hiervan
 - Je prospecteert naar nieuwe klantenrelaties
 - Je sluit de nodige verkoop- en verhuuropdrachten af
 - Je begeleidt kandidaat-kopers 

UW PROFIEL 
 - Je bent gedreven
 - Je bent ondernemend, communicatief en zelfstandig
 - Je hebt geen schrik van avond- en weekendwerk
 - Je bent in het bezit van BIV-erkenning of BIV-stagiair
 - Je beschikt over een eigen wagen

ONS AANBOD
 - Wij zijn reeds 30 jaar toonaangevend op de residentiële 
  vastgoedmarkt. 
 - Wij hebben kantoren te Antwerpen, Deurne, Mortsel, 
  Brasschaat, Stabroek (Hoevenen)
 - Wij bieden u een professionele omkadering 
  en een aangename werkomgeving
 - Wij bieden u een mooi verloningspakket

INTERESSE 
 Stuur je cv met foto naar hugo@goetstouwers.be 
 en wij contacteren je zo snel mogelijk.

TE HUUR

Bredabaan 252, Bras-
schaat. Duplex app. met 
aparte imkomhal, 3 slpk., 
badk, ruime living, nieuwe 
ingerichte kkn, eetkamer. 
€ 925/mnd + nutsvoorz. 

Inl.: 0475/474 482

C����� B��

TE HUUR
Opslagruimte

van 3 tot 90 m³
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

Armwoedekwis vrijdag 29 september 2017
Beweging.net Brasschaat organiseert, in samenwerking met 
Welzijnszorg, een originele quiz met passende prijzen in het 
kader van de campagne “Samen tegen armoede”. Zaal Drie-
heem, Rerum Novarumlei 47, Brasschaat-Driehoek. Aanvang: 
19.30 uur. Deelnameprijs: 12 euro per ploeg (maximaal 6 
deelnemers per ploeg). 
Inschrijven voor 15 september bij:
Carina Rotthier – daniel.verster@telenet.be – 03 295 63 40.
Marcel Schenk – marcelschenk@dommel.be – 03 663 21 91
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“Graevenhof” nieuwbouwproject te Brasschaat Maria-ter-Heide, centraal gelegen met terrassen of tuin aan de achterzijde

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

www.immogreenstar.be

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

APPARTEMENTEN met 1 slaapkamer vanaf € 170.000
APPARTEMENTEN met 2 slaapkamers vanaf € 259.000
APPARTEMENTEN met 3 slaapkamers vanaf € 289.000

Interesse? Neem dan zeker contact op met Immo Green Star
op 03/633.12.29 of via info@immogreenstar.be

Extra troeven: Zeer ruime woonkamers met open keukens en vloerverwarming 
aanwezig! Keuze badkamer/keuken/vloeren nog steeds vrij te kiezen. Kies je liever 
voor een volledig afgewerkt appartement? Dit is ook mogelijk!

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

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
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²

*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Zeer ruime living, open 
keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc, groot 
terras over lengte app.

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

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

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: Terlindenhofstraat 147  - deels gerenoveerd 
rijhuis met : KELDER -  GLVL : hal, living met OH, open 
keuken, eetkamer met lichtkoepel, badkamer met douche 
en wc en wasplaats, terras met deels veranda, tuin met 
bergplaats - 1ste V : 2 slaapkamers - Zolder - KLEIN 
BESCHRIJF

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

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

Ik haal uw kindje af 
van St.-Michielscollege. 
0474/562 826

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

Alle schilderw. binn. en 
buit. dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

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

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

Te huur gezocht: garage/

en wat dozen/meubel-
tjes omgeving kerk Bras-
schaat. wimbrasschaat@
gmail.com 0476/969 384

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

8 - 9/09 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

8 - 9/09 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 

8 - 9/09 Curavida 03/645 57 02

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

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

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: 24.500 ex. 

Ophaling huisvuil september

GFT

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG  6
DONDERDAG   7
VRIJDAG     8
ZATERDAG   9

MAANDAG   11
DINSDAG   12
WOENSDAG 13
DONDERDAG 14
VRIJDAG     15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvuil september

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

BURGELIJKE 
STAND

Deketelaere Owen 22-08, Kapellen
Sari Jiyan 13-08, Kapellen
Vermeylen Leon 23-08, Brasschaat
Geentjens Emiel 22-08, Zandhoven
Vanhaecke Alix 22-08, Sint-Job-in-’t-Goor
Janssens Jaxx 23-08, Brasschaat
Deprins Matthieu 23-08, Kapellen
Konings Fenne 22-08, Essen
Van Roy Amber 22-08, Brecht
Van Roy Fleur 22-08, Brecht
Peeters Mathis 23-08, Wuustwezel
Voeten James 23-08, Kalmthout
Hicguet Esmé 24-08, Merksem
Janssens Emelie 26-08, Brecht
Michielsen Louise 28-08, Schoten
Gürbüz Enes 28-08, Antwerpen

Gryson Noé 25-08, Mechelen
Vinken Joel 25-08, Brasschaat
Ragos Isabella 29-08, Schoten
Venken Helena 25-08, Brasschaat
Van den Poel Jake 27-08, Sint-Job-in-’t-Goor
Samire Amal 28-08, Stabroek
Taracha Laura 25-08, Schoten
Maes Jack 24-08, Zandvliet
Jacobs Lilly 25-08, Kapellen
Mannaerts Mac 23-08, Ekeren
Deplae Vic 19-08, Kapellen
Logghe Milan 24-08, Ekeren
Mattheesens Thibaut 28-08, Antwerpen
Wellens Eden 28-08, Brasschaat
Clauw Torné Mike 25-08, Brasschaat
Coudeville Lukas 07/07, Brasschaat

Balemans Sofie te Brasschaat met Jonkers Dorien, te Brasschaat
Lopes Marvin te Brasschaat met Geens Sari, te Brasschaat
Cobbaert Axel te Brasschaat met Van Dyck Elke, te Brasschaat
Wuyts Kris te Brasschaat met Van Dijck Valérie, te Brasschaat

Vercammen Marc, 64 jaar, echtgenoot van Gijsels Christiane, Antwerpen
Heijnemans Gomberdina, 78 jaar, weduwe van Huijbrechts Julien, Halderberge
Meersmans Herwig, 61 jaar, echtgenoot van Beyens Ria, Brasschaat
Graré Jeannine, 73 jaar, echtgenote van Vanalme Etienne, Stabroek
Bol Petronella, 87 jaar, echtgenote van Visser Gerrit, Brasschaat
Elhorst Feico, 91 jaar, echtgenoot van Bunge Virginie, Brasschaat
Vermeiren Adriaan, 83 jaar, echtgenoot van Mennes Denise, Brasschaat
Verdoolaeghe Andrea, 94 jaar, weduwe van Van den Bosch August, Turnhout
Wilke Elke, 63 jaar, Antwerpen
Leloup Janine, 79 jaar, weduwe van Hendrickx Gerardus, Brasschaat
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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!

ERGONOMIE OP MAAT
Onze ‘directiestoelen’ van het topmerk Fitform zijn maximaal twee jaar 
oud, met een jong onderstel en een nieuwe bekleding naar keuze. Ze 
hebben drie afzonderlijk te bedienen motoren, en we stemmen de zetels 
naadloos af op je wensen. Mooi meegenomen: we leveren gratis in heel 
België, en dat binnen de week (uit voorraad). Benieuwd? Kom vrijblijvend 
testen in onze toonzaal!

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

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

COMFORT EN KWALITEIT VOOR EEN RELAXTE PRIJS

GEZIEN OP  

SENIORENNET
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

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

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

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00 - zondag van 13u00 tot 18u00 doorlopend. Maandag gesloten.

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

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

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. en zon. 
0486 430 828.

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. Cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376 496. 
p.o.t.k.

Renovatie: Teg., bezet., 
gyp., chape, klinkerw., 
ramen. 0465/949 443

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

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

Man zoekt werk: Schil-
deren, laminaat, tegels, 
tuinwerk. Met ervaring. 
0492/148 886


