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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

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

dinsdag gesloten

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

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

Nieuw in ons aanbod

Schoenen van Digel

Prijzen vanaf 
€ 129,-

BR  BEX
SECURITY

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

Inbraak- enDAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART

kom 
langs

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!
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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

Jeugdhuis HobNob krijgt een peukentegel van Luc Vermeersch, de 
drijvende kracht achter de ‘Zwerfvuilruimers in de parkgemeente 
Brasschaat’. Dit initiatief krijgt ook de steun van Anne Van Aperen, 
Jamal Boujouh en Christophe Thomas. ‘Voorkomen is beter dan ge-
nezen’ zegt Luc Vermeersch, ‘het duurt tot 2 jaar voor een sigaret-
tenpeuk vergaat en is bijzonder moeilijk op te ruimen’. En Luc kan 
het weten. Samen met zo’n 20-tal vrijwilligers heeft hij de voorbije 
maanden meer dan 3 ton zwerfvuil, waaronder heel wat peuken, 
opgeruimd in Brasschaat. Eén van de vrijwilligers die mee zwerfvuil 
ruimt is Axel De Rop, bestuurslid van jeugdhuis HobNob. ‘Zo ont-
stond het idee om een peukentegel te schenken aan het jeugdhuis’ 
aldus nog Luc Vermeersch. Preventief werken en jongeren sensibi-
liseren voor de zwerfvuilproblematiek, twee vliegen in een klap. Een 
peukentegel is nog het best te omschrijven als een asbak onder de 
grond en kan helpen in de strijd tegen zwerfvuil.

JEUGDHUIS HOBNOB 
KRIJGT PEUKENTEGEL

GEZOCHT!
Interieurarchitect(e)

Bel Gert Cassimon: Tel. 0496/255 949

Bredabaan 792 M.T.H.

KEUKENINTERIEUR

cascan nv

Leegmaken van huizen 
verwijderen rommel, mee-
nemen voor rommelmark-
ten met ladderlift. Huizen, 
appartementen, villa’s, kel-
der, zolder 0492 822 180

Aankoop: classic cars, 
sportwagens, oldtimers, 
p ro jec twagens ,  4x4 . 
Vlotte en correcte afhan-
deling. 0478/454 492 

Dakwerken roofing, lei-
en, pannen, schouwen. 
Belgisch werk, Poolse 
prijzen. vrijblijvend prijs. 
0492 870 675

Alle onstoppingen bad-
kamer, wc’s, riool, beer-
put... 0492 822 180

Te huur: App. 2de V. 
Lift, 80m², 2 slpk, geïnst. 
kk., wc, aparte berging. 
EPC 212. Kaart, vrij 1/12. 
725+€25. Tel. 0472/344 
250

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

Poetsvrouw zoekt werk, 
kuisen, babysit. Spr. g. Sp. 
en Ned. 0491/912 485

               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                    
 
 

                   of 1100  
                            1 of 2 motoren dus:  
                            voeten en rugsteun afzonderlijk te bedienen 
 

Wij werken voor u ook DISCREET 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! 

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.

Gezocht per direct voor versterking van ons team: 

PLAATSER ZONWERING MET ERVARING
Info: Dhr. Praet 0472/922 464

Ik maak uw gordijnen, 
alle maten, alle retouches. 
0488/766 418

Man zoekt werk, tuin, 
schoonm., huish. e.a.w. 
0465/113 464

Te huur: Groot appart. 
3de verd.,Hemelakkers 
21-23, tegenover park , 
bewoonbare opp. 165 m2, 
grote woonk. (80 m2), 3 
slaapk., twee badk., keu-
ken met eethoek, 2 ter-
rassen vooraan, 2 berg., 
1 garage, lift. Info 0473 
671 720

Ik zoek poetswerk en 
strijk. M. erv. en ref. spr. 
Ned. 0486/479 774

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

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

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

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

Klusjesman: Inrichting 
elektr. garagedeur, rolluik. 
0499/216 561
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BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be •        BOBO Fashion

en maak kans op een 
waardebon van € 300* 

Giovane Brasschaat • maat 34 - 48
Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat 

Tel. 03 651 55 35 |       Giovane Brasschaat
Open di. t/m zat.: 10 tot 18u. 

Herfstactie
Maak kans op 

F A S H I O N
Voel je goed !

16

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

Actievoorwaarden: www.samsung.com/be/promotions of ga langs bij:

* Actieperiode geldig t.e.m. 31/10/2017

WW91K7605OW/EN
• 9kg grote deuropening
• 1600 toeren • Inverter Motor
• Ecobubble • A+++
• AddWash • WiFi
RRP € 999

DV91M6200CW/EN
• 9kg grote deuropening
• Warmtepomp A+++
• Inverter Motor
• WiFi
RRP € 799

NIEUW IN ONS GAMMA

Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

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
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ruimtelijk uitvoeringsplan 
domein Oude Gracht
Brasschaat organiseert een open-
baar onderzoek over het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (rup) Oude Gracht. 
Het domein Oude Gracht bevindt 
zich op de grens van Brasschaat 
en Kapellen. 
Het onderzoek naar het rup, 
opgemaakt in samenwerking met 
Kapellen, loopt van vrijdag 
20 oktober tot en met maandag 
18 december 2017.

Het rup behoudt en versterkt 
de kwaliteit van het domein als 
ankerlandschap. Er werden ook 
basisrechten toegekend aan de 
bestaande zonevreemde woningen 
op dit domein.

Je kan het rup raadplegen tijdens 
de hele periode van het openbaar 
onderzoek, na afspraak bij de 
dienst ruimte en wonen. 
Binnen diezelfde periode kan je 
schriftelijke opmerkingen of bezwa-

vaststelling van dit rup, gericht aan 
de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro), Bre-
dabaan 182 te 2930 Brasschaat. 

meer info
dienst ruimte en wonen
afspraak maken via T 03 650 02 00 
of www.brasschaat.be
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

Dienstencentra Brasschaat
Ma 23/10 om 9.30 uur en do 26/10 om 14 uur in het dienstencen-
trum Vesalius: infomoment nieuwe vrijwilligers. Wil je graag als 
vrijwilliger aan de slag maar weet je niet goed waar te starten? 
Kom dan zeker eens luisteren naar wat we jou te bieden hebben.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 16/10 om 14 uur: Rikken, gezelschapspellen, smulnamiddag: 
slagroomgebakjes
Ma 16/10 om 14 uur: start cursus pendelen
Do 19/10 om 13.30 uur: handwerktechnieken, schaduwborduren
Di 24/10 om 9.30 uur: wandelen in Brasschaat, meer info in het 
dienstencentrum
Di 24/10 om 14 uur: bloemschikken, voorbeeld in het diensten-
centrum
Do 26/10 om 9.30 uur: PC club
Ma 30/10 om 14 uur: halloweenbingo! Kom verkleed als pom-
poen, heks of griezel en breng je kleinkinderen mee!
Schrijf al in voor de cursus mindfulness die start op  9 november

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 16/10 vanaf 14 uur: smul: rijst- en kriekenvlaai.
Heb je nog geen computerervaring en wil je graag beginnen wer-
ken met een pc? Geef je naam dan door aan ons. Van zodra er 
voldoende geïnteresseerden zijn, organiseren we opnieuw een 
cursus pc voor beginners.
Sinds enkele weken is onze nieuwe kapster gestart. Maak gerust 
een afspraak 
17-18/11: Dienstencentrum Vesalius zet dan zijn deuren open. 
Iedereen welkom om eens te komen proeven van ons aanbod. 
Meer info te verkrijgen in het dienstencentrum.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
U kan nu ook afspraken maken bij pedicure op maandagen: Lou-
ise Koch
Afspraken op dinsdag en vrijdag: pedicure Inge van Roey
Ma 16/10 om 14 uur: naald en draad en kantklossen
Wo 18/10 om 14 uur: Klankschalen
Wo 18/10 om 14 uur: informatie LEIF
Vr 20/10 om 9.30 uur: mandala tekenen
Van 25 tot 27 / 10 : militaire oefening: ook in gebouw Antverpia
Vr 27/10: 9.30 uur: zentangle tekenen
Vr 27/10 om 14 uur: bloemschikken
Op 30 oktober starten schilderwerken in onze cafetaria: enkele 
dagen lokaalwisselingen te verwachten, ook voor de maaltijden.

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

INBOEDEL
OPRUIMING

echtscheiding,

0495/504 635

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 

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

Aanleg van terrassen:

Renovatie van terrassen:

   + heropvoegen

• Vervangen van putdeksels

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897

Gebed aan het H. Hart: 

aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 

en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-

Te huur: 

Schilder, Tuin, hagen 

Te koop: Winterbanden 
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Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u inspir er en tijdens on ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Speciale voo rwaar den
telkens van 10u - 17u

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
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VAN ’T VELD OP UW BORD
(H)EERLIJK, LOKAAL & ORIGINEEL!

GERECHTEN MET BIOLOGISCH VERSE SEIZOENSGROENTEN

WEKELIJKS BUURTKRAAM
DINSDAG, KERKPLEIN TE LINT 15:00 – 19:00

WOENSDAG, HENDRIK LUYTENPLEIN TE BRASSCHAAT 15:00 – 19:00

Voor onze gerechten en wijze van bestelling
WWW.AARDSESMAKEN.BE

POP-UP
OUTLET STORE HIPP

Exclusieve damesmerken,
scherpe prijzen

We zijn er weer, we zijn er weer
Michael Kors,Ted Baker, Pinko, Fly Girl,

Tania Dexters, Mavi Jeans, 7Jeans    
Glamoreus, Jott, Winterjassen, schoenen ex…

BETALING ENKEL CASH!!!

OPENINGSUREN
woensdag 11-13u & 13u30-18u.

vrijdag 13-18u
zaterdag 10u30-13u & 13u30-18u

Locatie: Paalstraat 91, 2900 Schoten  
Voorheen Winkel Moda Di Gio

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

BELEVENISWINKELEN EN
KOOPZONDAG IN BRASSCHAAT

Onder impuls van het gemeentesbestuur en de Brasschaatse 
middenstand, stond afgelopen weekend “gezellig winkelen” op 
de agenda. Zaterdag kregen de shoppers “beleveniswinkelen” 
voorgeschoteld en zondag kon er over de middag in Donk Pa-
tio en na de middag op een verkeersvrije Bredabaan tijdens de 
koopzondag aan sprookjeswinkelen gedaan worden. Ook voor 
de kinderen was er wat leuks voorzien. De op vertoon van een 
kasticket van een aankoop tijdens de koopzondag, kreeg je gra-
tis een stevige, herbruikbare winkeltas. Een prima initiatief in de 
strijd tegen het plastiekafval. Er staan dit jaar nog 2 koopzonda-
gen op het programma en wel op 4 november en 2 december.

BROOD 
BOORDEVOL SMAAK 

AMBACHTELIJK BEREID

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Renoveren?
Zet je meubelen
veilig uit de weg 

Sla ze op bij Cobalt Box.

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Hondenparadijs
Tante D

Gaan jullie op verlof 

0472/191 258

Te koop: ruim app. met 
zicht op groen. Bredabn 
Brassch. centr. dicht bij 
park en winkels. 120m² 
met ondergr. gar. (drive 
in). Ruime liv. en kkn, 2 rui-
me slpk, bdkr met dubbele 
lavabo, douche en ligbad, 
apart toilet, bergruimte 
en terras. Pr. € 320.000. 
T. 0487/919 440

Te huur: mooie en ruime 
garage te Gooreind Bre-
dabaan centr., gel. in gar. 
complex achter apparte-
mentsgebouw. Huurprijs 
€ 70/mnd (vrij 1 nov.). 
T. 0487/919 440

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
klus&zo 0499/103 000

Tuinwerken 
Ronny Kanora

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

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

Te koop: Chalet op 4000 
m² in Limburgse bossen 
te Ham (Leopoldsburg). 
Lage pri js: € 49.995. 
T. 0487/919 440

KFC Exc. Kaart
zaterdag 21 oktober
09.30u: Wijnegem - U11 
10.30u: U13 - KSOC MtH
10.30u: U7 - Mariaburg VK
10.30u: U10 - Essen
11.00u: FC Turk - U8a
11.00u: KFC Brass; - U9
15.00u: Wildert B - Res C
15.00u: Res. A - Mariaburg VK
15.00u: Horendonk FC - Res B  
zondag 22 oktober
09.30u: Ternesse - U15
11.15u: U17 - Westmalle
15.00u: 1e ploeg - Meerle
Wij zijn nog steeds op zoek naar jeugdspe-

tacteer ons via: jeugd@excelsior-kaart.
net 0494 573 393  of  0476 051 779
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L I N G E R I E

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

14 DAAGSE 
VAN DE NACHTMODE 
Nu ook geldig op heren nachtmode!

bij inleveren van draagbare nachtmode 
van de hele familie. 

-10 EURO KORTING 
bij aankoop van nachtmode *

*Vanaf 50 euro, actie geldig van 10 tot 24 oktober 2017

BRASSCHAAT Bredabaan 481, 2930 Brasschaat • 03 294 36 42 SCHILDE Turnhoutsebaan 259, 2970 Schilde • 03 337 25 80 • corpussanus.be

SNEL SL ANK & FIT

1 maat minder
in 1 maand

• Een sessie duurt maar 20 minuten dankzij EMS-technologie
• 36.000 spiercontracties per sessie
• Je buik wordt snel platter, cellulitis vermindert, je contouren verstrakken
• Positief efect bij rugklachten

met

STRAKKE BUIK   •   ANTI-CELLULITIS

Bel nu 0473 19 99 90 en maak een afspraak

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS!
Zondag 22 oktober  Natuurwandeling in domein Vordenstein

Thema: “Slimmer dan je denkt”
Vordenstein maakt samen met het Peerdsbos en het Park van 
Brasschaat deel uit van de groene gordel ten noordoosten van 
de agglomeratie van Antwerpen. Aan de ene kant van de E19 
ligt het Peerdsbos en het Park van Brasschaat (grondgebied van 
Brasschaat en Schoten), aan de andere kant ligt Vordenstein 
(grondgebied van Schoten), een parkdomein dat eigendom is 
van de Vlaamse Gemeenschap. Misschien wat vroeg zal je 
denken maar toch zijn wij, natuur, al volop bezig met ons voor 
te bereiden op de winter. Alle energie en wat wij nodig hebben 
om te overleven zit al veilig en geconcentreerd in onze zaden 
geborgen of stockeren we inderhaast in andere plantendelen. 

Andere organismen verlagen hun energieverbruik, gaan zelfs 
goed beschut in winterslaap. Sommigen migreren naar warmere 
streken. Schimmels, zwammen en paddenstoelen verschijnen met 
als enige bedoeling hun sporen wereldwijd te verspreiden. Slim hé! 
Dit wonderlijk harmonisch geregisseerd schouwspel van vormen en 
warme kleuren is het decor waarin zij de zomer uitwuiven. En… hoe 
dit allemaal met elkaar verweven zit willen we u graag vertellen. 
We verwachten je voor een mooie nazomer-, herfstwandeling om 
14h00 aan de parking van de Kopstraat te Schoten.
De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden zijn 
echter niet toegelaten op het domein. Dit is een organisatie van 
Natuurgidsen afdeling Schoten (V.M.P.A.)

COPY S
E
R
V
I
C
E

PRINT

DRUK
DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
www.drukkerijtroch.be

T U I N E N K R I S -
HERREMANS.be

Tuinaanleg van A tot 
Z en tuinonderhoud; 
Snoeien en vellen 
van bomen; Aanleg 
gazons; Aanleg kunst-
gras; Onderhoud be-
drijfstuinen; Werkt ook 
met onderhoudscon-
tracten; Proper maken 
van opritten.

GSM 0477/261 353

Te koop: Te renov. huis, 
3slk,  garage, tuin.  € 
187.500 Zie immoweb.be 
nr. 7157119 (gn immo). 
Tel. 0495/703 444

Vrouw zoekt werk poete-
sen, strijk, babysit, bakke-
rij. 0483 580 003
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 Winkelcentrum Patio Donk 

Donksesteenweg 246
Di tot vr: 10.00u tot 18.00u

Zat : 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Patisserie Charlotte

ONS KOFFIEHUIS 
IS GEOPEND!

Kom gezellig proeven 
van ons nieuw winterassortiment!

BRASSCHAAT, Ruiterhal, Gemeentepark 10

M.m.v.: DENNIE DAMARO, WILLY SOMMERS, 
Sugarfree, Yves Segers, Lisa Del Bo, Juul Kabas, 

Guy Neve, Ivann,
Michel Van Den Bande (The Sky Is The Limit).

Show van 14.30u tot 18u (Deuren vanaf 13.30u)
Volwassene: € 20 (incl. gratis CD) / Kinderen 

-10jaar: € 5 (incl. gratis CD-single)
Geen ticket verkoop en plaats reservatie vooraf!

www.denniedamaro.be

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017
"DENNIE DAMARO SCHLAGERFESTIVAL" 

DANKBETUIGING

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

GESLAAGDE ARMWOEDEKWIS

Op vrijdag 29 september organiseerde beweging.net Brasschaat 
in zaal Drieheem voor de eerste keer de ‘Armwoedekwis’, met als 
thema “Samen tegen armoede”. Deze originele quiz met zeer geva-
rieerde vragen en ludieke opdrachten bezorgde iedereen een gezel-
lige avond. De vragen hadden als onderwerp: inkomen, huisvesting, 
vrije tijd, onderwijs, gezondheid, arbeid en tewerkstelling. Ook een 
lokale ronde deed de deelnemers nadenken over kansarmoede. De 
ploeg ‘OCMW Weetjes’ behaalde de meeste punten, voor ‘CD&V’ 
en ‘De Elfjes’. Alle 15 ploegen ontvingen een passende prijs onder 
de vorm van waardebonnen van de Kringwinkel, de Wereldwinkel 

Mensen van Kabas zorgden met succes voor een lekkere ‘Soep op 
de stoep’. Beweging.net Brasschaat schonk een mooie cheque aan 
Kabas en aan Welzijnszorg.

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
winkelbediende

m/v
Uren o.v.t.k.

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Dringend gezocht: kok 
en garçon. Brasserie 
Chopin. 03-651 44 10 - 
0485 919 357

Alle snoeiwerken hagen, 
bomen, afvoer groen. Tom 
0492 822 180

U doet regelmatig rom-
melmarkten? Wij als 
groothandel bieden u 
verschillende leuke pro-
ducten aan zoals wens-
kaarten, papierwaren, 
enz... aan zeer interes-
sante prijzen. Interes-
se? Bel 0478/345 251

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw. Spr. Eng., 
Sp.  + bt je  Fr.  /  Do-
m in i kaanse  Repub l . 
0484/684 622 (Martha)

Hulp nodig a. huis voor 
bejaarden? Gepensio-
neerde verpleegster biedt 
u hulp, ook gezelschap. 
Goede ref. 03/454 14 62 
- 0479/554 267
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-50% KORTING 
OP ALLE TEGELS 

IN STOCK
Tegels vanaf 7.95€ (zie voorwaarden winkel 

en niet cumuleerbaar met andere acties)

WIJ BLIJVEN DE OUTLET VOOR UW TEGELS

MEER DAN 250.000 M² TEGELS UIT VOORRAAD LEVERBAAR

NIEUW FILIAAL: Essensteenweg 12 - 2950 Kapellen
Hoogkamerstraat 233 - 9140 Temse - Tel 03 766 75 01

www.tegeloutlet.be - temse@tegeloutlet.be - Open: Ma-zat: 10-18u, Zon-feestd: 12-17u

WORDT 

TEGELOUTLET 
Kapellen & Temse

10 ONWAARSCHIJNLIJKE 
OPENDEURDAGEN
van vrijdag 20/10 t.e.m. maandag 30/10/2017

BA
LB

Y0
0C
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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

Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf dan 
zeker in op de jaarlijkse quizavond van de culturele raad van Bras-
schaat op vrijdag 24 november 2017 om 20 u stipt (deuren 19.30u) in 
de “Ruiterhal” van het Cultureel Centrum Brasschaat, Gemeentepark.
Quizmaster Dirk COP zal uw kennis over algemene onderwerpen peilen.

Inschrijven kan tegen € 15/ploeg van max. 6 pers. via het cultureel cen-
trum, tel. 03/650.03.40, fax: 03/650.03.59, cultuurraad@brasschaat.be 
en mits overschrijving op rekening nummer BE10 3630 5379 2604 (BIC 
BBRUBEBB) van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 20/11 as.

Beste klant,
Het nieuwe winter seizoen staat voor de deur. Op zoek naar nieuwe mode 
trends,waarbĳ  het niet alleen om mode gaat maar om vrouwelĳ ke inspiratie.
Je vrĳ  en happy kunnen voelen, en naar ieders budget spring dan zeker even 
geheel vrĳ blĳ vend binnen. Kortom voor dames die op zoek zĳ n naar net dat 
tikkeltje meer, dan is Hype het adres.

Kom en ontdek onze herfst-wintercollecties en geniet van

  -10% KORTING
Hype Fashion • Paalstraat 34 • Schoten

Like en volg ons zo blĳ ft U steeds op de hoogte van de nieuwe collecties.

Herfst modedagen 17-21/10

HYPE FASHION

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 
uitgevoerd. vakman 35j. 
erv. 0468/328 347

Te huur of te koop 2 
warme autostnplts. Bras. 
C. 0479/990 545

Man zoekt werk: tuin-
werk en alle ander werk. 
0488/240 214

Filmavond
De Boys en Girls van Eke-
ren-Donk in samenwerking 
met de KWB organiseren op 

mavond in de parochiezaal De 
Nobele Donk over het verleden 
van  de Donk.
Onder andere volgende the-
ma’s komen aan bod: de Chiro, 
vrouwenvoetbal ‘t Rozeke, de 
Vespa Club ....en exclusieve 
beelden van de veldcross Prijs 
Claessens. Inkom 5 euro

OVER TE NEMEN 
WEGENS PENSIOEN

 
Goed werkende 

kaas-delicatessen zaak

DE KAASHOEVE
te schoten 

PAALSTRAAT 60   
03 658 48 44

LUDIEK
2e hands dames merkkledij,

schoenen en handtassen

ACTIE DELVAUX

-10%
gans de maand oktober

Bredabaan 356 (naast Brasschaatse Film)
Zo. - Ma. gesl. • 03/652 00 92

Ludiek Boutique

Voor de sint aan huis. 
Bel de sinterfoon. 03/542 
35 14

Ik zoek werk als poetsvr. 
erv. en ref. Ik spr. Eng. 
0486/507 854 Lyba

Man zoekt werk tuin, 
rest., schoonm. 0465 397 
152

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

Te huur: App. 2de v. Veld-
str. 59, 3slk, liv. bk, hal, 
garage. 03/383 22 19 - 
0476/672 164

Renovatiew., behang, 
schilderw., gyp., teg., be-
zet. 0488/367 192

Gevraagd: Inlandse ei-
kels, enkel zuiver zonder 
blad, niet gedroogd, enkel 
op wo. 27 sept., 11 en 25 
okt. 8 en 29 nov. v. 18u. 
tot 19u30. 0,25 de kg. 
Leopoldslei 62 Brass. of 
Zeurtsebaan 8, Schoten.
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Zij waken over uw nachtrust

VERJAARDAGS
ACTIE

GRATIS accessoires t.w.v. 20%
bij aankoop van 

bed, matras of bedkader.*
*niet cumuleerbaar met andere acties, geldig tot 31/12/2017.

Kom en ontdek ultiem slaapcomfort
in onze nieuwe winkel

Dream Beach
Bredabaan, 332 - 2930 Brasschaat
Tel: 03 645 19 99 - info@dreambeach.be
www.dreambeach.be

Dream Beach bestaat 20 jaar,
wij vieren en U viert mee…
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www.houtenkinderspeeltuigen.be • Tel 0498/05.79.36

Prijs: € 1.145

KLIMTOREN

met 2 schommels + 

met echte klimstenen 
+ GRATIS PLAATSING.

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

De kinderen en kleinkinderen
melden met droefheid het overlijden van

Maria Kerremans
weduwe van Pierre Tits

geboren te Rumst op 1 februari 1931,
thuis te Brasschaat overleden op 8 oktober 2017.

In familiekring hebben we van haar
afscheid genomen.

Condoleren,
Familie Tits

Hulshout 44 - 2930 Brasschaat

Quirijnen 03 650 15 15

Hulpelektricien
-  Motivatie en positieve ingesteldheid
-  Verantwoordelijkheidszin
-  Zelfstandig kunnen werken met 
 ondersteuning van ervaren mede- 
 werkers

Elektricien
-  Plannen kunnen lezen
-  Verantwoordelijkheidszin
-  Zelfstandig kunnen werken
-  Relevante ervaring

heeft u te bieden:

ZOEKT

- Motiverende verloning 
- Extralegale voordelen  
- Afwisselende & uitdagende job
- Jonge en dynamische werkomgeving
- Opleiding

- Motiverende verloning 
- Extralegale voordelen  
- Afwisselende & uitdagende job
- Jonge en dynamische werkomgeving
- Bestelwagen ter beschikking

Schaapsdijk 47 - 2990 Wuustwezel - T 03/290.88.33 
info@bernaerts-elektro.be

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

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te koop gezocht: Open 
bebouwing kort bij cen-
trum. 0486/891 413

Te koop gezocht: Groot 
dakapp. bi j  centrum. 
0486/891 413

Dame met ervaring zoekt 
werk: Poetsen, strijken, 
ramen kuisen, babysit. 
Spreekt Ned. 0483/401 542

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

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

Winterbanden, 4 stuks. 
Als nieuw 1 winter ge-
bruikt. Michelin 205/55/
R16 (RSC) m+s Radial 
x. € 290. 0468/121 831 - 
0468/121 830 

Ik zoek werk, schoonma-
ken, strijk, bejaardenhulp. 
0483/380 621 - 0466/111 
958

Studente 17jr, laatste jr 
we/wi, GEEFT BIJLES 
WISKUNDE/WE tm 3e 
middelbaar. 12,50€/u T 
0488 212 485

Te Huur: Sint Job, De 
Renlaan 23; Volledig ge-
ren. woning (2013) HOB 
met ruime living, open 
keuken(dovy) ,  berg , 
terras, tuin, gar, 2 slpk, 
berg, badk. Beschikb 
01/12/2017. 995,/mnd. 
Bezichtigen: 0475/616 200

Alle renovatiewerken: 
Schilderen, behangen, 
laminaat, parket, tegels, 
gyproc, loodg. Gratis of-
ferte, Werkt aan € 8,50/u. 
0484/253 226
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Jouw Kringwinkels
in Antwerpen-Noord:

Bredabaan 397, 2170 Merksem
Kapelsestraat, 2950 Kapellen

Venstraat 153 b, 2900 Schoten
Bredabaan 651, 2930 Brasschaat

EXTRA GROOT AANBOD VAN
BRASSCHAAT: HANDTASSEN & KRISTAL
MERKSEM: BOEKEN, PLATEN & STRIPS
KAPELLEN: STRIPS & STRIPFIGUREN
SCHOTEN: NIEUWE KRINGWINKEL!
    dekringwinkelantwerpen
    dekringwinkel.antwerpen
www.dekringwinkel.be/antwerpen

DAG VAN DE KRINGWINKEL
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

†

Quirijnen 03 650 15 15

Met innige droefheid melden wij het heengaan van

Mevrouw
Elza Symoens
weduwe van de Heer

Arnold De Bièvre
Geboren te Sint-Niklaas op 4 mei 1924 en godvruchtig 

overleden te Antwerpen op 11 oktober 2017.

Delen samen in dit verlies : 

Luc en Eveline Brusselmans - De Bièvre,
Jean-Pierre en Marie-Louise De Dobbeleer - De Bièvre,
Véronique De Bièvre,
Aline De Bièvre,
Stephan en Alexandra De Bièvre - Svoronou,

haar kinderen,

haar klein- en achterkleinkinderen,

haar Neven, Nichten, Achterneven en Achternichten,

de families Symoens-De Keersmaecker en De Bièvre-Roevens.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering 
bij te wonen op woensdag 18 oktober 2017 om 11u. in de 
decanale kerk Sint-Antonius te Brasschaat-Centrum, gelegen 
aan de Bredabaan.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30u.

Aansluitend heeft de teraardebestelling plaats in de familieconcessie 
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum, gelegen aan de 
Miksebaan.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouw-
bericht ontvingen, gelieve dit als dusdanig te beschouwen.

Condoleren : www.condoleances.be/elzasymoens

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

Herfstactie
-10%

op overgordijnen • rolgordijnen 
vouwgordijnen • lamellen
Japanse wanden • horren

www.raaminstijlbrasschaat.be  •  info@risbrasschaat.be M
et

 s
te

un
 v

an
 

Bredabaan 467
Brasschaat

03 337 15 25

Openingsuren:
di-vrij: 13.30 - 17.30u

zat. 9.30 - 12u en 13 - 17u
zon-ma. gesloten

21 en 22 oktober

Officiële invoerder van

Antwerp Motorhomes
Antwerpsesteenweg 79
2940 Hoevenen-Stabroekwww.antwerpmotorhomes.be

Verkoop & verhuur

opendeurdagen

GEZINSBOND BRASSCHAAT de  2de  
HANDSBEURS Zondag 22 Oktober 2017 

speelgoed, boeken en kinderkleding.
Gratis inkom op zondag 22 oktober van 14u tot 16u30 in de Ruiterhal. 
Gemeentepark 10 te 2930 Brasschaat: 2de handsbeurs voor speelgoed, 

-
sen. Ouders bieden nog bruikbare kleding van hun spruiten, of het niet meer 
zo geliefde speelgoed en boeken of strips die niet meer gelezen worden 
te koop aan. Aan de toog is er drank en gebak aan democratische prijzen.

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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



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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

Feesten
Brasschaatse Film,     Nr. 42,     18-10-2017 14 



Brasschaatse Film,     Nr. 42,     18-10-2017  15

PASSIE VOOR BROOD MET SMAAK BEREID 
MET PURE BLOEM EN NATUURLIJKE DESEM

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASCHAAT • WWW.LABOULANGERIEBR.BE

Maak jouw verandadroom waar

Sleutel-op-de-deur veranda’s
Al bijna 35 jaar maakt Bruynseels-Vochten het verschil als specialist in ramen 
en deuren in aluminium en pvc. Sinds het begin van de jaren ’90 blinken wij ook 
uit in sleutel-op-de-deur veranda’s. Het bouwen van veranda’s is een vak apart. 
Onze ervaren vakmannen kennen de kneepjes. De technische mogelijkheden, 
de ruime keuze in stijl, vorm en concept en de perfecte installatie zijn een kolfje 
naar hun hand.

Eén aanspreekpunt van a tot z
Droom jij van een veranda, tuinkamer of keuken die aansluit op de tuin? Wij 
helpen om je ideeën vorm te geven en komen vrijblijvend bij jou ter plaatse. 
Aan de hand van foto’s van realisaties gaan we je voorkeuren en wensen in 
detail na. Wij bereiden je verandaproject van a tot z voor en voeren het uit 
in eigen beheer. Van ontwerp en funderingswerken tot en met de elektriciteit 
en vloerwerken. Onze deskundige medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid. 
Uiteraard houden zij rekening met stijl, esthetiek, comfort, functionaliteit, ener-
giezuinigheid en isolatie. Of je nu een groot of klein project voor ogen hebt, bij 
Bruynseels-Vochten is iedereen welkom.

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 - E info@bruvo.be

Alle dagen open van 10u-17u, zondag van 14u-17u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

www.bruvo.be “Zor geloo s genieten van nog meer  tuinplezier ”

telkens van 10 tot 17u doorlopend

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo 22 oktober

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@telenet.be

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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 installatiesD&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

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

Dame geeft computerles 
aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0497/872 410

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

AVONDHULP
VOOR AFWAS 
EN POETSEN

Woensdag en zondag
 gesloten.

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Ophalen oude elektr. toe-
stellen, ijsk., diepvr., oude 
metalen. 0495 789 031

Te koop: elektrische Koga 

0475/980 358

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47
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actueelparkbodeactueel

19.10.2017
dag tegen kanker
Kom op tegen kanker organiseert elke 3e donderdag van de 
maand oktober haar dag tegen kanker.
Op die dag roept men iedereen op om alle mensen met kanker 
en hun naasten te tonen dat ze er niet alleen voor staan.
Dat hun strijd tegen de ziekte ook de onze is.

Verschillende activiteiten worden die dag op touw gezet.
Het personeel van het gemeente-en OCMW bestuur zullen
die dag het gele lintje als teken van solidariteit opspelden. 

Speld ook het gele lintje op en toon je betrokkenheid.

meer info
www.dagtegenkanker.be

Wil je je boeken online verlengen of 
reserveren, maar weet je niet waar te 
beginnen? Heb je vragen over e-mail, 

Moet je online een attest aanvragen en 
kan je wat hulp gebruiken? Of heb je een 
tablet of smartphone en wil je wat tips 
voor interessante apps?

Kom naar het digitaal spreekuur in de 
bibliotheek voor gratis digitale hulp en 
advies. Samen zoeken we een oplos-
sing voor je vraag of probleem. Vooraf 
inschrijven kan via info.bib@brasschaat.
be 

Je mag ook gewoon binnenlopen en 
plaatsnemen aan één van onze tafels.

Tip: Breng (indien mogelijk) jouw
apparaten en inloggegevens mee, dan 
heb je alles bij de hand en kan je zo 
goed mogelijk geholpen worden.

Het digitaal spreekuur is tweewekelijks 
geopend op dinsdag van
16 tot 18.30 uur.

Komende data: dinsdag 17 oktober
  dinsdag 31 oktober
  dinsdag 14 november
  dinsdag 28 november
  dinsdag 12 december

meer info
bibliotheek | Bredabaan 407
T 03 650 03 60 | info.bib@brasschaat.be

toelage voor mantelzorg
Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je in het dagelijkse leven
moeilijkheden? Dan kan je onder voorwaarden een gemeentelijke
toelage voor mantelzorg ontvangen.
De voorwaarden en meer informatie vind je op www.brasschaat.be 
of bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen (op afspraak).

meer info
dienst pensioenen en tegemoetkomingen 
T 03 650 25 92
sociale.dienst@brasschaat.be

verwarmingstoelage stookolie
Je kan onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage
ontvangen indien je verwarmt met mazout/huisbrandolie, petroleum 
of propaangas (zowel voor levering aan huis als aan de pomp). 
De voorwaarden vind je op de website of bij de dienst pensioenen 
en tegemoetkomingen.

meer info
dienst pensioenen en tegemoetkomingen | T 03 650 25 92
(de aanvragen zelf gebeuren altijd op afspraak)
www.verwarmingsfonds.be 
gratis nummer 0800/90 929

In samenwerking met IGEAN kan je via een groepsaankoop een elektrische 

Daarvoor werden twee merken en modellen uitgekozen. Eén

15 oktober besteld worden bij enkele handelaars in de

terug op de website van Igean. 

meer info
www.IGEAN.be | T 03 350 08 08 

 

 

 
 

 

INFOSESSIES 
VRIJWILLIGERSWERK 

 
maandag 23 oktober om 9.30 uur 
donderdag 26 oktober om 14 uur 

dienstencentrum Vesalius (rode zaal),  
Prins Kavellei 77 

 
 

 
 
 
 

Heb jij een hart van goud en help jij de mensen graag ? Dan is 
vrijwilligerswerk zeker iets voor jou. Je kan een handje toesteken bij 

verschillende diensten van het OCMW Brasschaat en/of bij het 
Zorgbedrijf Brasschaat. 

 
Benieuwd? 

Kom dan zeker naar één van onze infosessies. 
 

  

meer info? www.brasschaat.be

De kandidaten van de eerste
stemmingsronde zijn bekend!

Welke ondernemer mag van jou naar de volgende ronde?
Ga naar www.brasschaat.be en stem!

Brasschaat’s
klantvriendelijkste

ondernemer

100 % klantvriendelijk
2017

digitaal spreekuur in de bib

groepsaankoop elektrische fi etsen

Roefeldag 2017
31 oktober 
13.30 tot 17 uur
voor kinderen 
van 8-12 jaar

meer info 
www.brasschaat.be
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Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

App op de 1ste verd, ruime woon- en eetkamer op parket met balkon, badkamer. Beschik-
baar vanaf 01/11/2018. Indeling; ruime hal met apart toilet, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was en droogmachine, Badkamer met bad en douche, 
ruime woon-en eetkamer met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Riante, luxueuze appartementen van 107m² 

terrassen. Afwerking naar keuze. 
Ondergrondse parkeergarage met 

aparte bergingen. Lift. 
Zeer energiezuining. Vloerverwarming

Moderne appartementen met 1 of 2 slaapkamers. 

Vloerverwarming & privatieve zonnepanelen.
Zeer energiezuining! 

LANCERINGSVOORWAARDEN:

GRATIS PARKING

KFC Brasschaat
zaterdag 21 oktober
09.30u: U7 b - Berchem Sport 
09.30u: U8 b - Wijnegem
11.00u: U9 - Exc. Kaart
12.30u: U13 - KSK Donk
15.00u: Gew. Res. - Wijnegem
20.00u: 1e ploeg - Rochus Deurne
10.00u: RAFC - U7a
09.30u: Olymp Pirates - U8
09.30u: Mariaburg - U10a  
12.00u: s’ Gravenwezel - U11
09.45u: KSK Donk - U12
14.30u: Bonheiden - Prov res.
zondag 22 oktober
10.30u: U17 - City Pirates
15.00u: 1ste pl. - Rochus Deurne
09.30u: Mariaburg - U15a
09.30u: Westmalle - U15b
Wil je aan sport doen, voetbal, 
sluit dan aan bij KFC. Bras-
schaat. Geboortejaar 2012 
-2013 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

Breesgata vzw
Elke eerste zondag v.d.m. 
het gezelligste cafeetje van 
Brasschaat van 14 tot 19 uur. 
Heemkundig archief en mu-
seum. Miksebaan 50, Bras-
schaat. www.breesgata.be

-

Procedure

gemeentehuis.

Kijkmoment

Contactgegevens
Voor het opvragen van de volledige brochure, de biedingsdocumenten, het indienen van uw bieding 

De brochure en de biedingsdocumenten kan u ook downloaden op de website van de gemeente 

te koop: duplexwoning Prins Kavellei 40, Brasschaat

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje on-
gedwongen quizplezier? Schrijf 
dan zeker in op de jaarlijkse 
quizavond van de culturele raad 
van Brasschaat op vrijdag 24 no-
vember 2017 om 20 u stipt (deuren 
19.30u) in de “Ruiterhal” van het 
Cultureel Centrum Brasschaat, 
Gemeentepark. Quizmaster Dirk 
COP zal uw kennis over algemene 
onderwerpen peilen. Inschrijven 
kan tegen 15 EURO per  ploeg van 
max. 6 personen via het cultureel 
centrum, tel. 03/650.03.40  – fax: 
03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrij-
ving op rekening nummer BE10 
3630 5379 2604 (BIC BBRUBEBB) 
van cultuurraad Brasschaat, en 
dit tot uiterlijk 20 november as.

vele opties - winter-
banden - goede staat

Tel 0479-451852

TE KOOP
VOLVO
XC60 D
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KAPELLEN
ESSENHOUTSTRAAT 196 - GLVL
Gelijkvloersappartement in een modern gebouw 
gelegen nabij het centrum van Kapellen met 
2 slaapkamers, tuin van 43 m² en garagebox. 
EPC: 166

€ 209.000

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: glv-
studio met tuin prijs € 168 800. Appartement op de 
1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 182 
500. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in 
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN

EKEREN

WUUSTWEZEL

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

€ 225.000

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

€ 219.000

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
€ 249.500

BREDABAAN 820
Modern 2 slaapkamerappartement van 112 m² met 
terras, afgewerkt met hoogwaardige materialen. 
Voorzien van binnengebied met afgesloten gara-
geboxen of carports, alsook afgesloten bergingen, 
fietsenlokaal en vuilnisberging. Ideale ligging aan 
het centrum. Meer info 0471 41 11 34

€ 259.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Aangename 
wonomgeving op kleine afstand van centrum van 
Brasschaat. EPC: 650

€ 275.000

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
€ 245.000

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 
3 slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in 
centrum bij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. Alle modern comfort aanwezig. Ideale 
startswoning. Mogelijk klein beschrijf. EPC: 609

€ 235.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-
kamers in centrum van Maria-ter-Heide. In 2010 zijn 
nog meerdere renovaties gebeurd. Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving. EPC: 314

€ 295.000

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.

€ 310.000

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

€ 325.000

WATERMUNTSTRAAT 4
Zéér gunstig gelegen OBB-landhuis mt 3 slk en 
dubbele garage in landelijke woonomgeving 
te Gooreind.De woning heeft recent nog een 
make-over gehad waarbij badkamer en keuken 
hedendaags vernieuwd zijn.Verder voorzien van 
zonnepanelen en zonneboiler. EPC: 378

€ 399.500

BOERENDIJK 85
Gerenoveerde gezinswoning op een perceel van 
352 m² met 2 slaapkamers met de mogelijkheid 
een 3de slaapkamer te voorzien, ruime garage 
en grote tuin van 230 m². Klein beschrijf mogelijk. 
EPC: 472

€ 259.000

LAAR 226
vrijstaande gezinswoning op een perceel van 
662 m² gunstig gelegen nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer met vlotte verbinding naar 
autostrade. Deze woning beschikt over 3 slaap-
kamers (allen gelijkvloers), inpandige garage 
met automatische poort en tuin. Ruime zolder! 
Elektrische keuring is conform. EPC: 327
€ 329.000

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

FRANS OOMSPLEIN 7 - 1STE
Hoekappartement gelegen in het centrum van 
Hoevenenmet 2 slaapkamers. Recente beglazing 
en brander. Klein beschrijf mogelijk. EPC: 192

€ 159.000

EKEREN

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRECHT

BORKELSTRAAT 108
Gerenoveerde woning op 310 m² met achteruitgang, 
ruime Zuidoost tuin, tuinhuis, terras, 3 slks, vernieuwd 
en geïsoleerd dak, mogelijkheid tot huren van ach-
terliggende garage. Kelder en bergzolder aanwezig. 
Topligging vlakbij het centrum, parken, scholen, 
openbaar vervoer en mogelijk klein beschrijf! EPC: 300

€ 275.000

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

€ 159.000

SPECHTENDREEF 27
PRIJSVERLAGING!!! Bouwgrond of bestaande 
verzorgde chalet van 1997 op een perceel van 820 
m², een perceelbreedte van 20 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, garagebox, tuinhuis, 
geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin vooraan is 
ZW gericht. Recreatief woongebied = permanent 
wonen toegestaan! EPC: 661
€ 225.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
SPARREWEG 21
Verzorgde ruime woning op 1289 m² met ca 300 m² 
bewoonbare oppervlakte, Zuid terras en tuin, inpandige 
garage, volledig kelderverdiep met 5 ruime kelders, 
leefruimte met ruime keuken, 3 tot 4 slaapkamers 
of studio op de verdieping, 2 badkamers, 3 wc’s en 
geïsoleerde bergzolder met trapluik. EPC: 414

€ 470.000

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)

HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112 - 2DE
OPENDEURDAG WOENSDAG 18/10/2017 VAN 16 
U TOT 18 U - Nwbw penthouse met een prachtig 
panor. zicht op de polders. Ruim ZW terras van ca 
34 m², liv met open ing. kkn, 2 slks, badk, apart 
toilet, berging, vuilnisberging en meterlokaal. Par-
keerkelder voor 16 autoparkeer-pl. en privékelder 
mits meerprijs. Meer info 0471 41 11 34
€ 239.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

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

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

INGEZET MITS: € 280.000
DEFINITIEVE 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

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

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

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

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

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

Wij bestrijden buxusmot 
100% bio, goed resultaat. 
0468/251 287

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

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

Vrouw zoekt werk: Poet-
sen, horeca, verkoop, in-
pak (Cintia) 0465/741 392

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu klus&-
zo. 0499/103 000

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

Te koop: volledige in-
richting van lunchcafé / 
broodjeszaak. Stopzetting 
handel wegens verkoop 
gebouw. Vraag onze lijst 
/ inlichtingen: 0478/584 
978 - ontbijtcafepepa@
hotmail.be

Mobiele boomzagerij
Mobiele kliefdienst 

-www.log-ic.be
tel: 0475/703.254

Man zoekt werk baby-
si, rest., schoonm., tuin, 
e.a.w. 0465 223 777
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Uw eigendom verkopen ?

Hoogboomsteenweg 181 b2, 2950 Kapellen • 03 666 79 46 
info@steenvastgoed.be • www.steenvastgoed.be

Wij zijn steeds op zoek 
naar projectgronden en 
te renoveren woningen. 

Komt uw pand in aanmerking?

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

Mijn ambitie�?
Deze sleutel vlot  
van eigenaar  
doen veranderen. 

TE KOOP

TE HUUR TE HUUR

TE KOOP

€ 375.000,-

€ 870,-/mnd

€ 635.000,-

 
Half open landhuis van 384m² op 
1.000 m² met 9 spks. 

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Kindvriendelijk gelegen woning op 
Zuid georiënteerd perceel.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 735,-/mnd

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

€ 309.000,-

€ 1.500,-/mnd

€ 425.000,-

TE KOOP

Centraal gelegen kantoor- en/
of praktijkruimte van 140m² met 
ruime etalage, in hartje Mariaburg.

Pracht. H.O. woning op 493m²
ZW oriëntatie - met 4 slpks en gar.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv; EPC 224 

€ 309.000,-

 
Volledig gerenoveerde woning te 
Brasschaat in centrum.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

Luxueus en zonnig nieuwbouw-
app (75m²) met ruim terras, opge-
schilderd en instapklaar. EPC: 157

Brasschaat, Hemelakkers 3
Het mooiste uitzicht van Bras-
schaat! Appartement op de 3e V 
met 2 slpks, terras en lift. EPC: 421

Een stukje paradijs in hartje cen-
trum!

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 331

  TE KOOP

Opbrengsteigendom met 2 appar-
tementen en handelsgelijkvloers

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

€ 635.000,-
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Algemene bouwwerken
Vermeld de code “Brasschaat 15”

en ontvang 15% korting

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

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

KANTOREN TE HUUR
Business Center Brasschaat 

Gelegen Bredabaan 859

Flexplek € 450, Kantoor v.a. € 595 All-in

T +32(0)3 644 9890 / info@cobalt.be / www.cobalt.be

Garageverkoop,  zat. 
21/10 van  12u tot 16u 
en zon. van 10u tot 16u. 
Moderne kleding, klein an-
tiek. veel oorlogsboeken, 
aanhangwagen 2m l. enz. 
Bredabaan 1155. (aan de 
s.o.c. Tennis) M.t.H. Brass.

Te huur: woning Bras-
schaat, Verhoevenlei. 3 slk, 
geïnst. keuken, berg., kel., 
open haard, 2 wc, badk. 
met douche, ligbad. Zuide-
lijke tuin, centraal gelegen. 
Vrij vanaf 01/01/2018. Tel: 
0495/263 831

Te huur: Centr. Schoten  
studios, gemeub. Vrij € 
495. 0495/214 041

Man zoekt werk. Spr. 
Eng. 0466/288 626

Te huur: Ben. app Pasto-
rijstraat 3 Brass.driehoek 
3slk,,vernw.badkamer en 
keuk. ruime gar. €850,- pm. 
03/651 39 49 - 0498/437 
090

Pannenkoekslag
en wandeling 

Vzw Heikant,  vriendenkring 
van de scouts van Maria-ter-
Heide, organiseert op zondag 
22 oktober van 13.30 uur tot 
18.00 uur hun jaarlijkse pan-
nenkoekenslag en wandeling. 
Lokalen scouts Don Bosco, 
Haelenlei – Nieuwpoortlei. 
Scout of geen scout, iedereen 
hartelijk welkom!

WUUSTWEZEL LANCEERT VERMISSINGSFICHE DEMENTIE

immers makkelijk de weg kwijt of geraken op de dool. Voor de mantelzorgers is dat niet alleen 
schrikken, maar het brengt ook een hoop extra zorgen met zich mee. “Wij hopen van harte dat 
dit initiatief de veiligheid van personen met dementie een beetje verbeterd en ook de zorg van 
mantelzorgers wat verlicht,” zegt May Aernouts, schepen van ouderenbeleid. “Hopelijk maken 

ging vorig jaar het engagement aan om een dementievriendelijke gemeente te worden. Als eerste 
stap werden er 3 EHBD rugzakken (eerste hulp bij dementie) gelanceerd met allerlei info, boeken, 

-

Een checklist met tips wat te doen wanneer een persoon met dementie vermist is. Deel 1 met 
relevante gegevens van de persoon met dementie en contactgegevens van de mantelzorger(s). 
Deze vul je meteen in. Deel 2 bevat info die je moet invullen op het moment van vermissing. De 

-
krijgen op het gemeentehuis, in de dienstencentra en het sociaal huis.
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Geachte Burgemeester,
Geachte Schepenen,
 
In het kader van de zaak Hens/Revabo, 
werden wij geïnformeerd dat eerstdaags 
het planologisch attest - dat door deze 

bespreking op het college zal worden 
voorgelegd.
 
Graag willen wij u er even op wijzen dat de 
voorgelegde aanvraag NIET strookt met  
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waar-
over de regering een akkoord heeft bereikt 

termijn visie inzake Ruimtelijke Ordening 
werd uitgetekend en welke ook meteen in 
voege is getreden; zijnde de u welgekende 
“Betonstop“ en de “Boskaart” (deze laatste 

Bourgeois maar er zou een vernieuwde
versie op komst zijn).
 
Beide beleidsplannen zijn in het leven 
geroepen om de verdere uitbreiding en 
aantasting van de groene ruimten in 
Vlaanderen aan banden te leggen, met 
zeer duidelijke en concrete richtlijnen.
De aanvraag tot planologisch attest van 

OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN VAN BRASSCHAAT

men, zou ronduit indruisen tegen die visie 
die van overheidswege wordt opgelegd, 
of deze volledig ondermijnen, en een re-
gelrechte slag in het gezicht zijn van de 
gewone burger die zich  wel aan deze re-
gelgeving zal dienen te onderwerpen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat u in eer en ge-
weten  een weloverwogen beslissing zult 
nemen in het CBS, welke in dit geval -ons 
inziens- overduidelijk is: Het planologisch 
attest van Hens is een kaakslag aan elke 
eerlijke ondernemer die voor zulke activi-
teiten dient uit te wijken naar de daartoe in 
het gewestplan bestemde industriegebie-
den. Het schaarse stukje agrarisch gebied 
in Brasschaat mag geen plaats ruimen 
voor zware industrie.
 
Houdt Brasschaat groen! Deze industrie 
hoort niet thuis in de Parkgemeente waar 
u en wij zo trots op zijn!
 

Met vriendelijke groet,
Het Buurtcomité De Brasschaatse Heide

bcbrasschaatseheide@gmail.com

NU ISOLEREN!
wacht niet langer, bel nu 0476/299 499

Na-isoleren van binnenuit met unilin u-therm 
dikte naar keuze, alle naden afplakken en alle 
kieren en spleten op-spuiten met pur schuim.

Na-isoleren van binnenuit met renotherm 
gipskartonplaat of gipsvezelplaat. 2 in 1 
geïsoleerd & afgewerkt (inclusief damp-
scherm), optimale thermische sluiting met 
tand en groefsysteem, handig formaat ideaal 
voor zoldergaten.

Na-isoleren van zoldervloer met renotherm 
OSB plaat of spaanderplaat. 2- in-1 geïsoleerd 
& afgewerkt (inclusief dampscherm), optimale
thermische sluiting met sponning systeem, 
handig formaat ideaal voor zoldergaten. Lichte 
plaat met hoge drukweerstand.

Brekelen 4 bus 9
2990 Wuustwezel

Hellend dak voor opslag

Hellend dak voor leefruimte

Zoldervloer isolatie

Bel voor GRATIS OFFERTE: 0476 299 499

De softbalploeg heren mocht dit jaar de gouden medaille en de Eu-
ropean Supercup mee naar Brasschaat brengen. De grootste base-
ball club van België kan terugblikken op een sportief weerom zeer ge-
slaagd seizoen met alvast kampioenstitels in de nationale competitie 
bij de cadetten-gold, junioren/U23 en Heren 2 in 3de afdeling.

werden in de feesttent alle teams en hun coaches voorsteld. De vele 
vrijwilligers werden uitgebreid in de bloemetjes gezet en de kampioe-
nen werden gelauwerd. Ook qua jeugdwerking doen de Braves het 
schitterend. Met sportieve resultaten belanden zij steeds in de top-3. 
Het groeiend aantal leden wordt opgeleid door een enthousiaste coa-

Sorito (JPN), Trevor Czerniawski (USA) & Ronald Schreurs (USA). Zij 
werden door Schepen van Sport Adinda Van Gerven in de bloemetjes 
gezet voor hun inzet en passie.

EUROPEES GOUD
VOOR DE BRASSCHAAT BRAVES
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Voor het kerkhof:
grafzerken,
allerlei kerkhofartikelen,
bloemen, vazen,
lantaarns, lampen;
ook voor
collumbarium
en urneveld.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

TE KOOP
TE RENOVEREN 

HUIS 
Schagendreef 9 
2930 Brasschaat 

CONTACT: 
Notaris De Ferm 
& Van Oostveldt 

03 645 40 44

LITERAIR CAFÉ met JEAN PAUL VAN BENDEGEM
Donderdag 26 oktober 2017 om 20u30 in de Ruiterhal, Gemeentepark 10 Brasschaat.

Jean Paul Van Bendegem over Verdwaalde stad. Filosoferen langs straten en pleinen. Een 
gesprek met Kim Buermans. De PGM-band zorgt voor muzikale intermezzi. Jean Paul Van Ben-

en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Dagelijks passeren we musea, bibliotheken, huizen, 

stilstaan het centrale thema. Wat is de betekenis van alles waar we zo achteloos voorbij lopen? 

dachten te kennen. Praktisch: Literaire cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw i.s.m. de 
Gemeentelijke Bibliotheek en C.C.Brasschaat. Kaartjes voor het literair café kosten 5 euro – Vriend 
4 euro - kassa +1 euro.  Reserveren Cultuurcentrum 03 650 03 40, cultuurcentrum@brasschaat.
be, via de website www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek.

BAKO INTERNATIONAL 
bvba Suikerrui 5/1 2000 
Antwerpen adviesbureaus 
op het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
BARBERSHOP vof Heren-
talsebaan 181 2100 Deurne 
(Antwerpen) haarverzorging
BATI bvba Sudermanstraat 
12-14  Antw. cafés en bars
BC LUSO cvoa Driehoekstr. 
154 Ekeren ambachtelijke 
vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk
BERITA bvba Van der 
Sweepstraat 5 bus 83 2000 
Antwerpenhotels en derge-
lijke accommodatie
BENELUX THEATER nv 
Middelmolenlaan 175 2100 
Deurne (Antwerpen) acti-
viteiten van managers van 
artiesten, sportlui en overige 
bekende personaliteiten
BENHA bvba Bredabaan 
486/5 2170 Merksem (Ant-
werpen)eetgelegenheden 
met beperkte bediening
B E TO N K E L D E R B O U W 
bvba Quellinstraat 49 2018 
Antwerpen gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden
BRAZILTHAIGEM bvba Ap-
pelmansstraat 25-27 bus 64 
Antwerpen groothandel in di-
amant en andere edelstenen

BOEMPRIJS Comm. V. 
Schijfstraat 30 2020 Antwer-
pen diverse administratieve 
activiteiten ten behoeve van 
kantoren
BEST HOME bvba Lindenlei 
71 2640 Mortsel bemiddeling 
bij de aankoop, verkoop en 
verhuur van onroerend goed 
voor een vast bedrag of op 
contractbasis
BOUWIMPERIUM JTN bvba
Selsaetenstraat 51 Wom-
melgem ontwikkeling van 
residentiële bouwprojecten
BRYSSINCK bvba Lijster-
laan 4A 2620 Hemiksem 
detailhandel in niet-gespe-
cialiseerde winkels waarbij 
voedings- en genotmiddelen 
overheersen
BILSON bvba Statiestraat 
102/A 2600 Berchem (Ant-
werpen) cafés en bars
B-SERVICE nv Bredabaan 
224 bus RO1 Wuustwezel 
gesp. bouwwerkzaamheden
BTS COMPLETE SULU-
TIONS bvba Kievitplein 20 
C/12 2018 Antwerpen groot-
handel in andere machines 
en werktuigen
BUREAU VOOR LAND-
METEN EN INFRASTRUC-
TUURSTUDIES nv Boter-
melkbn 90 Schoten landmeters

CAUWENBERGHS Dennis 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘DECA-TECH-
NIX’) Louis Janssensstraat 
59 2150 Borsbeek elektro-
technische installatiewerken 
aan gebouwen
CDS FASHION bvba Van 
de Wervestraat 20/302 2060 
Antwerpen groothandel in 
kleding, met uitzondering 
van werk- en onderkleding
CENTER POINT bvba Voor-
uitzichtstraat 6 2140 Bor-
gerhout (Antwerpen) detail-
handel in nieuwe artikelen in 
gespecialiseerde winkels
CHANDRA BISWAS Kartik 
Stenenbrug 73 2140 Borger-
hout (Antwerpen) detailhan-
del in niet-gespecialiseerde 
winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen
COCO FESSE bvba Wijne-
gemstr. 39B Schilde detail-
handel in onderkleding, lin-
gerie en strand- en badkleding 
in gespecialiseerde winkels
COLLECTIVE SPACE ANT-
WERPEN bvba Ankerrui 20 
bus 5 2000 Antwerpen de-
tailhandel in dames-, heren-, 
baby- en kinderkleding en 
kledingaccessoires in ge-
specialiseerde winkels (al-
gemeen assortiment)



Brasschaatse Film,     Nr. 42,     18-10-2017 25

€ 130.000

REGIO KAART op 503m² voor 
ri jwoning vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BOUWGRONDEN TE BRASSCHAAT

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

RECREATIEBOUWGROND te 
Maria-ter-Heide op 1370m² in dood-
lopende straat vg,wg,gdv,gvv,gvkr 

REGIO KAART op 414m² met 5 
garages (verhuurd) vg,wg,gd-
v,gvv,gvkr indicatieve plan-
nen en prijzen op kantoor!

€ 110.000 € 189.000Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

Exclusief appartement 
van 177m² met ruim terras 
in Residentie Capellenhof.

Uitgerust met domotica voor
een luxueus gevoel!

E&V ID: W-0292JU

Bekĳk onze website voor 
diverse appartementen in

Kapellen en Kalmthout!

Engel & Völkers Kalmthout
Heidestatiestraat 53 · 2900 Kalmthout

Tel. 03 666 00 90 · kalmthout@engelvoelkers.com

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

TE KOOP: Husqvarna, 
benzine: kettingzaag Air 
Inject 141, bladblazer X 
Serie 125 BV, trimmer 122 
C 0486/111 569

Ik ben Braziliaanse en 
ik zoek werk als poets-
vrouw. Enkel ernstig werk!
Geen andere diensten. 
Sueli 0487 872 217

Te huur: app. Bredab. 483 
3de. Living, kk Miele, bk, 
douche, 2 la. kast, 2 slk, 
rolluik, ap. wc, gr. berg., gr. 
terr., 2 kast, lift. € 875 + 30 
kost. Alle comf. 0489/706 
264 Na 18u. 0485/384 560

Te koop: Brasschaat Bre-
dabaan (boven Delhaize), 
mooi ingericht app. 2e 
verd. met lift, grote liv., 2 
slk, inger. badk. en kkn 
met berging. Zonnig terras 
en garagebox. Bevr. Gsm: 
0473/322 658

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

SVB Driehoek
20 oktober 2017 
20:00 FC De Kroon - Vaders
20:30 Ostan - Dames
21 oktober 2017 
09:00 Belgica - Miniemen C
09:00 Bacwalde - Mini-min C
10:00 Berkenrode - Miniemen B
10:00 MSC Antw - Mini-min D
10:30 Rapid - Cadetten B
11:15 Bacwalde - Mini-min A
11:30 Noorse - Miniemen A
11:30 Pupillen A1 - Olve
11:30 Pupillen A2 - Olve
13:15 Scholieren - Deurne OB
13:30 Rapid - Cadetten A
14:45 Olve - Mini-miniemen B
15:30 Junioren B - Simikos
18:15 Ossmi - Junioren A
22 oktober 2017 
10:00 Reserven C - Groenenhoek
10:30 Vos Reinaert - Reserven A
12:30 Reserven B - Seja
14:30 Vos Reinaert - 1st elftal

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

LEESKRING 2
In samenwerking met de Open-
bare Bibliotheek Brasschaat 
- dinsdag 24 oktober 2017 om 
20 uur: “De kinderen” van Ian 
McEwan – gespreksleidster An-
nick Van Roey. Plaats: Biboase, 
Bredabaan 407 (ingang via de 
achterkant van de bibliotheek).
Info en reserveren: Willy Cruy-
sweegs – tel. 03 651 51 60 
– wilcruy@hotmail.com. Prijs: 
€ 10 voor Davidsfonds cultuur-
kaarthouders voor de 3 avonden 
van het najaar € 15 voor anderen 
voor de 3 avonden van het najaar

Bijbelleesgroep - Fa-
miliale sfeer ½ u. Info: 
0472/883 227. Aanvang 
8/11/17
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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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Poolse mann. doen 
renovatiewerk: bez., 
gypr., bet., park., schild., 
afbr. Ned. tal. Gr. prijs-
o f f .  R e f .  0 4 9 6 / 0 8 4 
168 -  0496/637 978

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

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

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

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

Ervaren 
winkel-

bediende
voor in de slagerij

(m/v), vriendelijk en 
verzorgd voorkomen,
in dienst vanaf 1/1/”18 

of vroeger

Keurslager
De la Ruelle

Bredabaan 786
Brasschaat

03/663 29 43
e-mail:

dirkdlr@telenet.be

Snoeien en vellen van bo-
men. Eigen hoogtewerker 
beschikb. Goedkoop ver-
wijderen van coniferen en 
laurierhagen. Uitfrezen van 
stronken. 0498/714 812

Steenkool antraciet 
20/30 te koop,50 zakken 
van 25kg. 8 euro de zak. 
tel.0494/481 729

Najaarscursussen 
in het Dakhuus!  

Een zeer groot aanbod aan 
kookcursussen, zoals Thais ko-
ken, winterbarbecue en sushi. 

-

schilderen met olieverf, zingen 
onder de douche,  wil je graag 

herstellen, ….. je kan in het 
vormingscentrum DAKHUUS 
aan de Bredabaan terecht! 

werken, kan dan weer terecht in 

zijn ook cursussen rond Tablets 

Reiki of massagecursussen 
brengen je dan weer tot rust. 
Graag meer info? Neem een 

bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13-17u, woe  17-18.30u) of 
mail naar info@dakhuus.org.

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. geen geremde. 
0492/263 118
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(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 175 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Prachtig gelegen villa ca. 
4.600m², recent vernieuwd. Riante 
lichte living + OH, ing eetkeuken, 

4 slaapk, 3 badk, zwembad, 
sauna, groot bureel/fitnessruimte. 

LUXE ÉN ENERGIEZUINIG!

€ 695.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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

GOOREIND

BRASSCHAAT LOENHOUT

GOOREIND

Garagebox (18m²) met manuele 
sectionaalpoort, gelegen in Maria-
ter-Heide.
        

€ 25.000

Ruime en rustig gelegen woning op 
705m² met 5 slpks, 2 bdks en zuid-ge-
richte tuin met overdekt zwembad. 
EPC 487. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.

€ 378.000

Ruim duplex-appartement (140m²) 
met 3 slpks (waarvan 1 van 50m², 
ook te gebruiken als hobbyruimte) 
en garage. EPC 235. Vg, Wg, Gdv, 
Gvkr, Gvv    € 239.000

NIEUWBOUWPROJECT 
”RESIDENTIE HAGELKRUISAKKER”

(achter de Post in Wuustwezel)

GOOREIND

App 1e V in centrum met woonka-
mer, kkn, bdk, waspl, 2 slpks, terras 
en garage. Vaste kosten: 80€. EPC .
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.

€ 189.000

GOOREIND

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

€ 385.000

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

  € 348.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

OPENDEURACTIE!
GRATIS KEUKEN

Actievoorwaarden 
te verkrijgen op kantoor.

LAATSTE 6 APPARTEMENTEN

OPENDEUR
ZONDAG 22 OKTOBER VAN 10.30 TOT 12.30U.

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

OKRA BRASSCHAAT CENTRUM
Wij zijn op zoek naar mensen die graag KREATIEF bezig zijn.  
Tweemaal per maand op woensdagnamiddag (de 1e en de 3e 
woensdag van de maand) komen we samen in de Emmaüszaal 
, achter “ONS MIDDELHEEM”, Bredabaan 425, Brasschaat van 
13u30 tot 17 uur.  Er is ruime parkeergelegenheid op de parking 
aan de zaal. We maken samen wenskaarten, breien al eens leuke 
popjes of we maken iets tofs zoals een GSMzakje, een handtasje 
of een brillendoos. Enkele malen per jaar maken we een mooi 
bloemstuk. Heb je zelf knutselideeën breng ze mee en we maken 
er samen iets leuk van. Het OKRA lidgeld is 23 euro per jaar, een 
echtpaar betaalt 38 euro.  Je krijgt dan elke maand het maandblad 
OKRA MAGAZINE en DE BELLEMAN, ons plaatselijk infoblaadje 
met al onze andere activiteiten.  Kom eens kennismaken op de 
1e of de 3e woensdag van de maand of maak een afspraak met 
onze voorzitter Eddie Evers tel 0472 36 88 62

Deluxe services: Hoge-
druk reiniging met warm 
water. daken + Coating, 
gevels, stallen, opritten,... 
0484/461 020

Gep. leraar geeft franse 
les. € 15 p.u. 0477/788 
101

Te huur app. 1e verd. 
Bergstraat 10 Brasschaat. 
2 slpk, balkon, garage, vrij, 
€ 650. Tel 0470/313 126

Ik doe uw strijk, halen en 
brengen geen probleem 
(binnen Brasschaat) . 
0497/48.75.42

O n t r u i m i n g e n  v a n 
huis-app-magazijnen enz. 
Bel. Klus&Zo 0499/103 000

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken, hulp bij 
bejaarden, e.a.w. Eng. spr. 
Glory Emegha. 0467/708 
863 - 0488/393 426

Patineren & schilderen 
van al uw klein meubelen. 
Bel 0496/456 802

Mental coach zoekt werk. 
Enk. uur p.w. 0472/713 574

Vrouw zoek t  werk : 
Schoonmaken, horeca, 
verkoop, inpak. 0488/350 
370 (Gloria)

@ rap moet gaan bel 
klus&zo. 0499/103 000
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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

* Prinskavelhof: nieuwbouw assistentiewoning 1e verd., 80m², woonk. met 
open keuken, badk. met inloopdouche, 2 slpkrs, ruim terras, berging, centraal 
domoticasyst. Interessant als investering, verhuur of eigen bewoning. Meer 
info op ons kantoor.

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.

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)

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: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
MERKSEM: Laarsebaan 93, mooi gerenoveerd glvl 
appartement met 1 slpk, open keuken, living, badkamer, 
kelder, nieuwe ramen en boiler – KLEIN BESCHRIJF !
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 - verder te renoveren.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

Dringend gezocht: kok 
en garçon. Brasserie 
Chopin. 03-651 44 10 - 
0485 919 357

Alle snoeiwerken ha-
gen ,  bomen ,  a fvoe r 
groen. Tom 0492 822 180

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
schoonmaken, strijk, inpak. 
0467/667 104 (Debbie)

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

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

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, rest. e.a.w. 
0466 405 329

Man zoekt werk schoon-
maken, tuinw., rest.
0465 221 565

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

Te huur: Kapsalon - kan-
toor of winkelruimte. € 700 
p/m. Verhoevenlei 103, 
Brasschaat. Tel. 03/651 72 
23 - 0472/274 804

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

Ik zoek privéles neder-
lands. omgeving Wuust-
wezel. 0472/802 890
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

!! WINTERACTIE !!

+32(0)486/354.763
www.Sani-Constructs.be

Vernieuw voor 15/12/2017 
uw verwarmingsketel incl:
Thermostaat, vuilfilter
expansievat 18l/1B + console, 
veiligheidsgroep, buizenset en schouw

Keuzemogelijkheden condenserende 
gaswandketel Renova Bulex: 

ThermoMaster T18/25 • ThermoMaster T25/30
ThermoMaster T30/35 • Themacondens 25/30A

Vernieuw 
uw ketel aan 

-21%

Brandhout eik (vers)

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

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

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

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Wandel gratis mee met een natuurgids
Zondag 22 oktober Herfstwandeling in domein Ravenhof te Stabroek
Thema:‘Wat heeft boekdrukkunst met natuur te maken’. Ooit liet Jonker Mo-
retus, afstammeling van het Antwerps drukkersgeslacht Plantin-Moretus, 
het domein Ravenhof aanleggen met rechtlijnige dreven geïnspireerd door 
de tuinen van Versailles. Nu, 250 jaar later, heeft het ANB het Belgische 
deel van het Ravenhofpark kunnen uitbreiden tot 33 ha en heeft het een 
grondige verjonging door gevoerd. De oorspronkelijke luister van het park 
werd in ere hersteld door de rechtlijnige dreven terug aan te leggen, de 
muur van de voormalige groentetuin vrij te maken, wandelpaden aan te 
leggen en exoten te verwijderen. Wil je de sfeer van vroeger opsnuiven kom 
dan zeker het domein bezoeken. Afspraak om 14h00 op de parking van het 
kasteel – Oud Broek 4 te Stabroek. De wandeling is gratis. Iedereen wel-
kom! Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Kapellen (V.M.P.A.)

k ben op zoek naar een 
gemotiveerde medewerk-
ster met ervaring voor 
in onze broodjeszaak te 
Antwerpen Luchtbal. 10-15 
uur per week van maandag 
tem vrijdag. 0496/429 042

Te huur: appartement 
Schansstraat. 2slpkmrs, 
kkn, living,bdkmr, garage. 
Vrij 1 december. 700,- 
0498/86.93.60 

Te koop: 4 winterbanden 
type 215/60R 17 96v. 1 
winter gebruikt. Nissan 
Quasquai. Prijs: € 200. 
0495/456 405
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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):

21 - 22/10 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21 - 22/10 Annelies Grimon 0476/467 33

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 

21 - 22/10 Dr. Stuyck 0476/33 02 38

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

BURGELIJKE 
STAND

Aertssen Lukas 05-10, Hoevenen
Decraene Lotte 03-10, Wuustwezel
Van de Vyver Joan 02-10, Antwerpen
Verbist Letty 03-10, Brasschaat
Al-Bayati Ayham 05-10, Brasschaat
Vandezande Eleonor 03-10, Essen
Silva Valentim Maria 05-10, Kapellen
Cuypers Jasper 30-09, Merksem
Bastenie Felix 05-10, Mortsel
Van Herck Charlie 03-10, Sint-Job-in-’t-Goor
Kerstens Fenn 05-10, Stabroek

Verbunt Vic 08-10, Sint-Lenaarts
Boogaerts Gaston 06-10, Brasschaat
Van Dessel Djace 06-10, Kapellen
Teugels Vince 10-10, Kapellen
Luyckx Jules 09-10, Zandvliet
Eckhardt Yuna 07-10, Essen
Vieira Dos Santos Igor 07-10, Brasschaat
Aydarova Yasmina 30-09, Essen
Meers Lex 28-09, Ekeren
Smout Romy 05-10, Ekeren 

De Sterck Stein te Brasschaat met De Pauw Eva, te Brasschaat
Olyslager Thomas te Brasschaat met Willems Nele, te Brasschaat

Hendrickx Maria, 69 jaar, weduwe van Van Hooydonck Raymond, Brasschaat
Lucas Raymond, 85 jaar, echtgenoot van Vernelen Jeanne, Brasschaat
Jespers Antonius, 72 jaar, weduwnaar van Rampaert Jeanine, Brasschaat
Van den Heurck Armand, 79 jaar, echtgenoot van Schillemans Lea, Schilde
Schmischke Horst Walter, 86 jaar, Schoten
Thys Rachel, 91 jaar, weduwe van Hellemans Maurits, Brasschaat
Geyskens Paulina, 92 jaar, weduwe van Simons Marcel, Kapellen
van Minderhout Cornelia, 68 jaar, echtgenote van van der Velden Robert, Essen
Kerremans Maria, 86 jaar, weduwe van Tits Pierre, Brasschaat
De Belie Roger, 89 jaar, echtgenoot van Van Gulck Eveëne, Schoten
Van Linden Marinus, 90 jaar, weduwnaar van De Wilde Margaretha, Antwerpen
Van Roy Josephus, 84 jaar, echtgenoot van Joosen Augusta, Schoten
Geens Elisa, 79 jaar, echtgenote van Thys Nicolaas, Brasschaat
Vergison Simonne, 86 jaar, weduwe van De Smet Marcel, Kalmthout

Ophaling huisvuil oktober

GFT

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG  18
DONDERDAG   19
VRIJDAG     20
ZATERDAG   21

MAANDAG   23
DINSDAG   24
WOENSDAG 25
DONDERDAG 26
VRIJDAG     27
ZATERDAG   28

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligersGezocht: Gemotiveerde 

mensen die willen bijver-
dienen door een paar uur-
tjes per week te werken. 
Tel. 0488/109 911

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonm.,  rest . ,  ho-
tel, boodsch., keuken. 
0465/768 334 

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

Ik zoek schoonmaakwerk, 
strijk, babysit. Spr. Eng. 
0465/589 496

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

Dame zoekt werk als 
poetsvr., str. Niet roker, 
werkt netjes. enkel ser. 
aanb. 0488/103 961

Te koop: Droog brand-
hout, p. kl. hoeveelh. thuis-
gebr. 0495/914 096

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



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 EIND 2017

LAST
OPPORTUNITIES!!!

-50% tot -80%
e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com

Gewijzigde openingsuren:
Dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00. Zondag en maandag gesloten.

UW INTERIEUR OP MAAT!

Lust u uw ‘voorlopige’ keuken niet meer? Droomt u al lang van een ingebouwde vestiairekast in de hal? Of bent u die 
oude binnendeuren gewoon beu? Dan is het tijd om de hulp van onze vakmensen in te roepen! Hoe klein of groot 
ook, u kunt werkelijk met al uw interieurvragen bij ons terecht. Of het nu gaat om meubels, dressings, maatkasten, 
gyprocwerken of volledige kamerinrichtingen, … Samen zoeken we een maatoplossing die volledig bij u past.

INTERHAUS
T O T A A L I N R I C H T I N G

www.interhaus.be

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne  
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

PUUR BROOD 
LEKKER VOEDZAAM 

EN GEZOND

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE


