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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

DENK TIJDIG AAN UW FEESTKLEDIJ

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

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

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  lente-
schilderwerk !   

Christoph

BR  BEX
SECURITY

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

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE KERST

Bezoek onze prachtige kerstmarkt!

Bloemschikworkshop Kerst
donderdag 7 december, van 14u tot 16u

Bloemschikworkshop tafelstuk
donderdag 14 december, van 14u tot 16u

Kom genieten van de magische sfeer en ontdek de 
                 Demo 

Zondag 19 november, van 11u tot 17u

Bloemschikworkshop Advent
donderdag 23 november, van 14u tot 16u
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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

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.

 is op zoek naar een 
enthousiaste en gemotiveerde 

LEERCONTRACTANT 
Heb je interesse? Bel ons even of kom bij ons langs.

Dokter Roosenplein 39 te Brasschaat
Tel. 03/651 60 48

GEZOCHT!
Interieurarchitect(e)

Bel Gert Cassimon: Tel. 0496/255 949

Bredabaan 792 M.T.H.

KEUKENINTERIEUR

cascan nv

Melkerij Peerdsbos
gezocht

Interesse?
Bel 03-651 81 03 of mail

info@melkerij-peerdsbos.be

vlotte en spontane

KELNER m/v
voor voltijdse betrekking

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

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS!
Zondag 19 november – Natuurwandeling in domein Vordenstein. Thema: 
“Klaar voor de winter” 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 Scho-
ten), 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. Dit wonderlijk harmonisch geregis-
seerd schouwspel van vormen en warme kleuren is het decor waarin 
zij de zomer en herfst uitwuiven. En… hoe dit allemaal met elkaar 
verweven zit willen we u graag vertellen. We verwachten je voor een 
mooie wandeling om 10h00 aan de parking van de Kopstraat, richting 
uitgang, thv het bruggetje. 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.)

Opruimen van inboe-
dels, leegmaken van hui-
zen, appt;, winkels ... Altijd 
correcte prijs tel. : 0473 
88 39 38

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken. 0465/756 
911 

Te koop: Kortestraat 45 
Brass: Enkel lokaal ver-
keer, Recente badkamer 
en keuken, bew opp 162 
m², Klein Beschrijf, EPC 
= 245, dubbel glas - tel 
0485 653 851 - Immoweb 
7143116

Vrouw zoek t  werk , 
schoonm. strijk e.a.w. 
0492/262 954

Jonge deftige vrouw 
zoekt werk in schoon-
maak, kan ook voor trap-
pen en hallen ( ook week-
end werk ). Spr. Ned en 
heeft erv. T- 0486/727179 

Interieur, exterieur,
bezetting, Gyproc,
isolatie, schilderen, 

elektriciteit,
speciale projecten.

Zibi.arte@gmail.com

0496 781 768

Grote en kleine
renovatieswerken
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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

HERFSTACTIE 
Bij aankoop damesbroek

ontvang je een KORTINGSBON VAN € 25*

F A S H I O N
Voel je goed !

16

(voertuigen ouder dan 25 jaar)

Voor iedereen met  voor 

19 november 2017
van  11u - 14u

terugbetaald
bij aankoop van een Miele 
W1 wasmachine of T1 
warmtepompdroogkast

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 

 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

www.brandhoutcenter.be

Brandhout: eik,beuk,berk…
Houtpellets: Plospan, Ecopower, Badger, 
Agricon, Granelco, My pellets…
Houtbriketten: Pini Kay, Nestro, nachtbriketten…

VAN SPAANDONK: 03-315.74.46Achtkamp 
Brasschaat

Tussenstand 
na 6,5 km tijdrit

SENIORS
1 VAN AELST Stefan TEAM ALI
2 HENDRIKX Joren TEAM ALI
3 VANHAEREN Tim ACCENTIS
DAMES
1 PAUWELS Lauranne ACC.
1 VANTHILLO Britt ACCENTIS
3 DRUYTS Lenny
VETERANEN
1 VERMEIREN Dirk RABCHIRO
2 VAN DE PERRE Peter ESAK
3 VAN LOON Paul CHEDY
MASTERS
1 KLOECK Eric RABC
2 VAN RIEL Paul CHEDY
3  V A N  D E N  W Y N -
G A E R T  L e o  A O T
Verslag en rangschikkingen 

BLACK 
FRIDAY
24/25-11

Parfumerie Simonne 

%
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Nieuwe stoffenwinkel 
te Maria-ter-Heide 

Workshops 
Voor gevorderde en beginnende naaisters

Mooie uitgebreide collectie modestoffen 
Met speciale aandacht aan coole jongensstoffen  

Ook fournituren, dus alles om te naaien

Kerkedreef 2 • 2930 Brasschaat
info@stoffenheide.be
www.stoffenheide.be

 volg ons 

STOFFENHEIDE

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 15 november
Dagsoep

Kalfsworstjes 
op wortelstoemp

Donderd. 16 november
Dagsoep

Balletjes met stoofselder
 in tomatensaus

Vrijdag 17 november
Dagsoep

Kip met rijst 
en currysaus

Maand. 18 november
Dagsoep

koniginnenhapje 
met frietjes

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

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bad  WC of  Douche  

thuisbezoek mogelijk op AFSPRAAK 03 66 999 60                 
BREDABAAN 469  te  Wuustwezel, = stoplichten  (parking achteraan) 

Dinsdag + Vrijdag 13.30-17.30 & Zaterdag10.30-17.30u  
HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgsector professionals! 

Stelt voor

Mĳ n “POP-UP” kapsalon
Wegens verbouwingen van 6/11 tot 27/11 ontvangen 

wĳ  u graag op ons “oud” adres: Bredabaan 507
Tel. 03/633 38 20

Zodat u, beste klant van onze service kan blĳ ven gebruik maken.

...ssst we verklappen nog niets....

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

GEWENST: kapster met 
leerovereenkomst; dege-
lijke opleiding motivatie 
gewenst; interesse? bel 
MICHEL JACQUES Merk-
sem 0477 55 80 44 of 
03/6457661 

Grote Garageverkoop! 
Oa kinderkleding, ba-
byspul len,speelgoed.
Zondag 19 november. 
Gezondheidslei 7, Bras-
schaat

SVB Driehoek
Vrijdag 17 november 2017: 
20:00 Vaders - Het Vervolg
20:30 Vremde - Dames
Zaterdag 18 november 2017:     
09:00 Pupillen C1 - Vremde
09:00 Pupillen C2 - Vremde
09:30 Groenenh. - Mini-min B
09:30 Cantincrode - Miniemen C
10:15 Pupillen B1 - Olvac
10:15 Pupillen B2 - Olvac
10:45 Simikos - Mini-miniemen D
11:30 Cantincrode - Cad. B
11:30 Pupillen A1 - Noorse
11:30 Pupillen A2 - Noorse
12:00 Groenenhoek - Mini-min C
12:30 City Pirates - Miniemen B
13:15 Scholieren - Oxaco
13:15 olve- Cadetten A
13:30 Olve- Miniemen A
13:45 Simikos - Mini-miniemen A
Zondag 19 november 2017:       
10:00 Reserven C - Deurne OB
12:30 Reserven B - Olse
13:30 Nieuw Stabroek - Res. A
14:30 Nieuw Stabr. - 1ste Elftal

KFC Exc. Kaart
woensdag 15 november
18.00u: Capellen FC b - U7
zaterdag  18 november
10.30u: U11 - FC Merksem b 
10.30u: U13 - Grav.-Sch. b
10.30u: U8a - City Pirates Ant.
11.00u: Gooreind - U10
11.15u: Ekeren FC - U9
12.30u: Res. C - Nieuwmoer
12.30u: Res B - FC Essen
15.00u: FC Merksem - Res. A
15.00u: Vidam - Wilgenhof
zondag 19 november
09.30u: U15a - Oelegem
11.15u: U17 - Reet SK 
14.30u: 1e ploeg - Zandvl. Sp.
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

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

KFC Brasschaat
vrijdag 17 november
09.30u: Prov Res- Heik. Berl.
zaterdag 18 november
09.30u: U7a - Ternesse 
09.30u: U8a - Heibos
11.00u: U12 - Ekeren FC

10.00u: Olymp. Pir. - U7b
09.30u: Antonia - U8b
10.45u: Mariaburg - U9
12.15u: KSK Donk - U10a
15.00u: Sint-Job - U11
10.00u: Zandvliet Sp. - U13
14.30u: Warriors Antw. - Gew. Res
zondag 19 november
09.30u: U15a - Hoogstraten
11.15u: U15b - Loenhout SK

11.30u: Mariaburg - U17
Ben je geboren in 2012 of 
2013 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. 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

De Nieuwe kompanie brengt de 
heerlijke komedie “ ’T is nooit 
te laat” van Ron Aldridge in een 
regie van Eddy Van Ginckel. 

anders , met Maggy Cuppens in 
de hoofdrol. “Tijdens een verga-
dering van het buurtcomité wordt 
Suzan gebeld door haar echtge-
noot met de boodschap dat hij er 
uit trekt met een jong ding. Haar 
vrienden snellen haar ter hulp 
met goede raad en… ieder zijn 
eigen agenda” Een zeldzaam 

levensechte, herkenbare situ-
aties en hilarische toestanden 
met garantie op lachkrampen. 
Waar: Zaal “Ruiterhal” , gemeen-
tepark 10 ( recent omgedoopt 
naar Azalealaan 6) , die we weer 
omtoveren tot theatercafé.  Wan-
neer?  1,2,7,8 en 9 December 
om 20u en op zondag 3/12 om 
14u30. Reserveren: op www.
denieuwekompanie.be of mail 
naar: info@denieuwekompa-
nie.be of bel met: 0475/900772 
alle dagen tussen 10u en 20u. 
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Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

1 BON GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN BH VAN MIN. €50. Actie loopt tijdens NOVEMBER

L I N G E R I E

Wie brengt de 1000e bh binnen

Giovane Brasschaat • maat 34 - 48

Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 55 35

     Giovane Brasschaat  •  Open di. t/m zat.: 10 tot 18u. 

And the winner is… Aline Stockmans Brasschaat.

Wil je ook winnen?
Doe mee bij je volgende bezoek aan Giovane Brasschaat

uitnodiging
Beste

Het gemeentebestuur van Brasschaat en het OCMW nodigen je van harte uit op het 
STARTMOMENT voor de organisatie van de Burendag.

maandag 20 november | 20 uur | Remise, Gemeentepark 3

Samen met jou en andere vrijwilligers willen we in april/mei 2018 in gans de gemeente 
Brasschaat een burendag organiseren onder het motto "Leer je buren kennen".

Graag inschrijven voor dit STARTMOMENT via: burendag@brasschaat.be

Hou ook alvast je agenda vrij voor het 'Vervolgmoment' voor de concrete voorbereiding.
Dat staat gepland op 27 november 2017, 20 uur.

MOLLEN-
BESTRIJDING
Bastiaansen
Tel. 0031 76-5968279
www.bastiaansenloonwerken.nl

Te koop: BMW 520D Ber-
line, leder, Carbon zwart,
full option, Msportpakket + 
winterband/velg 10/2011. 
138.000km,1e eig. Euro 
5 contractvrij. Pr.o.v.t.k. 
0475/899 366

Praktijkruimte te huur 
(15 m²) in Brasschaat, 
Bredabaan 723, ruime 
parking mogelijkheden en 
een bushalte voor de deur. 
Onmiddellijk beschikbaar. 
Huurprijs 300 euro/maand

Plaats voor 
3 part-time, senior 
BESPARINGS-

CONSULENTEN
verdienste 

€250 - €500/week
Bel of sms ‘info’ 

0473/654 987

Geen tijd of zin in bla-
deren ruimen, tuin onder-
houd. Ik doe het voor u!!!
Bel: 0468/407 742



Brasschaatse Film,     Nr. 46,     15-11-2017  6

Dameskleding

Opendeurdagen 6 tot 18 november

Eerst en vooral willen wij, Tania & Nathalie, jullie bedanken voor jullie vertrouwen en de talrijke gelukwensen voor onze nieuwe zaak.
De twee eerste maanden zijn voorbij gevlogen.

Wij willen jullie graag uitnodigen voor onze opendeurdagen
van maandag 6 tot en met zaterdag 18 november 2017

en laten genieten van tien procent korting op onze gehele collectie.

Hopelijk tot snel!
Tania & Nathalie

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

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

Heel wat van onze schoolvakantiedagen zijn gepland rond be-
langrijke dagen in de Katholieke Kerk. Zo staan Allerheiligen (1 
november) en Allerzielen (2 november) centraal in de vakantie die 
net achter de rug is. Het pastoraal team van Mater Dei heeft een 
hele week gewerkt rond Allerzielen. Met Allerzielen herdenken ka-
tholieken alle mensen die gestorven zijn. Hun namen worden op-
nieuw genoemd. Er is ruimte voor verdriet, want de lichamelijke 
aanwezigheid van een dierbare missen doet pijn, maar tegelijkertijd 
spreken gelovigen uit dat ze ervan overtuigd zijn dat de dood niet 
het laatste woord heeft. 'Er is leven na de dood. Wie overleden is, 
mag thuiskomen bij God.' Dit is een enorm hoopvolle gedachte. De 
godsdienstleerkrachten stonden tijdens één van hun lessen stil bij 
Allerzielen. Ze brachten samen met de leerlingen een bezoekje aan 
de houten pop-up kapel die op de speelplaats stond. Tijdens dat 
bezoek kregen de leerlingen de kans om de namen van hun dier-
bare overledenen op een theelichtje te schrijven, om dat kaarsje 
aan te steken en om het in de kapel te zetten. En de leerlingen van 
Mater Dei gingen niet met lege handen naar huis. Elke leerling die 
een bezoekje bracht aan de kapel kreeg een zakje met zaadjes van 
vergeet-me-nietjes. Het planten en zien uitkomen van deze zaadjes 
geeft een enorm blij gevoel. Uit het zaadje dat schijnbaar sterft en 
verdwijnt, komt nieuw leven voort.

MATER DEI MAG ZICH BIJ DE
GELUKKIGEN REKENEN DIE DE

POP-UP KAPEL MOCHT OPSTELLEN

Garageverkoop wegens 
verhuis Max Hermanlei 
72 Brasschaat. 11, 12, 25 
en 26 november van 10u 
tot 16u. 

te koop: haardhout: ge-
kliefde eik. 1 jaar uitge-
looid & 6 j windgedroogd. 
thu isgebracht  omge-
ving Brasschaat . Tel : 
0495.21.23.37 prijs .95 
euro M³ 

Te koop gevraagd: Twee-
dehands aanhangwagen, 
mag werk aan zijn. Geen 
geremde. 0492/263 118

Te koop: Verschillende 
tweedehands aanhang-
wagens. 2m Lengte vanaf 
200 euro’s. 0486/245 784 

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

Beeldhouwer zkt atelier/
werkruimte. Tel. 0470 319 271

Automekanieker hersteld 
uw auto aan huis a. € 16 
p/u (zeer bekwaam) Tel. 
0478/ 582 850

Bekw. vrouw zoekt werk. 
Poetsen, strijken, oud. 
verz. 0465/173 269

Masseuse (medisch) met 
diploma komt aan huis. € 25 
0465/173 269
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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
BRASSCHAAT • Bredabaan 481 • 2930 Brasschaat • 03 294 36 42                        SCHILDE • Turnhoutsebaan 259 • 2970 Schilde • 03 337 25 80
(Tussen Bakkerij Manus en Mater Dei)                                                                                                                                                                                               www.corpussanus.be
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

In de week van 6 november is Groenservice uit Nijlen gestart 
met de groenaanleg van het project Achter d’Hoven. In totaal 
worden er 5.712 vaste planten, 8.110 heesters en een 167 bo-
men aangeplant. De hinder voor de bevolking blijft beperkt. Het 
project Achter d’Hoven voorziet in een vernieuwing van het plein, 
de bouw van een nieuwe woonwijk en de aanleg van een park. 
Het geeft de gemeente een unieke kans om een nieuwe kern te 
bouwen voor het landelijke Wuustwezel. Schepen van openbare 
werken Kris Van Looveren: “Momenteel legt Vermetten Wegen-
bouw de laatste hand aan de rioleringen en de wegenis in het 
binnengebied Achter d’Hoven. Op termijn zullen deze ontsluiting 
geven aan een 170 woningen in het centrum van Wuustwezel.
Aansluitend start Groenservice uit Nijlen met het aanplanten van 
bomen, heesters en vaste planten in de straten en de aanleg van 
een park. In totaal worden er 5.712 vaste planten, 8.110 hees-
ters en 167 bomen gebruikt.” De hinder voor de bevolking blijft 
beperkt. Het Achter d'Hovenplein blijft beschikbaar als parkeer-
zone. Het dienstencentrum en parochiecentrum De Ark blijven 
bereikbaar en ook de wekelijkse markt kan gewoon doorgaan.

PROJECT ACHTER D’HOVEN: 
START GROENAANLEG

Hoogeind 85 • 2940 Stabroek • Tel. 03/568 89 10
www.deneus-stabroek.be • info@deneus-stabroek.be

Openingsuren: Ma, di, woe, do van 11u. I vr, za, zo van 10 u

Voorgerechten
Ajuinsoep op basis van wildbouillon

met croutons en gemalen kaas - €8,00
Hertencarpaccio met noten, veenbessen,

Wildpaté (ever en fazant) op krententoast

* * *

Hoofdgerechten

Hertensteak met wildsaus* - €28,00

Wildragout met witloofsla, veenbessen
en amandelballetjes €19,00

(*deze gerechten worden geserveerd met appel/veenbessen,
warme groentekrans en amandelballetjes)

* * *

Mosselen

(mosselen nog beperkt voorradig)

De NeusBistro

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
ART DECO EN CO

Een ontdekking van de kunst van 1850 - 1950 Cursus van 4 
avonden door Anne-Sophie Van Vyve  woensdag 29 november, 
6, 13 en 20 december 2017 om 20 uur . Les 1: 1850-1900: 
Waarom nieuwe kunst? Nieuwe kunst in een nieuwe tijdsgeest 
aan de hand van voorbeelden uit art nouveau. Les 2: 1850-1900: 
Van art nouveau naar art deco aan de hand van materiële cultuur. 
Les 3: Atypische –ismes uit de schilder- en beeldhouwkunst en 
hun invloed op art deco (deel 1). Les 4: Atypische –ismes uit de 
schilder- en beeldhouwkunst en hun invloed op art deco (deel 
2). De organisatie van deze cursus is volledig in handen van 
Davidsfonds Brasschaat. Prijs: Davidsfonds cultuurkaarthouders 
betalen € 45 voor de 4 avonden.  Hierbij is een syllabus inbe-
grepen en iedere avond ook 1 drankje.   Anderen betalen € 55 
voor de 4 avonden.  All-in-abonnementhouders hebben deze 
cursus in hun abonnement inbegrepen en hoeven niets te doen. 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423. Inschrijven:  via www.
davidsfondsbrasschaat.be en activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be  De deelnameprijs dient ten laatste 1 week vooraf 
overgeschreven te worden op rekening IBAN BE46 4151 1669 
3136 van Davidsfonds Brasschaat. 

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

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

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

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
van 30 m²/90 m³

3 meter hoog
met grote

 toegangspoort
03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

POP-UP STORE
van dinsdag 7 t.e.m. donderdag 30 november

Openingsuren: 
di t.e.m. vr.: 15u - 20u

Zaterdag: 10u - 18

ook open op
11 november

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

DRIEHOEKSTRAAT  10
EKEREN

-50%
OP ALLES
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17 TOT 19
NOVEMBER
17 NOVEMBER NOCTURNE

de Goede Bloemen stelt voor!
De nieuwe kerstcollectie tijdens 

onze kerst opendeurdagen 
Vrijdag 17 nov. nocturne tot 22u
Zaterdag 18 nov. van 10u tot 18u
Zondag 19 nov. van 10u tot 17u

Mogen we u verwelkomen 
met een hapje en een drankje?

de Goede Bloemen bvba
Bredabaan 288.

OPENDEUR DE GOEDE BLOEMEN

info@degoedebloemen.be • tel: 03 651 84 40 • www.degoedebloemen.be

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

Albert Heijn
Hoogboomsteenweg 9-13 • 2930 Brasschaat

Picoloplein 1 • 2940 Stabroek

FULL-TIME
MEDEWERKER

zoekt

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

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

Als je zieker wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven.
Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Pierre Mampuys
° Antwerpen op 30 november 1947
† Antwerpen op 7 november 2017

Dit melden u bedroefd:

Liliane Blommaart,
zijn echtgenote,

Jan en Inge Hoeijmans - Mampuys,  Arne, Tuur en Fleur,
Marcel en Ann Claes - Mampuys, Milton en Lewis,

Dave en Greet Verveckken - Mampuys,  Ashley , Kayley en Vince,
Wim en Olivia Mampuys - Maes, Mil,

zijn kinderen en kleinkinderen,

zijn zussen, schoonbroer en schoonzus, zijn neven, nichten, achterneven en achternichten.

Het afscheid heeft plaats op woensdag 15 november 2017 om 11 uur,
in uitvaartcentrum Quirijnen I Sereni, Augustijnslei 58 - 2930 Brasschaat. Samenkomst in het 

uitvaartcentrum vanaf 10.30 uur.  Aansluitend heeft de asbijzetting plaats in familiekring.

Met dank aan alle mensen die hem de laatste jaren met liefdevolle zorgen hebben omringd.

Antwerpsesteenweg 271/1 - 2950 Kapellen
condoleances.be/pierremampuys
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‘EXPLORINGDAYS’ Sinterklaasfeest
zaterdag 25 november 2017

11.00 u.

 Ontvangst in Donk Patio,
 De Sint brengt zijn Pietenband mee!

12.00 u.

 Vertrek per koets naar TC Park waar de Sint
 een balletje zal slaan.

14.00 u.

 Optocht over de Bredabaan met muziek en
 animatie.

15.15 u.

 Ontvangst op het gemeentehuis door de
 burgemeester en kinderburgemeester met
 aansluitend groot feest voor iedereen. 

15.30 u. - 17.30 u.

 Troon geopend voor bezoekje aan de Sint.
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
De Caterslei 20 • 2930 Brasschaat
0476/97.61.51
roel.augustyns@vav-advocaten.be

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij verzorgen al 
uw behang- en schilderwerken. 

Deurde

Vorige keer stond u uiteraard voor de (draai)deur van

AZ KLINA
en niet voor die van het secretariaat van het

KA Brasschaat. Dat was 2 weken eerder al het geval.  
De gecommuniceerde winnaars zijn wel de juiste en 

hebben inmiddels van ons een brief ontvangen.

RECHTZETTING

Kerstmarkt Brasschaat 3.4 vernieuwd
concept  is uit de startblokken  

VRIJDAG 15/12 – ZATERDAG 16/12 – ZONDAG 17/12/2017 
De kerstmarkt van Brasschaat is u wellicht bekend. Elk jaar opnieuw 
brengen we de kerstsfeer tot bij vele burgers. Anderzijds stellen we 
vast dat na meer dan 30 jaar ononderbroken organiseren van een 
sfeervolle kerstmarkt en kerststallententoonstelling een vernieuwing 
aan de orde is. Onze doelstelling blijft om tijdens de kerstperiode het 
warm-menselijk aspect van onze samenleving naar buiten te bren-
gen. Op de vooravond van de succesvolle warmste week van Studio 
Brussel willen wij als Kerstcomité ons steentje bijdragen aan het 
goede doel. De Kerstmarkt spitst zich dit jaar toe op niet commerciële 
activiteiten en er worden in de Rerum Novarumlei alleen kraampjes 
opgesteld waarvan de winst naar een zelf gekozen “goed doel” of 

door o.a. het voorzien van gratis kraampjes voor deze goede doelen. 
In een vernieuwde eettent kan men zoals steeds terecht voor soep, 
grill en pannenkoeken. Een borrel staat als vanouds klaar in het bor-
relkraam van het Kerstcomité zelf. De markt gaat zaterdag 16/12/2017 
open om 14 uur en duurt tot 22 uur (spiegeltent tot 01 uur) en zondag 
17/12/2017 van 13 tot 19 uur. De grote Kempische openluchtkerststal 
en de Kerststallententoonstelling in de Sint-Jozefkerk (Rerum Nova-
rumlei) blijven vanzelfsprekend behouden. Om de organisatie van dit 
uniek evenement te kunnen bekostigen, organiseren we samen met 
een sterke ploeg vrijwilligers naast de markt (met randanimatie) en 
de tentoonstelling nog allerhande feestelijke activiteiten. De blikvan-
ger wordt de grote nostalgische spiegeltent op de weide voor zaal 

muziek, poppentheater, liveoptredens en een bierproefavond. Naast 
het organiserende Kerstcomité blijven KWB-Driehoek, het Drieheem-
comité en Chiro-Driehoek de vaste waarden. Op vrijdag 15 december 
2017 heeft er voor de eerste keer een heuse beste Brasschaatse 
bieren degustatie plaats. Drie Brasschaatse bierbrouwers d’Oude 
Caert, Dame Jeanne en Galea zullen hun beste bieren laten proeven 
samen met een culinaire toets. Deze bBb-degustatie begint om 20 u. 
Zaterdag en zondag zijn er nog allerlei andere activiteiten. Voor meer 

kerstmarktbrasschaat.be. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de 
Rerum Novarumlei te Brasschaat-Driehoek, aan de Sint-Jozefkerk en 
aan zaal Drieheem. Noteer alvast vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 
17 december 2017 in je agenda.

QUIZ
Vriendenkring De Mick - Personeel

Op vrijdag 17  november houden we onze jaarlijks quiz. Deze gaat door in de personeelsrefter 

Argenta met vermelding Quiz en naam van de ploeg. Men is ingeschreven bij betaling. Op zondag 
19 november van 12.00uur tot 14.00uur kan men komen genieten van heerlijke mosselen à volenté 

de deelnamekosten over te maken op rekening BE 34 9791 4561 9090 van Argenta met voorkeur 
van eten en het gewenste uur.
Voor meer info bellen naar 0494988088 of email adres rita.schroeven @demick.be

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)



GEVULDE JAGERSKIP IN BRAADZAK
EEN HEERLIJKE POULE & POULETTE-HOEVEKIP

ROYAAL GEVULD MET KIPPENGEHAKT, CHAMPIGNONS & TRUFFEL , RODE WIJNSAUS 

MET CHAMPIGNONS, ZILVERUITJES, TIJM & LAURIER

DEZE KIP MOET ENKEL NOG 1,5U IN UW OVEN BRADEN.

44,50 € / GEVULDE KIP +/- 2KG VOOR 6 PERS
BREDABAAN 271 - DI WO DO VR 11.00|18.30 - ZA ZO 11.00|17.00 – T 03 283 83 22 - POULEPOULETTE.COM

WAT ETEN JULLIE MET DE FEESTDAGEN?

MMMM....

ZATERDAG 18 NOVEMBER 10u – 17u

NAJAARSEDITIE BRASSMAAKT

Le Muguet Bredabaan 187
Poule & Poulette Bredabaan 271
Lourdon Bredabaan 295

Bezoek op 18 november alle 6 de zaken, (volgorde naar keuze) laat telkens uw 
deelnamekaart afstempelen op de achterzijde. Ruil uw volle kaart in bij de laatste

zaak die u bezoekt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 6 deelnemende zaken.

6 PRIJZEN VAN € 150,- TE WINNEN

Slagerij Gysels Bredabaan 214
Tartes Françoise Bredabaan 212
L’ antipasto Veldstraat 7

SMAAKWANDELING TE BRASSCHAAT
Wij laten u gewoon graag eens lekker genieten van onze specialiteiten!



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     8-11-2017  13

WEEKEND
OF JOY

Antwerpsesteenweg 126
2630 Aartselaar
03 820 74 00

Maandag - Vrijdag 8u00 - 18u30
Zaterdag 10u00 - 17u30

Bredabaan 1165-1167 
2900 Schoten
03 641 90 00

Maandag - Vrijdag 8u00 - 18u30
Zaterdag 10u00 - 17u00 www.jorssen.bmw.be
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TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

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

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

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

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

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

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

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

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

ACTIEWEEK

woensdag

15
november

donderdag

16
november

vrijdag

17
november

zaterdag

18
november

maandag

20
november

dinsdag

21
november

woensdag

22
november

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten
aan ongeziene prijzen

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

ALGEMENE
DAKWERKEN
- VERNIEUWEN VAN ROOFING,PANNEN EN LEIENDAKEN - BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS - PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK- EN GEVELISOLATIE - ONTMOSSEN VAN DAKEN

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - 

BVBA

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE PREMIES   

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN38 JAAR
ERVARING

Dringend gezocht: 
Bar en zaalpersoneel

keuken 
Brasserie Chopin.

Meer info: 03-651 44 10 -
0485 919 357

Te huur: Kapelsesteen-
weg 326, Mariaburg. App. 
2de verd. 2slk, badk., ap. 
wc, grote living, bergruim-
te, kk met toest. + staan-
plaats auto. vrij 1/12/17 
€ 740 + € 30 kosten. Tel. 
0476/708 819

Te huur: Duplex app - Gro-
te living - Keuken - Badka-
mer - 2 SLPK - Berging 
- Kelder - Centrum Maria-
burg - Tel 0471/68.19.92. 

The owls are not what 
they seem. Volg Ktuna 
op een dag in het park 
op 1,2,7,8 en 9 december 
in 't Kerkske te Kapellen. 
www.ktuna.be of 0485 
216 474

Te huur: Duplex app. 1ste 
VD. 2 slpkrs, ing. keuken, 
verwarming op gas. € 730 
p/mnd. Info: 0476/231 507

Hulp/oppas gezocht voor 
3 kindjes met koken. Ma-
vrij 14u-19u. 

Bambi tijd! Ktuna neemt 
u mee voor een dag in 
het park. op 1,2, 7,8 en 
9 december in ‘t Kerkske 
te Kapellen. Kijk op www.
ktuna.be. Vergeet de gids 
niet. 

Ala Zoekt werk. Alles 
huishoudwerk. 0488 281 
708

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

Concert "Start(punt)" door de Conceptband Bras-
schaat ("CoBra")  op 1, 2 en 3 december

De Conceptband Brasschaat is er helemaal klaar voor om u haar 
nieuwste voorstelling "Start(punt)" te brengen.  Wij nodigen u uit op 
deze muzikale ontdekkingsreis langs kleine en grote wonderen en 
ontdekkingen die ons tot op vandaag nuttig zijn. Dit Brasschaatse 
harmonieorkest laat zich ook deze keer van haar beste en crea-
tiefste kant zien, met een muzikale ontdekkingsreis langs kleine en 
grote wonderen.  Met 25 muzikanten onder de leiding van Johan 
Wouters en wederom een mooie omkadering, zullen we u wederom 
een verrassend en verfrissend concert aanbieden. De voorstellin-
gen gaan door op vrijdag 1 december (20u), zaterdag 2 december 
(20u) en zondag 3 december (15u) in Theater Hemelhoeve in het 
gemeentepark van Brasschaat. De inkom is gratis, we durven wel 
een vrije bijdrage vragen bij het buitengaan. Uw plaatsen moet u wel 
reserveren, dit kan makkelijk via de website http://www.cobravzw.be 
of per mail via dirk@cobravzw.be. Iedereen die ons wil ontdekken, 
een muzikale kriebel heeft, eens wil komen beleven en beluisteren 

is alvast gegarandeerd!  Ook als je zelf muzikant bent - jong of wat 
minder jong - is dit een uitgelezen gelegenheid om eens kennis te 
komen maken! Voor meer informatie, kan u steeds terecht op onze 
website http://www.cobravzw.be of neem contact op met Joris Van 
der Auwera (joris@cobravzw.be - 0474/20.01.09).



Ontdek het belevingsprogramma van Sportoase Elshout op www.sportoase.be

Een spetterende  
beleving voor  

gans het gezin!
Spelenbad

Springkasteel 
Vrije deelname aan demolessen

Kids aqualessen ...

En vele leuke extra’s  
én verrassingen!

Sportoase Elshout
Elshoutbaan 17
2930 Brasschaat

18 en 19 november
ZWEMBADDAGEN
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Brasschaat deelt elektrische
wagens met jou.

De gemeente springt mee op de kar
van het autodelen en stelt voortaan 
twee volledig elektrische wagens ter 
beschikking van de Brasschatenaren. 
Op die manier zetten we extra in op 
duurzame mobiliteit en maken we elek-
trisch rijden beschikbaar voor iedereen. 

Iedereen die voor zijn dagelijks
woon-werk verkeer gebruik maakt van 

zachte vervoersmodi maar voor som-
mige activiteiten wel graag een auto ter 

ken met de wagen doen, en ook naar 
de sportclub rij je liever met de wagen 
op een regenachtige dag. Als je enkel 
voor dit soort gelegenheden een auto

nodig hebt dan is autobezit voor jou een 
dure aangelegenheid. Autodelen is dan 
een slimme oplossing.

De gemeente organiseert samen met 
Partago op woensdag 22 november van 

Inschrijven is wel verplicht via
http://brasschaat.partago.be.

zaal van het gemeentehuis, Bredabaan 
182. 

meer info
duurzaamheidsambtenaar
T 03 650 06 58

actueelparkbodeactueel

kerstreis naar
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dit jaar staat de kerstreis naar onze
zusterstad Bad Neuenahr-Ahrweiler 
gepland op zaterdag 9 december. De
prijs per persoon bedraagt 52 euro.
Daar krijg je wel wat voor: reis, bij aan-

avondmaal, kleine wandeling door het 
historisch stadje Ahrweiler, vrij bezoek 
kerstmarkt in Ahrweiler, bezoek aan de 
oeverlichten in Bad Neuenahr. 

Het vertrek is gepland om 6.45 uur aan
de Sint Antoniuskerk in het centrum. We 
zijn terug in Brasschaat rond 23.30 uur. 
Helemaal zin gekregen om onze zuster-
stad eens te bezoeken? 

meer info en inschrijven
voorzitter verbroederingscomité
Carina Verster | T 03 295 63 40
Verhoevenlei 18 

Op 19 november van 14 tot 18 uur presente-
ren 18 top wijnhuizen en coöperatieven uit de 
Ahr-vallei hun Ahr-wijnen in het kasteel van 
Brasschaat (Gemeentepark 5). Na succes-
volle presentaties in Münster, Keulen, Aachen, 
Dortmund, en Amsterdam met meer dan 200 
bezoekers per event eindigt de wijnpresentatie 
van award-top wijnen in Brasschaat.

Früburgunder, Portugiesen, Rissling en Weiss-
burgunder.

Het aanbod van de te proeven wijnen is heel 
groot. Een veelvoud van top- en klassewijnen 
staan in het middelpunt. De wijnbouwers staan 
je persoonlijk bij met het nodige advies. Er is 
een degustatiebrochure ter beschikking van de 
meer dan 100 exclusieve top wijnen die men 
kan ontdekken en proeven.
Toegang tot de beurs is gratis. Inschrijven 
voor de beurs is wel verplicht via onderstaand 
mailadres. 

In samenwerking met de gemeente
Brasschaat en de beide verbroedingscomitées 
Bad Neuenahr-Ahrweiler en Brasschaat. 

meer info
daniel.verster@telenet.be | T 03 295 63 40

De Sint komt op 25 november 
naar Brasschaat!

meer info volgt op
www.brasschaat.be

Wist je dat 1 op de 3 rokende ouders nog 

zitten waarvan er minstens 70 kanker 

uit tabaksrook tot wel 5 uur in de lucht 
blijven hangen en zich overal op vastzet-

dampkap geen oplossing is.
Binnen roken is dus nooit oké. 

Veel rokers willen hun best doen om hun 
huisgenoten te beschermen door aan een 

deur dicht te roken. Maar dan nog kan de 
sigarettenrook zich urenlang verspreiden 

immers hangen, ook als de rook is verdwe-

hebt. 

op vast: je meubels, kleren, de vloer, het 
speelgoed van je kinderen, ... Dat kan heel 
gevaarlijk zijn, zeker voor kinderen! Zij 
zijn extra kwetsbaar omdat hun longen en 

als ze tiener zijn. Kinderen hebben boven-
dien kleinere longen en ademen sneller 

maken. Kinderen die verblijven in een 
omgeving waar gerookt wordt, hebben 
meer kans op astma, longontstekingen, 
luchtwegklachten, oorontstekingen, … 

dood. Ban dus de sigaret uit je huis en 
auto!

Van 13 tot 17 november staat de vierde 
actieweek “Gezond binnen” in het teken 

van een rookvrij huis. Met “Woon gezond, 
samen naar een rookvrij huis” wil de 
Vlaamse overheid iedereen de kans geven 

en op te groeien. Tips om je huis rookvrij te 
houden vind je op
www.nooitbinnenroken.be. 

meer info
www.nooitbinnenroken.be 

woon gezond:
samen naar een rookvrij huis
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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

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

Eerste exemplaren staan aan de bibliotheek in Wuustwezel en 
de Kerkplaats in Gooreind. Netbeheerders Eandis en Infrax 
plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2500 nieuwe pu-
blieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke 
gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan. De 
eerste twee exemplaren in Wuustwezel werden op 6 november 
2017 ingehuldigd. Tegen 2020 worden er dat zes. De nieuwe 
laadpalen zullen in gebruik genomen worden vanaf de week van 
13 november 2017.
Publieke laadpalen zijn belangrijke aanvulling

elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen 
een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het 
werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis 
en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2500 bij-
komende publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke ge-
meente in Vlaanderen. De eerste nieuwe laadpaal werd op 11 
mei in Oostende ingehuldigd. Vandaag was Wuustwezel aan de 
beurt. De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid. 
Dit jaar verschijnen de eerste 750 exemplaren in de straat.
Waar wordt meest opgeladen?
 ‘Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten gebeurt in en rond 
de privéwoning. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften 
ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien 
voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te la-
den’, verduidelijkt Walter Van den Bossche, CEO van Eandis. 
Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, 
aanvullend goed voor de overige 10%. Ze zijn vooral belangrijk 
om te kunnen bijladen en afstanden tussen het opladen thuis (of 
bij bedrijven) te overbruggen. Ten slotte zijn er ook steeds meer 
snelladers langs snelwegen.
Hoe vind je een laadpaal? 
Er is een samenwerking met Smoov (www.smoov.be). Dit is een 
app waarmee je de locaties van de laadpalen kunt terug vinden. 
Ook kun je via deze app betalen als je dit wenst te koppelen aan 
elkaar. Anders is de betaling via een kredietkaart mogelijk. 
Laadpaal op verzoek
Publieke laadpalen zijn ook cruciaal voor wie niet de mogelijk-
heid heeft in of rond de woning een privé-oplaadpunt te plaatsen.
Kun je thuis niet opladen en is er geen (of onvoldoende) pu-
blieke laadinfrastructuur in je buurt? Dan kun je, vandaag reeds, 
kosteloos de plaatsing van een publieke laadpaal in je buurt 
aanvragen via netbeheerder Eandis (www.eandis.be/laadpaal-
aanvragen)
Het opladen zelf gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als 
bij de andere 2500 publieke laadpalen.
Wat verwacht de elektrische rijder?
Eenvoudig opladen aan een marktconform laadtarief is alvast 
een manier om drempels weg te werken. 
Er zijn vandaag al heel wat aanbieders van laadkaarten. Bedoe-
ling is dat de meeste bestaande kaarten toegang krijgen tot de 
2500 publieke laadpalen. Interoperabiliteit heet dat.

EERSTE NIEUWE PUBLIEKE 
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE 

WAGENS IN WUUSTWEZEL
IN GEBRUIK GENOMEN

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

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.be0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Aanleg van terrassen:
• plaatsen v. terrastegels
• Plaatsen v. klinkers
Renovatie van terrassen:
• Uitslijpen voegen 
   + heropvoegen
• Vervangen v. kapotte tegels
• Vervangen van putdeksels

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897
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KAPELLEN
AKKERSTRAAT 81
Perceel bouwgrond met een oppervlakte van 390 
m² geschikt voor het bouwen van een halfopen 
bebouwing gelegen in een rustige woonwijk vlakbij 
het centrum van Kapellen. Stedenbouwkundig 
attest aanwezig.

€ 150.000

KAPELLEN
PASTOOR VANDENHOUDSTRAAT 3 - GLVL
charmant gelijkvloersappartement bereikbaar 
via gemeenschappelijke binnentuin gelegen 
vlakbij het centrum van Kapellen. Dit instapklaar 
eigendom beschikt over living, ingerichte keuken, 
praktische berging, badkamer met ligbad en 1 
slaapkamer. Gemeenschappelijke fietsenberging 
aanwezig. Ook interessant als belegging.  EPC: 838
€ 149.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN

WUUSTWEZEL

HOEVENEN

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

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

BREDABAAN 820 - 1STE
Nieuwbouw. Modern 2 slaapkamerappartement 
van 112 m² met terras, afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook afge-
sloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum.

€ 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

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

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

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

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

HOGE AKKER 54
Verzorgde HOB mt 3 slk,garage en tuin.Type 
‘kleine landeigendom’ op aangename ligging 
te ‘Brasschaat-Kaart’.Kindvriendelijke omgeving 
in nabijheid van scholen,winkels en openbaar 
vervoer.Op kleine fietsafstand van centrum,park 
van Brasschaat en natuurdomein ‘den Uitlegger’.
Mogl ‘klein beschrijf’! EPC: 775
€ 325.000

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

€ 149.000

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

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

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

ANTWERPSE STEENWEG 112 - GLV 05 BEL ETAGE
Nieuwbouwwoning in residentie ‘Polderzicht’ met 
Zuidwest tuin/terras en prachtig panoramisch 
zicht over de achtergelegen polders. Gemeenscha
ppelijke vuilnisberging en meterlokaal aanwezig.

€ 259.900

BRECHT

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande 
uit 5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: 
glvstudio 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!

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

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

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)

KALMTHOUT
ERICALAAN 22
Ruime en energiezuinige villa op een perceel 
van 2543m²gelegen in een rustige en groene 
woonomgeving nabij centrum Heide. Dit eigendom 
beschikt oa over ruime living, moderne keuken, 7 
slks, bureel, 2 badks, dubbele garage, wasplaats 
en prachtig aangelegde tuin met biologisch 
zwembad en poolhouse. EPC: 206
€ 698.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker op ATV 
(weekdagen 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.

KENMERK: Prachtig gelegen perceel met grote oppervlakte te Brasschaat, tweede 
afdeling, Frilinglei +105. Sectie E nummer 64/E/P0000. Oppervlakte: 1.508 m² K.l.: 
€ 8.00.

VOORZIENING: Gunstig bodemattest, bouwvoorschriften te verkrijgen via Notaris-
kantoor.

BESCHIKBAAR: Vrij na betaling prijs + kosten.

STEDENBOUW: Vergunning uitgereikt, Bestemming: woonpark, Geen dagvaardin-
gen. Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening, Geen verkavelingsvergunning, BPA 
'NR41 Hagelberg' van toepassing. Rooilijnplan, Opgenomen in register onbebouwde 

toepassing.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is geheel of gedeeltelijk gelegen 
in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.    Het onroerend goed is niet geheel of 
gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende 
oeverzone.

INGESTELD MITS € 390.000
TOEWIJS: WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 om 17.30u

telkens in Brasserie Excelsior,
Armand Reusensplein 9-11, 2930 Brasschaat.

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.

Notaris Annekatrien VAN OOSTVELDT Antwerpen-Merksem, zal 
openbaar verkopen met een instelpremie van 1%:

Perceel

GROND
bestemd voor vrijstaande woning

Frilinglei +105

Gespecialiseerd in hogedruk 
reiniging met warm water tot 100 C

Oprit • Terras • Dak + coating
Stallen • Carwash op locatie...

voor na

TEL: 0484/461 020

TE HUUR
Luxueus nieuwbouw appartement 

op de 1e verd. Nabij de Golf van Brasschaat.

Inkomhal met veiligheidsdeur + vestiairekast! Ruime living met veellichtinval. Moderne 
voll. ingericht keuken, berging, drie slaapkamers. Royale badkamer met ligbad, inloop-
douche en meubel met dub. lavabo. Apart toilet, Terras op het zuiden. en lift. App. voll. 
instapklaar: Verlichting, geschilderd, betegeld met lichte vloer.

Huurprijs: € 975 p/mnd • Eventueel gesloten garagebox met afstandsbediening te huur

Info: Edith: 0475/45.26.05 • de Boer en Partners: 03/653.01.01

TE KOOP
GEZOCHT

VOLLEDIG
TE RENOVEREN

huizen of
appartementsblokken

(min.3 appartementen)

in regio Antwerpen
(alle postcodes),

Brasschaat, Ekeren
en Hoboken.

Grondoppervlakte minder 
dan 500 m²

BEL ONS NU: 0473/403.454

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

LUDIEK
2e hands dames merkkledij,

schoenen en handtassen

VESTEN & BLAZERS

-10%
gans de maand oktober

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

Ludiek Boutique

Te huur (per 1-1-2018) 
Instapklaar appartement 
op de 1ste verdieping met 
2 slaapkamers en terras. 
Aan de Kapelsesteenweg 
194 te Brasschaat, nabij 
De Donk. Huurprijs € 654 
p/mnd incl. onkosten. Tel. 
0491/225 341 - 0495/542 
756

Part. zoekt te koop groot 
dakapp. bij centr. Bras. 
0486/891 314

Part. zoekt te kopen 
landhuis, villa, open be-
bouwing of bouwgrond. 
Voorkeur dicht bij centr. 
0486/891 413

Te huur: App. 1e V. Liv., 1 
slk, eet kk, bk m. douche, 
kl. terr. Kaart, Rust. p. Vrij 
1 feb. 2018. 0497/917 161 
- 03/651 85 75

Ik zoek werk, babysit, 
koken, strijk, poetsen, enz. 
0466/272 836

Te koop of te huur: 2 
warme autostnpltsen in 
veilig gebouw. Bras. C. 
Prijs o.t.k. 0479/990 545

Te  k o o p :  P e u g e o t 
306. BJ 2000. 1.9 Die-
sel - 76.000km - Export. 
0495/348 308

Te koop: 
stuks verzilverd bestek. € 
300 - Elektrisch kookvuur 
inbouw. 60 x 66 cm. z. 
goede staat € 20. Tel. 
03/541 96 03 - 0476/ 833 
903

Vrouw zoek t  werk , 
poetsen, strijken, baby-
sitten. Spreekt Engels 
0484/496 697
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Al jaren ken je ons als Metropool Immo of als Brasschaats Immo. 
Ooit heb je je woning bij ons verkocht/gekocht of een fi jne plek 
voor jezelf gehuurd/verhuurd. Of misschien ken je ons gewoon 
van ziens, van ons logo op een plakkaat, gebouw of Vespa (een 
aanrader trouwens die Italiaanse scootertjes want milieuvriende-
lijk en nooit tijd verspild in de fi le).

43 jaar familiebedrijf
Twee verschillende namen, twee verschillende logo’s. Maar wel 
telkens hetzelfde team. En dat al 43 jaar lang. Uit de grond ge-
stampt door, Paul sr. Meerbergen, en nu al 29 jaar trouw ver-
dergezet door ons, zijn twee zonen, Peter en Paul. We volgen 
nog steeds dezelfde fi losofi e als ons grote voorbeeld. Als klein 
familiebedrijf weten we als de beste hoe belangrijk persoonlijke 
(maar professionele) omgang is. We staan altijd rechtstreeks in 
contact met jou, onze klant. Geen tussenpersonen, geen giganti-
sche ploeg aan makelaars. Of je nu een huis of appartement ver-
koopt of verhuurt of er net een zoekt, je hebt altijd met een van 
ons te maken. We volgen je dossier persoonlijk mee op en zijn 
altijd beschikbaar voor al je vragen, op welk uur van de dag ook.

Nieuwe naam, nieuw logo
Dat teamgevoel en die waarden willen we nu versterken door 
naar buiten te treden als één kantoor. Met een nieuwe naam 
en een nieuw frisgroen logo willen we als Metropool Vastgoed 
onze kennis in de vastgoedsector en onze ervaring als een van 
de oudste vastgoedkantoren in België uniformer en duidelijker 
maken voor jou. Naast de naam en de vormgeving verandert er 
echter niets. Onze twee bureaus in Antwerpen (’t Eilandje) en 
Brasschaat blijven gewoon bestaan, ons domein blijft Antwerpen 
en de groene rand en ook je contactpersonen blijven dezelfde 
ouwe getrouwen.

Blijf je dus gerust op je gemak voelen bij ons, doe alsof je thuis 
bent én onder vrienden en zet samen met ons de traditie van 
vertrouwen verder.

Merci voor het vertrouwen!

Met hartelijke groeten,
Peter Huyghe &
Paul Meerbergen

METROPOOL VASTGOED
- een traditie van vertrouwen -

Nassaustraat 1 Frilinglei 2
2000 Antwerpen 2930 Brasschaat
+32 (0)3 30 30 246 +32 (0)3 651 73 70
+32 (0)3 30 30 242 +32 (0)3 652 07 32
info@metropoolvastgoed.be        www.metropoolvastgoed.be

CELIS Chris Notaris, 
opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 

Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, 
Tel. 03/651 62 11, Fax. 03/651 77 85, 

e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
            Gemeente Brasschaat
* Lage Kaart 486:  perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 
6.68 m breed, gevel 7 m, opp. 553 m²

* 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.

*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.

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com
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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Dienstencentra Brasschaat
Op dinsdag 21 november vieren we de dag van de senior!

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 13/11 om 14 uur: smulnamiddag: eclairs
Do 16/11 om 13.30 uur: cursus mindfulness
Wo en do 22 en 23/11 : tentoonstelling bezigheidsclub smana. 
Iedereen welkom!
Wo 22/11 om 14 uur: modeshow van senior fashion. 
Geen aankoopverplichting!
Do 23/11 om 9 uur: beren maken
Do 23/11 om 13.30 uur: info rond pijnmedicatie, gratis maar 
graag inschrijven
Do 23/11 om 14 uur: handwerktechnieken, schaduwborduren
Ma 27/11 vanaf 11 uur: informatiestand rond incontinentie- en 
verzorgingsmateriaal, ook bloeddrukmeting.
Ma 27/11: maandelijkse bingo, met sinterklaasprijzen!
Wij starten in januari met een nieuwe cursus “computer voor be-
ginners”. Geef je naam al op!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 14/11 om 14 uur: infostand diabetes
Wo 15/11 om 14 uur: cursus EHBO
Vr en Za 17 en 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.

Za 18/11 : opendeur

Di 21/11 om 14 uur: voordracht “Toon Hermans”
Wo 22/11 om 14 uur: verkoop Zapatha Shoes en O’lijf
Vr 24/11 : cafetaria gesloten voor het publiek!
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

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 27/11 om 13.30 uur: naald en draad
Di 28/11om 10 uur; computerclub
Wo 29/11 om 9 uur: start nieuws reeks Windows 10 
(eigen laptop meenemen)
Vr 1/12 om Kegelen met Lunch: 10.10 uur aan terminus tram 3
Vr 1/12 om 9.30 uur: mandala tekenen
Vr 1/12: bloemschikken
Noteer alvast :  Kerstmarkt met vele leuke geschenkideeën. Veel 
lekkers en een echt feestmenu

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

Tekenen - Beginnelingen. 
Info: 0472/883 227

TANIA MARIA, 38j, uit 
Nicaragua, wonende in 
Brasschaat, geeft conver-
satieles SPAANS, 8 euro/
uur, 0484/199512. 

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

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

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

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar: ski-
metlynn@hotmail.com

Zelfstandige elektricien 
zoekt werk. 0489 396 555

Sandra zoekt werk, alle 
huishoudwerk. 0485/292 
018

Gelnagels: 7 jaar erva-
ring. 0489/570 460

Ik zoek werk: Poetsen, str. 
erv. en ref. Serieuze aand. 
Spr. Eng. 0483/092 627

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

Ik zoek werk, schoonm, 
strijk, bejaardenh. 0483/380 
621  -  0466 /111  958

Renovatie, gyproc, schil-
der, klusjes, enz. pr. af-
gew. 0487/740 335

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

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

Gevraagd: Klusjesman 
±50 jaar 6u p/week. Neder-
landstalig. 0478/498 836

Te huur app. Spanje Cal-
pé. Max 4 pers. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
tv-vl. 0475/253 635 - chris.
anthonissen@icloud.com

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



Brasschaatse Film,     Nr. 46,     15-11-2017  23

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 432 kWh/m²

KAPELLENBOS:

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

 eetkeuk, 4 slaapk, 
2 badk, groot kantoor, 

zolder, 2 gar, enz. 
Op te frissen. 

ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 540.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Bredabaan 458 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778

info@accentvastgoed.be
www.accentvastgoed.be

Brasschaat - Kleine Heide 32
Villa met 4 slpks, 2 bdks, zwembad, 
sauna, apart kantoor, in doodl. straat.
Prijs: € 845.000

VG WP GDV GVKR GVV 219 kWh/m²

Brasschaat - Sint-Jobsestnwg 30
Kangoeroewoning met 4 slpks op een 
perceel van 6270m². 
Prijs: € 499.000

VG WG GDV GVKR VV - 264 kWh/m²

Brasschaat - Vuurkruisenlei 51
Appartement van 95m² met 2 slks, ga-
ragebox en terras, vlakbij het centrum.
Prijs: € 695

GVG NI GDV GVKR GVV - 366 kWh/m²

Brasschaat - Molenweg 27
Instapklaar duplexapp. met 2 slpks, 
terras, dubbele garagebox en lift.
Prijs: € 299.000

VG WG GDV GVKR GVV - 150 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 723
Een volledig vernieuwd appartement 
met drie ruime slaapkamers.
Prijs: € 245.000

VG WG GDV GVKR GVV - 141 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 372
Ruim hoekappartement met 2 slpks 
en garagestaanplaats, in het centrum.
Prijs: € 226.000

VG WG GDV GVKR GVV - 122 kWh/m²

Brasschaat - Hensbergelei 32
Een mooie villa met 3 slpks op een per-
ceel van 1700m² met zuid tuin in M-t-H.
Prijs: € 595.000 

VG WG GDV GVKR GVV - 432 kWh/m²

Brasschaat - Miksebaan 251
Een volledig gerenoveerde eengezins-
woning met 4 slpks nabij het centrum.
Prijs: € 349.500

VG WG GDV GVKR VV - 282 kWh/m²

Uw eigendom verkopen?

www.accentvastgoed.be

Brasschaat - Prins van Oranjestraat 1
Instapkl. app. op de 1ste verd. met 2 
slpks, Z-terras en garagebox (optioneel).
Prijs: € 265.000

VG WG GDV GVKR GVV - 198 kWh/m²

Brasschaat - De Borrekenslei 16
Een 3 slpk appartement incl. garage-
box in het centrum van Brasschaat.
Prijs: € 650

GVG NI GDV GVKR GVV - 512 kWh/m²

TE HUUR

Brasschaat - Bredabaan 376
Appartement met 2 slpks en 2 bdks, dub-
bele autostaanplaats in het centrum. 
Prijs: € 950

GVG NI GDV GVKR GVV - 106 kWh/m²

TE HUUR
TE HUUR

Brasschaat - Durentijdlei 124
Gerenoveerd 3 slpk appartement op 
de 2de verdieping met zicht op groen. 
Prijs: € 680

GVG NI GDV GVKR GVV - 262 kWh/m²

TE HUUR

Van harte welkom
Ilse, Lyndsey & Dave

BEL ONS VOOR EEN GRATIS SCHATTING

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
BERCHEM: Wapenstilstandlaan  12 -  Te renoveren 
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 
met sierschouw, eetkamer, 2 slaapkamers met terras, 
badkamer, WC. 
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.          
MERKSEM: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
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.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

0495/504 635

Tuinaanleg en tuinon-
derhoud; Snoeien en 

vellen van bomen; Stron-
ken uitfrezen; vrijmaken 

van bouwpercelen; 
Aanleg gazons; Aanleg 
kunstgras; Werkt ook 

met onderhouds-
contracten; Proper 

maken van opritten.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 
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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

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

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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

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

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

Alle schilderw. binnen en 

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47

Strips gezocht. 

Man zoekt werk,

Alle renovatie badkamer. 

Vrouw zoekt werk, 

Bezetten, 

Vrouw zoekt werk, 

Te huur App.

Ik zoek werk

@ rap moet gaan bel 

Te koop gevraagd: 

Poolse mann. doen 
renovatiewerk:

FONOPLATEN. 

Man zoekt werk: tuin, 

Te koop: 

PRESENTATIE VAN DE AHR WIJN
Zondag 19 november 2017, In het Kasteel van Brasschaat

Vanaf 14u tot 18u. Het verbroederingscomité en de wijnboeren 
van de Ahr zullen persoonlijk aanwezig zijn. Ze zullen u dan 

ook graag de wetenswaardigheden over het bijzondere gebied 
en de daaruit ontstane wijnen vertellen. De toegang is gratis, 

vooraf inschrijven mag, maar is niet verplicht. 
Wij verheugen ons op uw bezoek
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VANAF 160m2
Group
Bernaerts
Vastgoed

Fase 1: uitverkocht 
Fase 2: uitverkocht
Fase 3: uitverkocht
Fase 4: START NAJAAR 2017 - 160 tot 270m² of combinatie. 

AL 60% VERKOCHT / IN OPTIE

Ook grote oppervlaktes  
beschikbaar +1000m² 

BrechtTE KOOP

Voor meer info:  
marleen@groupbernaerts.be03/633.94.22

De glazenwasser bvba

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

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

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Wij verzorgen al 
uw behang- en schilderwerken. 

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

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

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

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
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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

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

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

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

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

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

Vrouw zoek t  werk , 
schoonm., inpak., rest. 
0465/302 051

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

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

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

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

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

Col lec t ies .  I k  koop 
LP 45T Jazz t/m pop. 
Cd, dvd, str ip,  boek. 
0475/376 496. p.o.t.k. 

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

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

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

Alle schilderwerken: 
0494/800 702
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Info: Q-immo • 0473/403.454 • www.q-immo.com • info@q-immo.com

In een doodlopende straat nabij centrum Kapellen ligt Domein Capellenhof. Het appartement ligt op de tweede
verdieping (=hoogste) en is voorzien van talrijke technische snufjes. De gebruikte materialen zijn hoog
kwalitatief en niets is aan het toeval overgelaten. Hyper ingerichte keuken afgewerkt met Corian en kwaliteits-
toestellen. Zeer ruime living met toegang tot het terras (ZO). 2 slpks , dressing, luxe badkamer, gastentoilet en 
berging met aansluiting wasmachine en droogkast. In de vraagrijs zijn een aantal roerende goederen inbegrepen
 alsook de ruime garagebox op -1. Een UNIEKE kans! EPC: 142 Kh/m² jaar, UC: 1967213.  

Luxe appartement op wandelastand van 
centrum Kapellen aan verlaagde vraagprijs! 

Nu: 639.000 euro.

ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

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.

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

Klusjesman: Inrichting 
elektr. garagedeur & rol-
luiken. 0499/216 561

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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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

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Op zondag 27 augustus ging onder een stralende zon de Dag 
van Jan & Alleman door in het Brasschaatse Gemeentepark. 
Naast de interwijkencompetitie werd er ook een aardig stukje 
verteerd. Zoals gebruikelijk bij deze dag, wordt de opbrengst 
aan een goed doel geschonken. Deze keer werd er gekozen 
voor OLO (Openlucht Opvoeding) en mocht algemeen directeur 
Jean-Pierre Van Baelen een cheque van € 2.500 ontvangen uit 
handen van Jan Jambon. De welgekome centjes vinden onge-
twijfeld de weg naar een project ten bate van de cliënten van OLO.

DAG VAN JAN & ALLEMAN LEVERT 
MOOIE CHEQUE OP VOOR OLO

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora

ontmossen en herstellen 

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

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

e koop: Droog brand-

Alle onstoppingen bad-
-
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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, met lift, garage en ruime kelderberging! Beschikbaar vanaf 
01/11/2017. Indeling; ruime hal met apart toilet, ruime woon-en eetkamer op parket 
met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad en douche. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

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

Brasschaat, Emiellei 1:
Charmante vrijstaande woning in een rustige straat. 
Gelijkvloers: hal met ingemaakt kast, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
douche, living met spekkachel, eetkamer, open keuken met berging en veranda. Zol-
der: Ingedeelde ruimte met mogelijkheid tot 3 slaapkamers en badkamer. Garage met 
smeerput en automatische poort. Nieuwe ramen! EPC 334 kWh, elektrische keuring 
niet conform, Opp.: 897m², K.I.: € 2.361,00, (VG, WG, WP, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7231918)

Tuinman, schilderen, ra-
men en deuren. 0497/231 
373

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

Afrikaanse student zoekt 
werk. 0466/272 426

Bent u op zoek naar 
poetshulp! m. dienstench. 
Bel “eentje meer vzw” 
0488/408 720 - 03/295 38 
35 Geen wachtlijst

Infonamiddag: 
Mobiel na je 65ste

Op donderdag 23 november organiseren de dienstencentra 
en de dienst welzijn van de gemeente Wuustwezel ism de Ou-
derenadviesraad een namiddag rond mobiliteit. Je kan kiezen 
uit 4 boeiende workshops: WAS HET NU 50,70 OF 90? een 
opfrissing van de verkeersregels • BLIJF VEILIG MOBIEL OOK 
NA JE 65ste.  met tips om zo lang mogelijk mobiel te blijven • 
ZONDER VREES OP WEG MET HET OPENBAAR VERVOER:  
praktische tips • VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN
Nadien komt Prof. Miermans aan het woord. Hij heeft een heel 
eigen kijk op mobiliteit voor ouderen en komt ons daar op een 
boeiende en plezante manier over vertellen. Graag inschrijven 
voor 17 nov. MET VERMELDING VAN DE WORKSHOP DIE 
JE KIEST, bij
 DC Ter Wezel   Achter d’ Hoven 63, 03/ 667 61 58  DC Wijkhuis     
Brechtseweg 29, 03/ 236 58 69 
Dat alles gaat door in het gc ’t schoolhuis, theo verellenlaan 88 
gooreind. Deuren open om 13.00U, start om 13.30U
Van harte welkom aan alle 65 plussers!!!

Ik ben een jongedame 
van 23 jaar woonachtig 
te Kapellen en in het bezit 
van een wagen. Naast mijn  
A2 technisch diploma heb 
ik een bijkomend diploma 
van jeugd-en gehandi-
captenzorg. Ik zou graag 
ingeschreven aan de slag 
gaan bij mensen  die hulp 
nodig hebben, oudere 
mensen, mensen met een 
beperking …. Gelieve per 
mail te reageren : ik ant-
woord zeker terug. Email:
Dafne.smets@msn.com

Ik zoek werk

NIEUWBOUW OF RENOVATIE
GROTE OF KLEINE DAKWERKEN
KIES VOOR GROEP GVS

| Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
| Gevelbekleding in sidings eternit
| Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
| Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
| Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder
  coating en garantie.

Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

Algemene hooggekwalifi ceerde DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, 
Ralph van Wissem,Gregoire

BON VOOR GRATIS PRIJSBESTEK OF DOCUMENTATIE

Naam: ...................................................................................................................

Straat+Nr:  ..........................................................................................................

Postcode: ........................ Plaats: .....................................................................  

Tel. privé: .............................................................................................................  

E-mail: ...................................................................................................................

SHOWROOM
Veldlei 5, 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

www.groepgvs.be
Alle werkdagen en weekends

vanaf 07u30 tot 22u

VOOR INFO BEL NR. 0479 946 932
NIEUW ATTEST ALLE

ASBESTVERWIJDERING

-10% KORTING

SNELLE SERVICE

OOK HERSTELLINGEN

Duizenden
referenties van 

tevreden klanten!

Gebruik de kortingscode:
“Brasschaat10”

via 
www.groepgvs.be
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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):

18 - 19/11 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

18 - 19/11 Mertens Els 0478/259 198

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

18 - 19/11 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

Ophaling huisvuil november

GFT

MAANDAG   13
DINSDAG   14
WOENSDAG  15
DONDERDAG   16
VRIJDAG     17
ZATERDAG   18

MAANDAG   20
DINSDAG   21
WOENSDAG 22
DONDERDAG 23
VRIJDAG     24
ZATERDAG   25

Ophaling huisvuil november

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Chemokar komt 
in je buurt

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

BURGELIJKE 
STAND

De Wit Lukas 26-10, Kalmthout
Gürbüz Eyup Ensar 26-10, Antwerpen
Bilic Anna 26-10, Merksem
Luyckx Esthée 26-10, Brasschaat
Anthonis Elias 23-10, Deurne
van den Broek George 25-10, Brasschaat
Nuytemans Xavi 25-10, Kalmthout
Geuens Makaio 26-10, Merksem
Verbeeck Louise 25-10, Sint-Job-in-’t-Goor
Smets Lewis 24-10, Merksem
Dillen Myla 26-10, Kapellen
Yamande Lehingamadji Nyssa 25-10, Essen
Albogachiev Magomed Alikhanovitch 27-10, Antwerpen
Uytdewilligen Mit 28-10, Essen

Block Warre 27-10, Ekeren
Martens Elena 29-10, Kapellen
Hellinckx Elinore 30-10, Kapellen
Van den Nieuwenhuysen Nora 27-10, Brasschaat
Van Oers Driss 31-10, Essen
Van Looy Emma 27-10, Schoten
Van Mensbrugge Emma 27-10, Schoten
Roos de Groot Amilia 29-10, Essen
Puiu Maria Maya 30-10, Berendrecht
Mandemaker Paulien 26-10, Kapellen
Abdel Aal Yassin 27-10, Essen
Leysen Mathijs 30-10, Brecht
Gooris Jef 30-10, Merksem
De Ravet Renzo 29-10, Loenhout

Jacobs Jaime te Brasschaat met Doms Laila, te Brasschaat

Nuyts Paulina, 97 jaar, weduwe van Martens Henricus, Brasschaat
Braem Anna, 95 jaar, weduwe van Vandenbergh Jozef, Kapellen
Piron Daniella, 68 jaar, echtgenote van Vercauteren Roland, Brasschaat
Bril Joannes, 89 jaar, echtgenoot van Van den Bogaert Anna, Antwerpen
Lockhorst Jozeph, 89 jaar, echtgenoot van Schuiten Barbera, Brasschaat
Van Meel Ludovicus, 90 jaar, echtgenoot van Fissers Alice, Brasschaat
Dekesel Agnès, 92 jaar, weduwe van Sinjan Georgius, Brasschaat
Ravays Julien, 91 jaar, weduwnaar van Van Och Maria, Kalmthout
Van Daele Mathilda, 89 jaar, weduwe van Lamberts Henri, Oostende
Huys Ingrid, 64 jaar, echtgenote van Van Doninck Josephus, Antwerpen
Van den Bleeken Anny, 85 jaar, weduwe van Teunis Adrianus, Kapellen
Vander Weyde Léon, 80 jaar, echtgenoot van Audiffret Iréne, Brasschaat
Fontijn Romain, 81 jaar, echtgenoot van Beauvois Denise, Brasschaat
Strybos Irena, 80 jaar, weduwe van Adriaenssens Julien, Brasschaat
Jacobs Cornelia, 68 jaar, echtgenote van Wijnings Antonius, Zundert
Bastiaenssens Alexander, 71 jaar, echtgenoot van Lauwers Yolande, Stabroek
Struyf Liliane, 80 jaar, echtgenote van Quick Leo, Kalmthout
Quets Mathilda, 85 jaar, weduwe van Simons Eduardus, Brasschaat

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44
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!! WINTERACTIE !!

+32(0)486/354.763
info@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%

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Ik zoek werk, poetsen, 
str., babysit kl. k. Ik spr. 
D, E, en btj Ned. 0488/292 
864

Schilderen, Gyproc, lami-
naat alle soorten, bezetten 
schilderklaar. Graits prijs-

Computer problemen. 
Ik kom aan huis herstel-
len. Sneldienst: 0496/383 
015. Verkoop computers 
op maat.

Ik zoekt werk: Poet-
sen, koken, strijk e.a.w. 
Spr. Rus., Duits, Pools. 
0465/575 610 

Ik zoek werk als poetsvr., 
strijk. ook w.e. 0466/076 
514

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

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

SCHRIJNWERKER (M/V) 
voor het verwerken van plaat- en houtmaterialen

- u staat in voor het bedienen van CNC-machines 
 voor houtbewerking
- u hebt een goed technisch inzicht en kan technische 
 plannen inschatten
- u werkt nauwkeurig en hebt oog voor service en kwaliteit
- u werkt zelfstandig maar bent eveneens collegiaal ingesteld

Aanbod:
- een boeiende job met voldoende afwisseling
- begeleiding en ondersteuning tijdens de opstartfase
- een correcte verloning

Interesse?
Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar stephan@tilborghshout.be
Tilborghs Hout en Interieur bvba, Onderzeel 7, 2920 Kalmthout 

03/666.81.14

Rudy Claes
0497.54.38.23
Hoogbos 74 / Brasschaat

Tom Decru
0496.99.92.89
Hoogboomsteenweg 189  
Kapellen

riocheck@outlook.be
riocheck.be

Ontstoppingen camera-
inspectie,
geurdefectie, lekdetectie, 
plaatsbepaling riolering/
afvoer dmv detectie

Kleine sanitair en cv werken
+ rioleringswerken

U doet regelmatig rom-
melmarkten? Wij als 
groothandel bieden u ver-
schillende leuke producten 
aan zoals wenskaarten, pa-
pierwaren, enz... aan zeer 
interessante prijzen. Inte-
resse? Bel 0478/345 251

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469



Brasschaatse Film,     Nr. 46,     15-11-2017  32

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

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

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.

M a n  z o e k t  w e r k . 
0466/496 027

Man zoekt tegelw. vloer, 
dakw., mets, bezet, klus-
jes. 0485/ 423 710

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

Te koop: Mercedes 230, 
bj ‘90, oldtimer 3 deuren, 
benzine, automaat, open 
dak, leder + wortelhout, 
niet roker, antraciet kleur, 
248862 km - € 5.900 - 
0475 752 202


