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

SPRING EENS BINNEN VOOR JE KERST

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

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

Bloemschikworkshop Tafelstuk
donderdag 21 december, van 14u tot 16u

Bezoek onze betoverende 
kerstmarkt en ontdek de 

natuurlijkste kunst-
kerstbomen en 
schitterende 
lichtjes.

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

  

Inspirend kleur-& stijladvies
voor je eindejaarsfeesten

zaterdag 2/12 van 13-17u
showt onze mannequin de nieuwe feestcollectie

bij een glaasje bubbels.

ZONDAG 10 DECEMBER OPEN
VAN 10 TOT 17 UUR

Nieuw in 
Brasschaat
BALMAIN

BR  BEX
SECURITY

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

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

WARME JERSEY

KOM 

LANGS
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

OFF COURSE GOLF & FASHION
Open van dinsdag t/m zaterdag
10u00-12u30 & 13u30-18u00

Bredabaan 435 - 2930 Brasschaat
Tel: 03/651.45.29
www.golfandfashion.be

OFF COU  SE
G O L F  &  FA S H I O N

Ontdek de nieuwe wintercollectie golfkledij en outdoor fashion:
golfschoenen en -laarsjes, regenkledij, diverse golfartikelen en gadgets…
 
Tijdens de Sinterklaasactie die loopt t/m zaterdag 6 december krijgt u 

een cadeaubon van 10% op al uw aankopen.

SINTERKLAASACTIE ON & OFF COURSE!SINTERKLAASACTIE ON & OFF COURSE! BRASSMAAKT: EEN INITIATIEF
OM TE KOESTEREN
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Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

BELEVENISZATERDAG 
2 december

Wij organiseren naar aanleiding van het belevenis-
winkelen samen met wijnhuis Nicolaus een wijn-
proeverij. Zij laten ons graag mee genieten van het 
resultaat van hun wijnreizen.  Bij het proeven wordt 
u door hun medewerker bijgestaan met professio-
neel proefadvies. 

Wij organiseren die dag 2 sessies: 
Sessie 1 van 11u  tot 13u • Sessie 2 van 14u tot 16u

Indien u wenst deel te nemen geef uw naam en 
het aantal personen dan door in onze winkel of 
stuur een mailtje naar info@electroquirijnen.be. 
Graag voor donderdag 30 november.

in samenwerking 
met wijnhuis 
Nicolaus

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

Davidsfonds Brasschaat en 
Ouderraad Secundair Onder-
wijs Sint-Michielscollege Bras-
schaat organiseren een lezing 
met prof. Jonathan Holslag 
(VUB) rond ‘De situatie van 
Europa in een snel verande-
rende wereld’ dinsdag 19 de-
cember 2017 om 20 uur Au-
ditorium Sint-Michielscollege 
Brasschaat, Kapelsesteenweg 
72 – 2930 Brasschaat Op 
dinsdag 19 december 2017 
om 20 uur komt Jonathan 
Holslag, bekend politicoloog 
verbonden aan de VUB, spre-
ken over Europa in Europa. De 
geopolitieke situatie in de we-
reld verandert razendsnel. 3 
jaar na zijn uiterst gesmaakte 
lezing over China is prof. Jo-
nathan Holslag weer te gast 
voor een lezing over de geo-
politieke situatie die zeer snel 
verandert en laat hij zijn licht 
schijnen op de positie van 
Europa op het wereldtoneel.  
Jaarlijks geeft hij slechts en-
kele lezingen in België en we 
zijn dan ook bijzonder ver-
heugd dat we prof. Holslag 
opnieuw mogen verwelko-
men.Jonathan Holslag (1981) 
is als politicoloog verbonden 
aan de Vrije Universiteit Brus-
sel, waar hij Internationale 
betrekkingen en het Chinese 
buitenlandse beleid doceert. 
De lezing werd oorspronkelijk 
voorzien op 7 november maar 
werd door omstandigheden 
verplaatst naar 19 december. 
De toegangsprijs in voorver-
koop bedraagt € 12, voor DF-
cultuurkaarthouders is het € 
8 in voorverkoop.  Jongeren 
onder de 25 jaar betalen € 
4.  Aan de kassa betaalt u € 
2 meer. Reserveren: 
www.davidsfondsbrasschaat.
be of Johan Cruysweegs – tel. 
03 651 51 60, activiteiten@da-
vidsfondsbrasschaat.be

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

Giovane Brasschaat • maat 34 - 48 • Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 651 55 35 •      Giovane Brasschaat • Open di. t/m zat.: 10 tot 18u. 

F A S H I O N
Voel je goed !

16
Brasschaat

Beleveniswinkelen
zaterdag 2 december 

VIP-dag 
Mannequin (13-17u)
Bubbels & Bites 

Win een artistieke fotoshoot,
voor jezelf en/of je geliefden bij
Portretfotograaf Bart Meeus.

Bij je bezoek aan onze winkel,
maak je elke week kans op een
cadeaubon t.w.v. €143
voor de fotoshoot.

Beleveniswinkelen 
by BOBO Fashion

Ervaar de persoonlijke service 
door onze

kleur- & stijladviseurs 

Ruime keuze kleedjes en
broeken met perfecte pasvorm

Ontvang ons
Kerstcadeau*

voor je garderobe 2018!

* Voorwaarden in de winkel
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EEN ORIGINEEL KERSTCADEAU?
Brasschatenaar Veva Vansina heeft een historische 
roman geschreven over Karel de Goede. Hij was graaf 
van Vlaanderen van 1119 tot 1129, het jaar waarin hij werd 
vermoord. Het boek evoceert de middeleeuwse wereld in en 
rond Brugge van die tijd, maar brengt ook de ruimere historische
context van Vikingen en kruisvaarders weer tot leven. Het is 
een spannend verhaal geworden, gebracht in een plastische 
en vaak humoristische taal. Wie ooit les kreeg van Veva op 
het Mater Dei Instituut, hoort haar 
weer vertellen. Het eerste deel is 
nu verschenen, het tweede deel 
komt begin volgend jaar uit.

Algiz. 
Een decennium in Vlaanderen. 
1119 – 1129. 493 blz., € 25,99.

TE BESTELLEN BIJ:
de webwinkel van www.boekscout.nl 
of Standaard Boekhandel Brasschaat.

Deel 1

Bredabaan 443
2930 BRASSCHAAT

Tel: 03/651.86.08
Fax: 03/653.17.81

www.keurslager-demeulder.be
info@keurslager-demeulder.be

*leveringen in Brasschaat
bestellen voor 3/12

Vier Sinterklaas samen met uw Keurslager
en laat uw Sinterklaasgourmet aan huis brengen
door één van onze Gourmetpieten !

Kapoenengourmet

- Mini burger
- Mini saté
- Chipolata
- assortiment koude groentjes,
 pasta en aardappelsalade
- sausjes

Grote mensengourmet
- Steak van Limousin
- Varkenshaasje
- Kalkoenhaasje
- Scampi brochette
- Entrecoteburger
- Mini saté
- Chipolata
- Assortiment koude groentjes,
 pasta en aardappelsalade
- sausjes

€ 18,99/pers € 10,99/pers

Op 5 en 6
december

GRATIS
Levering*

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 29 november
Dagsoep

Wiener Schnitzel

Donderd. 30 november
Dagsoep

Gentse waterzooi 
van kip

Vrijdag 1 december
Dagsoep

Vogelnestje met 
romige purée

Maand. 2 december
Dagsoep

Aziatisch stoofpotje 
van lam en rijst

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.

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

Student zoekt werk: Tuin, 
schild., e.a.a.w. 0467/707 945

www.antwerpfvg.org 
zoekt boeken:  Hist. , 
Phil., Gnostiek, Theol., 
ect. 03/651 57 44 - 03/830 
51 58 - 0495/341 485

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar:

skimetlynn@hotmail.com

Student zoekt werk: tuin, 
schild., e.a.w. 0465/397 152

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

Ala Zoekt werk. Alles 
huishoudwerk. 0488 281 
708

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

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

0475/98 16 67

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

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

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
 

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

Student zoekt werk: 
Tuin, klusjes, schoonm., 
enz. 0465/790 036

Over te nemen lease-con-
tract ! Skoda Octavia 
Combi 1.6 TDI (2017) twv 
399 €/m ex BTW. Loopt 
nog 3j. incl. verzekering 
en winterbanden. Enkel 
vennootschappen ! Bel 
0499/23 28 72 voor spe-
ciale korting en meer

Lieve vr. zoekt werk: 
poetsen, str. Meer dan 10j. 
erv. ref. 0486/479 774

Te huur: App 2de V. Mik-
sebn 243, ing kk, 2 slpk, 
bergk+kast, autostpl. € 
690 + € 25. 0474 393 103.

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

FEESTDAGEN IN 
AANTOCHT

Super8, DV) op DVD
OMNIVID Videopro-
dukties - 0497/489 457

Te koop: kant en klaar 
droog brandhout, thuisge-
bracht. 0495/914 096

Student zoekt werk, 
schoonm., tuin, klusjes enz. 
0465/457 186

Student zoekt werk, tuin, 
schoonm., klusjes, enz. 
0467/709 697

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
Kamerdame

38u/week
Bredabaan 950 

2930 Brasschaat  
03 663 09 27 

info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

Snoeien en vellen van 
bomen. Eigen hoogtewer-
ker beschikb. Goedkoop 
verwijderen van coniferen 
en laurierhagen. Uitfrezen 
van stronken. 0498/714 
812

Klusjesman inrichting 
elektr., garagedeur, rollui-
ken. 0499/216 561

Te huur: Wuustwezel, 
Bosduinstr., appartem. 
1ste Verd., 2 slaapkm-
rs, terras, garage. Vrij: 1 
maart 2018. Tel. 0498/727 
345 - 03/663 30 47

Knapt Mickey Mouse 
een uiltje in het park ? 
Wie verschuilt zich daar 
achter die handdoek ? Is 
dat een nagelknipper in je 
zak of ben je gewoon blij 
me te zien ? 1,2,7,8 en 9 
december in ‘t Kerkske. 
www.ktuna.be. 

Te huur warme autostn-
plts Bredab. C. 0479/990 
545 C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat
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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

ENKEL OP WOENSDAG

29/11
/2017

TOP van hiel tot teen

bij schoenen Van der Steen!

-30%
-30% -30%

SCHOENEN
VAN DER STEEN
Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651 68 87
contact@orthovds.be
www.orthovds.be

MAANDAG:
9 - 12u en 13.30-17u.
DINSDAG: gesloten
WOENSDAG:
9 - 12u en 13.30 - 18u.
DONDERDAG:
9 - 12u en 13.30 - 17u.
VRIJDAG: 9 - 12u.
ZATERDAG: 9.30 - 12u.

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

KURT
koopt voor

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

grond of afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475/421 326
coolmorenv@gmail.com

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

PEDICURE GEZOCHT? 

Bel mij: 0486/723.559
Ik kom aan huis na afspraak.

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts

EHBO…  Voor thuis en onderweg
Dinsdag   05 December ‘17 14-16uur & 19-21 uur. EHBO…  Voor thuis en onderweg, voor kleine en grotere let-
sels  of voor ernstige en minder erge verwondingen. EHBO in de ruime vorm voor thuiszorg en gericht naar oude-
ren. Bijzondere aandacht voor valletsels en valpreventie. Praktische voorstelling van de verschillende mogelijke 
letsels van snijwonden, bloedingen (ondermeer bij gebruik van antiCo medicatie), fracturen, CVA en beroerte. 

hulp, in afwachting tot gespecialiseerde hulp arriveert en hulprichtlijnen voor thuissituaties. De opleiding overloopt 
alle aspecten uit de courante DGH studierichtlijnen en oefent ook de principes van CPR, heimilichmaneuver en 
rautec. Oefen ook even.. en krijg bij een geslaagde reanimatie een geschenk van de SINT. Wanneer?   Dinsdag 
05 December 17     sessie om 14u en om 19u. Waar? Bredabaan 469 (net aan het kruispunt)  te Wuustwezel. 
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Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen, klusjes. 0465 
152 661

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

Kerst aan zee: Verzorgde 
studio met panor. zeezicht. 
8v. Oostende. Mariakerke 
max 4 pers. p/week. Gsm: 
0485/389 733

Bomenpatrickgeerts@gmail.
com Vel len en snoei-
en van gevaarlijke bo-
men, coniferen m. eig. 
hoogtewerk, frezen van 
stronk. 0495/223 863 

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

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

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
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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 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

Algemeen ziekenhuis Klina kreeg vorig weekend de formele beves-
tiging voor het behalen van zijn accreditatie door de Joint Commis-
sion International (JCI). Dit is een internationale organisatie die eva-
lueert of ziekenhuizen voldoen aan strenge internationale normen 
op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Vier auditoren lichtten 
gedurende een week het ziekenhuis door aan de hand van meer 
dan 350 standaarden met 1200 meetbare elementen.
Patiëntenbetrokkenheid

AZ Klina is het eerste algemeen ziekenhuis dat zijn eerste accredi-
tatie behaalt aan de hand van de nieuwe zesde editie. Naast uni-
forme zorgprocessen en procedures gaat er in deze editie ook veel 
aandacht naar patiëntenbetrokkenheid. Zo worden o.a. patiënten 
en hun familie geïnterviewd, zowel tijdens als na hun behandeling 
in het ziekenhuis. De auditoren hebben de week afgesloten met 
bijzonder respect en lof over de organisatie. Zij apprecieerden onze 
openheid en positieve mentaliteit om continu te willen bijleren en 
verbeteren.
Ludo Van Kets, Algemeen Directeur AZ Klina: “Het behalen van dit 
label is echt de bekroning van het vele werk van het voltallige AZ 
Klina team. Elke arts, elke medewerker werkt hard om de kwaliteit 
van
zorg continu te verbeteren. Zowat elke dienst in ons ziekenhuis 
heeft kennisgemaakt met de auditoren en elk team toonde vol trots 
hoe ze dagdagelijks inzetten op kwalitatieve zorg voor hun patiënt.”
Dr. Joost Baert, hoofdarts AZ Klina: “We zijn trots op dit schitterende 
resultaat. We realiseren hiermee onze missie in het aanbieden van 
toegankelijke, aantoonbare kwalitatief hoogstaande zorg voor onze
patiënten uit de regio van Noord-Antwerpen en Noorderkempen. Ui-
teraard gaat dit streven onverminderd verder. Elke patiënt verdient 
immers elke dag onze “Voluit voor zorg”.” Met 581 bedden ontvangt 
AZ Klina jaarlijks meer dan 20 241 opgenomen patiënten, 37 931 
patiënten op daghospitaal, 34 599 spoed patiënten en 256 817 pati-
enten voor een consultatie. Meer dan 2000 artsen en medewerkers 
zorgen dat de patiënten dagelijks kunnen rekenen op de beste zorg.

AZ KLINA BEHAALT DE HOOGSTE IN-
TERNATIONALE STANDAARD VOOR 
KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG

LUDIEK
2e hands dames merkkledij,

schoenen en handtassen

VESTEN & BLAZERS

-10%
gans de maand november

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

Ludiek Boutique

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

GRATIS
Zaterdag 2 dec

komt de Sint 
om 19u

Café Bagatel
St. Antoniuslei 44 
2930 Brasschaat



“Het Kerstcafé”
Zin in echte oude gezelligheid ?

Het kampvuur, gezellige muziek, zachtruikende erwtensoep,
warme chocolademelk, maar ook met glühwein, kerstbieren,

jenever, hotdogs, appelstrüdel en nog zoveel meer ...

®

DE JENEVERHUT EN KAMPVUUR
elke zondag open vanaf 11 uur

Nodig je vrienden of familie uit en ...
... maak van elke dag een feest   in

Het Kerstcafé
Melkerij Peerdsbos • Brasschaat • Info: 03/651 81 03 • www.kerstcafe.be

®

®

 9

Gezelliger

 dan ooit!..
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Grote partij BOXSPRINGS en
MATRASSEN aan fabrieksprijzen !

Meubelen • Speelgoed • Vrije tijd • Gereedschap
Keukenmateriaal • Kerstartikelen • Allerlei

Fabrieksprijzen, overstocks, falingen, ...

Kalmthoutsesteenweg 193A  -  2990 Wuustwezel
(magazijn 7, achter Augustijns Keukens)        1 x per maand outlet weekend

www.bestoutletcompany.be

OPENINGSUREN

Maandag & woensdag van 12 tot 17u.

zaterdag van 9 tot 17 u.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 november trapte dienstencentrum Ve-
salius de week van de senior in gang met de opendeurdagen.
Beide dagen waren een groot succes. De tentoonstellingen van 
de creagroepen waren weer prachtig. En ook de muzikaliteit 
ontbrak niet. Vrijdag zorgde ons koor "de Zonnezingers" onder-
steund door pianist Freddy voor de ambiance en op zaterdag 

centrumleider vooral trots op ben, is de warmte die hier in huis 
hangt. Zoveel mensen, zoveel vriendschap, een warm nest. En 
dat was ook weer zichtbaar op deze twee dagen. Vrijwilligers 
staan steeds klaar voor iedereen en de groepen staan open 
voor nieuwe mensen. Heb je deze dagen gemist maar wil je toch 
graag eens een kijkje komen nemen, aarzel dan niet om langs 
te komen. Ook deze week staat er nog vanalles op de planning. 
Meer info hierover kan je krijgen in het dienstencentrum of op 03 
650 25 72.

DIENSTENCENTRUM VESALIUS
ZET ZIJN DEUREN OPEN

www.brandhoutcenter.be

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

VAN SPAANDONK: 03-315.74.46

HOOGSENSITIVITEIT  - Leer ermee omgaan – 4 lessen vanaf 8 december
De maatschappij is op dit moment niet ingespeeld op de sensitieve medemens en maakt dat velen van hen hun 
sensitiviteit proberen te verloochenen. Met alle gevolgen van dien. Een hoogsensitief persoon die langdurig is 
blootgesteld aan een overdaad van prikkels verliest het contact met zichzelf. Ziektes en gedragsproblemen zijn 
dan het “logische” gevolg. Voel je jezelf aangesproken? Herken je jezelf of wil je gewoon meer weten/leren over 
hooggevoeligheid? Neem dan zeker deel aan deze cursus vanaf vrijdagvoormiddag 08 december over dit prach-
tige onderwerp in het Dakhuus op de Bredabaan 696. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13-17u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org
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BAAN THAI STYLE
TRADITIONAL THAI MASSAGE

WWW.BAANTHAISTYLE.BE
Bredabaan 348/1 • 2930 Brasschaat • 03/295.83 90 • 0484/66.59.61 

open van 11u tot 20u • Zon- en feestdagen gesloten

KNIP DEZE BON* UIT EN KRIJG 

€ 5 KORTING 
OP EEN MASSAGE OF 

AANKOOP VAN EEN CADEAUBON

Wij heten u welkom 
voor een ontspannende massage

*Max. 1 bon per klant, geen kopies
De massages zijn niet bedoeld voor mensen 
die op zoek zijn naar erotische handelingen

De inwoners van brasschaat kunnen rekenen op de meest mo-
derne delhaizesupermarkt van regio antwerpen. Na een gron-
dige renovatie is de Delhaize-supermarkt Brasschaat klaar 
om haar klanten opnieuw te ontvangen. De winkel is in slechts 
twee weken van top tot teen gerenoveerd. Het resultaat mag er 
zijn want de winkel is mooier en gezelliger dan ooit. De dienst-
verlening aan de klanten en de praktische toepassingen voor 
iedere dag zijn bovendien verbeterd door middel van enkele in-
novaties. Klanten kunnen vlotter door de verschillende rayons 
en ervaren zo het grootste winkelcomfort. Met andere woorden, 
in de nieuwe Delhaize supermarkt Brasschaat staan de klant 
en beleving centraal.  33 jaar na de opening van de Delhaize 
supermarkt in Brasschaat kunnen klanten nu rekenen op een 
volledig vernieuwde winkel. Om de dagelijkse boodschappen 
gemakkelijk, aangenaam en ontspannend te maken, heeft Del-
haize alle registers opengetrokken in supermarkt Brasschaat. 
Delhaize stort zich daarnaast al jarenlang op de zoektocht naar op-
lossingen die goed zijn voor het milieu (deuren op de koelkasten en 
gesloten diepvriezers, LED-verlichting, groene energie, ...) en de 
nieuwe winkels gaan nog een stap verder omdat ze gebruik maken 
van natuurlijk licht en verlichting die bijna uitsluitend werkt op LED-
technologie. Het voordeel van LED is dat het minder energie verbruikt 
(30% minder dan neon) maar ook dat het aangenaam licht geeft 
omdat LED-verlichting volledig aanpasbaar is. Ook aan de groene 
mobiliteit werd gedacht met twee parkeerplaatsen van elektrische 

DELHAIZE-SUPERMARKT 
BRASSCHAAT VOLLEDIG 

VERNIEUWD

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be
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Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden

Jef Van der Steen
Zaakvoerder Orthopedie Van der Steen

weduwnaar van Simonne Nelen
partner van Hilda Anthonissen

Geboren te Brasschaat op 14 augustus 1948
en overleden te Brasschaat op 22 november 2017

Dit melden u:

zijn kinderen
Patrik en Saskia Van der Steen - De Neubourg
Koen en Kristin Valenberghs - Van der Steen

zijn kleinkinderen
Thibo en Alaïs
Wout en Lowie

de families Van der Steen-Van Looveren, Nelen-Schrauwen
en Van Gestel

Samen nemen we afscheid van Jef
op zaterdag 2 december 2017 om 10.30 uur

in uitvaartcentrum Quirijnen I Sereni
Augustijnslei 58 - 2930 Brasschaat

Aansluitend leggen we hem te ruste
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum

gelegen aan de Miksebaan

Met dank aan artsen, familie en vrienden voor alle steun

Bredabaan 753 - 2930 Brasschaat
condoleances.be/jefvandersteen

Quirijnen 03 650 15 15

Openingsuren: Ma, di, wo, do, van 11u / vr, za, zo van 10u
Hoogeind 85, 2940 Stabroek • Tel. 03 568 89 10

 info@deneus-stabroek.be • WWW.DENEUS-STABROEK.BE

MA 14-08 / ZO 20-08
Dagsoep

Salade lardon (spek en appeltjes) met frietjes

MA 21-08 / ZO 27-08
Dagsoep

MA 28-08 / ZO 03-09
Dagsoep

MA 04-09 / ZO 10-09
Dagsoep

Gegrilde braadworst met ovenaardappels en zuidgroenten

Deze menu is steeds geldig op
ma t.e.m. vr vanaf 12u tot 22u op za, zo vanaf 12u tot 17u

Weekmenu’s voor € 15 p.p.!

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

TE KOOP

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

0495/504 635
Fietsers 

op de openbare weg
Voor de lokale politie van Bras-
schaat is verkeersveiligheid een 
absolute prioriteit. We geven in 
het bijzonder aandacht aan de 
zwakke weggebruiker waaron-

zijn daarbij van belang: met een 

verkeersregels volgen. Na de 
preventieve acties op de scho-
len, in samenwerking met de 
dienst integrale veiligheid van 
de gemeente Brasschaat, voe-
ren wij momenteel controles uit 

alleen de verlichting is van be-
lang, zeker tijdens de donkere 
maanden van het jaar, maar ook 
de remmen, de bel, enz. moeten 
in orde zijn. Daarnaast is het ook 

keersregels volgen. We geven 
de belangrijkste mee: • Gebruik 

• kinderen jonger dan 9 jaar mo-
gen altijd op trottoir/ verhoogde 
berm rijden als de wieldiameter 

de bebouwde kom mogen ande-

tueel, maar niet verplicht, kan 

kleur dan rijbaan) • Fietsover-

voorrang aan de andere weg-
gebruikers, oversteken gebeurt 
met de nodige voorzichtigheid • 
Verkeerslichten gelden ook voor 

den aan het stuur • voeten op 
de pedalen • geen dier aan de 
leiband • niet laten voorttrekken 
door iemand anders • met twee 
naast elkaar mag binnen de be-
bouwde bom maar je moet de 
weg wel vrijmaken bij kruisend/ 
achteropkomend verkeer. En tot 
slot: wees een echte heer/ dame 
in het verkeer: houd altijd reke-

door op de link op onze website: 

IFANG  IMKERS Voordracht:  Bijenwas, 
verontreinigingen en vervalsing

bouw- en Visserijonderzoek). Dit instituut verricht multidisciplinair 

visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspec-

andere bijenproducten zoals was, propolis en koninginnenbrij.

roer. Er was wat aan de hand met het recent aangekochte was-
kunstraat. Van overal in België, Nederland en Duitsland kwamen 
meldingen over kunstraat dat de bijen niet wilden bebouwen. Er 

den complete bijenstanden gedecimeerd. In Nederland werd al 

Iedereen is van harte welkom.

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Spaar mee met de eindejaarsactie 
van project 2990! 

gemeente Wuustwezel, doen mee met de eindejaarsactie van 

krijgen spaarkaarten bij de deelnemende handelaars, die ze bij 

euro krijgt de klant reeds één stempel en zo verder per aankoop-

aanmerking om deel te nemen aan de trekking. De handelaars 
willen op deze manier de klanten belonen voor hun vertrouwen 
en ze kans laten maken op héél mooie prijzen. Er wordt een grote 

zijn ter plaatse herkenbaar aan een heel opvallende sticker en 

met het gemeentebestuur. Doe mee aan de actie en maak kans 

03 664 43 67

2x2 lederen-zit, 
perfecte staat 1 
vast 1 volledig 

elektrisch verstel-
baar (4 motors) 

Prijs: € 450,- af te 
halen Mariaburg 

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

WINKEL
BEDIENDE
Woensdag en zondag

 gesloten.
03/663 01 39.

of CV doorsturen via 
mail

topslager_declerck@hotmail.com
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OVERLIJDENSBERICHT

†

zoekt om het team te versterken:

VOLTIJDSE 
COLLEGA 

38u.

en

FLEXIJOB/
STUDENT

min. 18j • voor maandagavond (bar en  zaal van 18u tot 00u)

Info: Nathalie Van Thillo 0497/104 141 of info@entrez.be

Hoogboomsteenweg 183 •  te Kapellen-Hoogboom

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de kleuterschool 
van Gibo Heide mochten de kleuters 25 meter cake versieren. 
Samen met de burgemeester werden de 25 kaarsjes uitgebla-

van de langste cake van Brasschaat. 

25 METER CAKE VERSIEREN
KFC Brasschaat

vrijdag 1 december
09.30u: Prov Res- Mechelen
zaterdag 2 december
09.30u: U7a - Ekeren FC 
09.30u: U8a - KFC Schoten
11.00u: U9 - KSK Donk
11.00u: U12 - KFS Mart. Halle
20.00u: 1ste Pl. - FC Walem
09.30u: FC Merksem - U7b
11.30u: Alb. Schilde - U8b
13.30u: Capellen FC - U10a
09.30u: Wijnegem - U11
11.00u: Gooreind - U13
15.00u: Ksoc MtH - Gew. Res.
zondag 3 december
09.30u: U15a - KSK Donk
11.15u: U15b - Vosselaar
14.30u: 2e Prov. - FC Walem
11.30u: RFC Syriana - 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 Hemelhoeve Gemeentepark 
van  Brasschaat. Trainer Frans Van 
Bergen, T. 03/651 48 90; 0477/575 
411. kfcbrasschaat@gmail.com

Leegmaken van zolders, 
huizen, kelders. 0492/822 
180

Gezocht: voorname dame 
voor opvang 2 kindjes: 
ophalen aan school tot 
+/- 18u30, 4d/week (auto 
vereist). Tel 0479/377063 
na 18u. 

Dinsdag 12 december 2017 om 20 uur, georganiseerd door Markant Brasschaat Actief en Markant Kapellen 
Actief. Veel vrouwen leveren elke dag een strijd om overeind te blijven en hebben constant het gevoel dat 
ze het gevecht tegen de klok verliezen. Werk en privéleven combineren, continu multitasken, streven naar 
perfectionisme en controle en opboksen tegen faalangst en prestatiedwang kunnen bijzonder zwaar wegen 
in een maatschappij waarin vrouwelijke eigenschappen en kwaliteiten nog al te vaak als ‘zwak’ worden 

-

‘Stop de Rush’, lezing door Leen Steyaert
depressie. Leen Steyaert durft de vraag te stellen of het wel gezond is dat vrouwen willen leven volgens de ‘mannelijke 
norm’. Ze toont dat je op een andere manier toch je dromen kunt verwezenlijken. Daarnaast geeft ze een brede waaier 
van mogelijkheden om je hormonen en je zenuwstelsel op een natuurlijke manier in balans te brengen. Alle vrouwen zijn 
welkom! Dinsdag 12 december in Ons Middelheem, Bredabaan 425. De deuren gaan open om 19u30, de lezing begint 
om 20 uur. Inschrijven kan vanaf nu bij Ann Vanmassenhove, via buzzy_ann@hotmail.com. De prijs bedraagt 8€ voor 
leden van Markant, 12€ voor niet-leden. Graag na bevestiging van je inschrijving het juiste bedrag storten op de rekening 
van Markant Brasschaat Actief: BE73 7330 2427 2460 met vermelding van je meisjesnaam en ‘Lezing Leen Steyaert’.
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†
Wij willen graag langs deze weg iedereen bedanken 

die ons een warm hart heeft toegedragen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 

mijn lieve man en onze vader en grootvader

Pierre Mampuys

echtgenoot van Liliane Blommaart

De gedachte hieraan geeft ons de kracht
en de moed de draad van het leven weer op te pakken.

Jan en Inge Hoeijmans - Mampuys
Marcel en Ann Claes - Mampuys

Dave en Greet Verveckken - Mampuys
Wim en Olivia Mampuys - Maes

condoleren,
Antwerpsesteenweg 271/1 - 2950 Kapellen

condoleances.be/pierremanpuys

Quirijnen 03 650 15 15

Werft aan:

KOK
CHEF DE PARTIE

voor koude keuken - ervaring vereist. Wij zijn op 

VOLTIJDS - ZATERDAG EN ZONDAG VRIJ

Restaurant

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

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

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

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

Gratis check up van uw Toyota 
uitsluitend tussen 15 nov. en 31 dec. na afspraak en op vertoon van deze advertentie.

Kom naar de Toyota GMAN Winter Check

nauwgezette controle van 60 specifieke punten voor de winter
gedetailleerd rapport 
dit alles zonder enige verplichting

TOT 31/12/2017 PROMO OP 
ruitenwissers -20% / Batterijen -20% / remblokken -15% / banden -30% 
Reserveer nu!

Toyota GMAN • Ijzerlaan 3 • 2060 Antwerpen • Tel 03 321 83 26

De Gulden Kapittelkapper is een onderscheiding voor Brasschaatse handelszaken die 
kiezen voor een originele Nederlandstalige naam. Guldensporen wil zo het Nederlandsta-
lige karakter van onze publieke ruimte mee ondersteunen. De organisatie vindt het zeer 
verheugend dat er bij handelszaken die al lang bestaan, zoals het Klokkenhof (winnaar 
publieksprijs), de traditie voortgezet wordt, inclusief de Nederlandstalige handelsnaam. 
Maar we vinden het ook zeer verheugend dat er ook nieuwe handelszaken zijn, zoals 
Ons Moemoe (winnaar Gulden Kapittelkapper 2017) of het Wachthuisje (eervolle vermel-
ding), die voor een Nederlandse naam kiezen of dat er ook vernieuwde handelszaken 
zijn, zoals De Visbar (eervolle vermelding), die bij de generatiewissel een concept- en 
naamswijziging onderging, die toch blijven kiezen voor een Nederlandstalige benaming. 
De hoofdprijs, een houten beeld van De Kapittelkapper, gemaakt door Gilbert de Corte, 
werd afgelopen maandag aan de winnaar overhandigd. Carry Wouters zorgde voor de 

GULDENSPOREN BRASSCHAAT REIKT DE VOOR 
DE 9E MAAL DE GULDEN KAPITTELKAPPER UIT
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               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIE HET TERUG ZITTEN: LOEPEN van 2x tot 5x  TV SCHERM VERGROTERS   

sprekende klok of GROTE TOETS  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! 

HOOGSTAANDE LIFT SERVICE
LIFT SERVICE BRASSCHAAT

“Wij garanderen een soepele
en lange levensduur van uw lift”

Modernisatie   Onderhoud
Depannage 24/7  Reparatie

0497 53 08 56

Wij zijn thuis in het onderhouden, moderniseren en 
plaatsen van liften.

Moet je bestaande lift nog aangepast worden aan 
het nieuwe KB?
Of kan je liftkooi stilaan een nieuw jasje gebruiken?
Lift Service Brasschaat is al onderweg om je zo goed 
en zo snel mogelijk verder te helpen.

Wij garanderen een hoogwaardige kwaliteit, terwijl 
we toch de scherpste prijzen kunnen bieden.

Voor meer informatie
of een offerte op maat:

www.liftservicebrasschaat.be
info@liftservicebrasschaat.be
GSM 0497 53 08 56

Uw liftonderhoud
al vanaf

€38/maand

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

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Wij zoeken:

ONDERHOUDSTECHNIEKER

(MEEWERKEND) 
PLOEGBAAS

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE 
WWW.BELLEAQUA.BE

Graag uw CV en motivatiebrief zenden t.a.v. Eline Van Bavel
(hr@belleaqua.be) of bel ons op 03/666.53.03 (en kies optie 4).

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

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

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Sint Barbarafeest in Maria ter Heide.
Op zondag 3 december wordt het gerestaureerde beeld van Sint-Barbara opnieuw gewijd . Het 
houten beeld met bijhorende sokkel ; voorzien van  gekruiste kanonslopen gesneden door beeld-
houwer Mortelmans mag als uniek worden beschouwd in het Vlaamse erfgoedlandschap.  Het 
beeld van Sint-Barbara kreeg  in de zomer van 2017 een grondige kleurenstudie en restauratie-
beurt door Albert Evers . Ze werd terug polychroom  gemaakt  en krijgt haar ereplaats terug   in 
de parochiekerk.
Hierbij nodigen de priesters, de kerkraad en pastorale kerngroep van de parochie iedereen van 
harte uit. In het bijzonder  de militairen en brandweerlieden , al dan niet op rust, het patroonsfeest 
mee te komen vieren met een eucharistieviering in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvan-
gen  in Maria ter Heide. 
De eucharistieviering  op zondag 3 december  om 9.45 u wordt voorgegaan  door  E.H. Frans Van 
Thillo. Hij zal vanuit zijn hartelijke verbondenheid als gewezen aalmoezenier  van het plaatselijke 
kamp deze plechtige Sint Barbaraviering voorgaan . Van harte Welkom !



actueelparkbodeactueel
vrij sporten 
zonder zorgen

Sporten en bewegen wanneer het je past. 
Steeds meer Belgen doen het: een uurtje 
joggen wanneer de kinderen sporten, tijdens 
de middagpauze enkele baantjes trekken in 
het zwembad, met vrienden in het weekend 
gaan mountainbiken… Fantastisch, sporten is 
gezond! Maar wat als je een blessure oploopt?

Als je in teamverband sport, ben je meestal bij 
ongevallen goed verzekerd via de club. Maar 
hoe goed ben je verzekerd als je sport in je 
vrijetijd? Het Brasschaatse gemeentebestuur 
helpt zijn inwoners om zich alvast daar niet al 
te veel zorgen om te maken. Het biedt je via 
Ethias de mogelijkheid om je als individuele 
sporter of als gezin goedkoop te verzekeren 
tegen sportblessures, opgelopen tijdens het 

duele Brasschatenaren betalen er op jaarbasis 
slechts 20 euro voor, voor een heel gezin is 
dat amper 35 euro.

Hoe werkt het?
Surf naar www.zekersporten.be/brasschaat. 

kerd. Na een jaar krijg je automatisch een 
nieuw factuur opgestuurd. Als je betaalt, blijf 
je gewoon verder verzekerd. Anders stopt de 
polis. Simpel en duidelijk.
Heb je de pech om gebruik te moeten maken 
van de polis, dan kan je met je persoonlijke 
account op www.zekersporten.be alles netjes 
regelen vanuit je luie zetel.

ning wordt er alleen maar groter door! Of voor 
wie nog niet of te weinig sport, je hebt geen 
excuses meer. Tijd om goede voornemens te 
maken!

brasSchaatst
Winterdorp
Het winterdorp opent dit jaar op 
vrijdag 1 december 2017 om 
17 uur en blijft open tem zondag 
7 januari 2018. Op maandag 4, 
11 en 18 december en dinsdag 

dorp gesloten.

meer info: www.brasschaat.be
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†
Je hebt je hemel meer dan verdiend.

We dragen je voor altijd mee in ons hart.
Met droefheid melden wij u het overlijden van

Virginie ‘Nieke’ Lippens

Weduwe van Marcel Smits
Geboren te Deurne op 22 mei 1938

en overleden te Wuustwezel in Coda Hospice
op 19 november 2017.

Dit melden u met droefheid :

Axel Smits, Christel Janssens, Quinten en Justine, Arthur
Sven en Ilse Mastbooms-Smits, Louis

haar kinderen en kleinkinderen
Tony † en Irène Lippens-Roelans
François † en Lucienne Vervoort-Smits 

haar schoonzussen

De kerkelijke plechtigheid heeft plaats in de
Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum, 
op dinsdag 28 november 2017 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Bloemen noch kransen. 

Graag een gift aan Coda Hospice
Rekeningnummer BE40 733-1262100-63 

met vermelding Nieke Lippens.

Condoleren : Familie Smits - Lippens : 
p.a. Quirijnen I Sereni, Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/niekelippens

Quirijnen 03 650 15 15

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 27/11 vanaf 11 uur: informatiestand rond incontinentie- en 
verzorgingsmateriaal, ook bloeddrukmeting.
Ma 27/11 om 14 uur: maandelijkse bingo, met sinterklaasprijzen!
Di 28/11 om 14 uur: blemschikken
Di 05/12 om 9.00 uur: vertrek wandelen Malle
Do 07/12 om 14 uur: handwerktechnieken: schaduwborduren
Wo 13/12 om 14 uur: lezing: Rubens en Antwerpse Barok, gratis 
maar wel inschrijven
Schrijf ook al in voor het eindejaarsfeest op 28 december!
Wij starten op 10 januari met een nieuwe cursus “computer voor 
beginners”. Je kan al inschrijven

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 04/12 start online inschrijven “sport overdag”. 
Nieuw in ons aanbod vanaf januari: extra les “Kracht van de aan-
dacht” elke maandag van 11 tot 12 uur.
Za 09/12 om 13.30 uur: Quiz. Schrijf je dan zeker in voor deze 
interessante quiz met mooie prijzen. Deelname is gratis maar 
wel op voorhand inschrijven bij Jacques Claes (03 645 30 66 of 
Jacques.o.claes@skynet.be)
Zo 10/12 om 14.30 uur: het Kerstverhaal zoals je het nog nooit 
hebt gehoord. Het Kerstverhaal van Herman van Veen wordt ver-
teld door Jef en ondersteund door het zangkoor “De Notenkra-
kers” en tenor Glenn Desmedt. Inkom gratis. Graag op voorhand 
inschrijven in het dienstencentrum.
Noteer alvast 15 december in je agenda voor een leuke dansna-
middag met Brenda en haar dj.

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 29/11om 9 uur: start nieuws reeks Windows 10 (eigen laptop 
meenemen)
Vr 01/12: Kegelen met Lunch: 10.10 uur aan terminus tram 3: 
inschrijven !
Vr 01/12 om 9.30 uur: mandala tekenen
Vr 01/12  bloemschikken

Ma 04/12 om 13.30 uur: kantklossen
Woe 06/12:  Kerstmarkt met vele leuke geschenkideeën. Veel 
lekkers en een echt feestmenu
Vr0 8/12 om 9.30 zentangle tekenen

Ma 11/12: 14 uur:naald en draad • Avond: wijkbabbel Mariaburg 
en Vriesdonk
Do 14/12 om 14 uur: bezoek wijkagent

Plaats voor 
3 part-time, senior 
BESPARINGS-

CONSULENTEN
verdienste 

€250 - €500/week
Bel of sms ‘info’ 

0473/654 987

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

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

Kapper aan huis! Lage 
prijzen, kn, kl, pe. Tel: 
0471/038 747

Vrouw zoekt werk, was, 
str., babysit, poetsen, 
enz. Spr. Rus., btj. Ned. 
0465/201 112

Zoekt u een loodgieter? 
Ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79
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beleveniswinkelen
zaterdag 2 december 2017

Ontdek het unieke winkelaanbod in Brasschaat.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

Gratis belevenissen!

www.brasschaat.be
In samenwerking met het gemeentebestuur Brasschaat en de winkeliersverenigingen.

                           Bredabaan 515 
    Auping nights, Better days 
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gewoon
gezellig!

ELKE VRIJDAG & ZATERDAGAVOND RADIO PARK LIVE!

www.hetbrasschaatstwinterdorp.be
facebook.com/hetbrasschaatstwinterdorp

van vrijdag 1 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018

LAND ROVER METROPOOL

“op MAAT voor Brasschaat”

105.2 FM 

• plaatsen v. terrastegels
• Plaatsen v. klinkers

• Uitslijpen voegen 
   + heropvoegen
• Vervangen v. kapotte tegels
• Vervangen van putdeksels

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

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

Ktuna smeert boterham-
men voor een dag in het 
park op 1,2,7,8 en 9 de-
cember in ‘t Kerkske te 
Kapellen. reserveer uw 
beleg op www.ktuna.be of 
0485 216 474 

Merkkleding nieuw en 
tweedehands is op za-
terdag 16 december 
uitzonderlijk geopend 
van 10 - 18 uur! Gesloten 
van 18 december t.e.m. 2 
januari. Lage Kaart 320  
Tel. 03/651 39

Te  koop  hou tkache l 
SAEY 92 pr. 500,00 tel 
0495746183 

GRATIS ca 2,5m³ DR. 
BEUK. HOUT, zelf oph. te 
Mariab., weg weg. gash. 
0471509198
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SCHOTEN
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

€ 259.000

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

in de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN

WUUSTWEZEL

STABROEK

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 
3 slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in 
centrum bij winkels, scholen en openbaar 

€ 235.000

DE TOMERMAAT 38 - 1STE

met ca 112 m², 3 slaapkamers, aparte meters, 
terras en garagebox mogelijk mits meerprijs. 
Lage EPC, ideale ligging nabij parken, scholen, 
winkels en openbaar vervoer. EPC: 124

€ 219.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 

wonomgeving op kleine afstand van centrum van 

€ 275.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-

kindvriendelijke woonomgeving. EPC: 314

€ 295.000

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
€ 305.000

BREDABAAN 820 - 1STE

van 112 m² met terras, afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Voorzien van binnengebied 
met afgesloten garageboxen of carports, alsook 
afgesloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnis-

€ 259.000

MIKSEBAAN 218
Landelijke HOB met 2 slk en grote tuin.Zeer 
netjes onderhouden mt mooi aangelegde 
zuid-oost tuin.Bereikbaar via servitudeweg 
waardoor het ietwat van de straat gelegen 
is.Bijhorend een perceel grond aan de straat 

€ 249.500

BREDABAAN 909
Gunstig gelegen magazijnruimte met achter-
uitgang voor laden en lossen. Mogelijkheid om 
de oppervlakte op te splitsen.Totale oppervlakte 
magazijn ca. 400 m². Goede verbinding naar 
autosnelweg. Vele mogelijkheden.

€ 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 

modern comfort aanwezig. Mogelijk bruikbaar als 

€ 325.000

SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd 

living, ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit 

materialen. Buitenkant woning is geschilderd. 

€ 495.000

BEUKENLAAN 42

woonwijk met als indeling op het glv een inkomhal, 
een inpandige garage, wasplaats, keuken/berg-
plaats en tuin van 145m². Op de eerste verdieping 
is een ruime living, keuken en een terras, op 
de 2de verdieping zijn er 3 slpks en een badk. 

€ 219.000

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 

€ 399.500

LAAR 226

gunstig gelegen nabij winkels, scholen en open-
baar vervoer met vlotte verbinding naar autostrade. 
Deze woning beschikt over 3 slaapkamers (allen 
gelijkvloers), inpandige garage met automatische 

conform. EPC: 327
€ 329.000

OOIEVAARSDREEF 17

in het natuurgebied “Peerdsbos/De Zeurt” gelegen

vrijstaande villa gezien de bouwopp op het glvl 400m²
bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan de

in woonparkgebied, verder enkel bosgebied!
€ 435.000

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

€ 259.900

EKEREN

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRECHT

QUINTEN MATSIJSSTRAAT 85

ning met garage en autostaanplaats, perceelbreedte 
ca 11 meter, Zuid gerichte tuin, slaapkamer of bu-
reaukamer op het gelijkvloers en 2 a 3 slks op de 
eerste verdieping. Goede ligging, vlotte verbinding 

€ 280.000

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke omgeving 
waar permanent wonen is toegestaan mits aanvraag 

zicht op weilanden, momenteel staat er een chalet 
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 159.000

SPECHTENDREEF 27

m², een perceelbreedte van 20 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, garagebox, tuinhuis, 
geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin vooraan is 

€ 225.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
SPARREWEG 21

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

€ 425.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

KALMTHOUT
ERICALAAN 22

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 

€ 698.000
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Vrijdag 3 november werden 50, 60 & 65 jaar gehuwde koppels ontvangen in het Kasteel van Bras-
schaat. Steeds een uniek kader met een  mooi fotomoment. Om 11u werden de 50 jaar gehuwden 
gevierd met een verzorgde receptie. Om 17u was het de beurt aan de 60 & 65 jaar gehuwden. Dat 
een huwelijk lang stand kan houden werd ook nu weer bewezen. 49 koppels 50 jaar gehuwd, 32 
koppels 60 & 65 jaar gehuwd. Deze laatsten werden gevierd met een uitgebreid diner. Iedereen 

soms letterlijk) in de bloemen gezet. Volgens traditie stond J&M Catering in voor de schitterende 
ontvangst, iedereen  werd in een gemoedelijke sfeer maar in stijl ontvangen.

HUWELIJKSJUBILARISSEN GEVIERD

Snoeien en vellen -

v. stronken. 0475/511 603 

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

Zoek gratis gerief vr iem. 

staat. Mon, 0477/499 446

Voor de sint aan huis. Bel 

Afloop verstopt 
kraan kapot bel nu klus&-

Vrouw zoek t  werk , 
-

0484/496 697

AANKOOP ALLE WA-
GENS,

0476/749 178

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 

erv. 0468/328 347

Schilderwerken, 
Laminat., all., Sorten, be-

437

Ik zoek werk als poets-

0487/872 217

Man z. werk. Tuin, schil., 
schoonm., verh., Carw., 

0465/771 613 Christian

Te koop

p.o.t.k. 03/652 19 25
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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.

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.

(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 112 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Luxueuze, prachtig afgewerkte en 
absoluut energiezuinige topvilla 
op ca. 1.985m2. Ruime lichte living 
+ OH, luxe eetkeuken, 5 slaapk, 

2 badk, 3 gar, enz. 

TOPLIGGING, HET MOOISTE 
PLEKJE VAN DENNENDAEL!

€ 799.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B
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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

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

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

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
* Prinskavelhof:

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide:

            Gemeente Kapellen
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef:

*Vlakbij Golf:

voor tuinwerken groot of 
-
-

onderhoud en plaatsen 
van terrassen (klinkers 

plaatsen van tuinomhei-

Te huur:

Hulp nodig a. huis voor 
bejaarden? Gepensio-
neerde verpleegster biedt 

Tekenen 

Gevraagd: 
-

Tuinwerken 
Ronny Kanora

ontmossen en herstellen 

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

Poolse mann. doen re-
novatiewerk:

Man zoekt werk,
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In de jaren ’80 werd Immo Green Star opgericht als Green Star 
NV door de broers Jef en Frank Van der Wildt. Wat begon als een 
kleine verkoopcontainer aan een nieuwbouwproject in Maria-ter-
Heide is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardige speler 
op de vastgoedmarkt, met de nadruk op de regio rond Brasschaat-
Maria-ter-Heide en Antwerpen Noord. 
Sinds 2005 werkt Veronique Van der Wildt mee in de zaak. Twee 
jaar geleden startte ook haar zus, Chayen, bij het vastgoedkantoor. 
Het familiebedrijf van de twee broers is nu een kantoor waar de 
twee zussen aan de leiding staan en voor een frisse, jonge wind 
zorgen, samen met de ervaring van hun vader, Jef. De twee BIV-
medewerkers Melina en Xavier vervolledigen het team met elk hun 
expertise.

Binnenkort zal ook Immo Green Star in het straatbeeld een facelift 
ondergaan met een nieuw logo. De manier van werken wordt even-

Benieuwd naar onze nieuwigheden? 
Of had je graag een vrijblijvende schatting van uw woning?

Contacteer ons dan zeker op 03/633.12.29 of via info@immogreenstar.be
 of kom binnen op ons kantoor!

€ 110.000

€ 189.000

€ 389.000

€ 499.000

BRASSCHAAT MtH Centraal gelegen 
HOB op ca 520m² met 3 slpks, bureau, rme 
wnkr op parket, open kkn, badk, gar/mag, 
ZW-tuin etc. EPC 275 vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT verkaveling Neervelden 
rustig gel. energiez. woning op ruim 700m² 
met oa 5 slpks, 3 badks, dubb gar, ruime 
wnk, leefkkn. EPC 217 vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MtH Zeer rustig 
gelegen bouwgrond in weekend-
zone van 1370m² in een doodlo-
pende straat. Vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT regio Kaart goed 
gelegen app 1ste V met 3 slpks, woonka-
mer, keuken, badk, berging, apart toilet, 
balkon. EPC 132 vg,wg,gdv,gvv,gvkr

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

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

TE KOOP

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

Nieuw logo 
en nieuwe 
look voor 

Immo 
Green Star

Het Brasschaatse maatwerkbedrijf Aralea wint de 10.000-stap-
pen herfstclash voor bedrijven. Maar liefst 148 personeelsleden 
deden mee en droegen 4 weken lang een stappenteller. Ze stap-
ten tijdens de drie competitieweken 18.482 km. Goed voor een 
virtuele trip naar Nieuw-Zeeland. Met een gemiddelde van maar 
liefst 13.449 stappen per dag wonnen zij de strijd. Aralea mag 

men.
‘No steps, no glory’ is dé 10.000-stappenclash voor bedrijven. 
Uit 28 deelnemende bedrijven kroonde Aralea zich tot winnaar. 
Aralea vindt gezondheid en beweging belangrijk. De medewer-
kers van het maatwerkbedrijf zijn dan ook zeer tevreden met het 
behaalde resultaat. Ilse Tuymans, preventie-adviseur van Aralea. 
blikt terug: “We hebben letterlijk de zolen van onze schoenen 
gelopen om de straten, parken en terreinen netjes te houden. En 
ook buiten de werkuren zijn we sportief uit de hoek gekomen. En-
kele collega’s van onze kinderboerderij ruilden bijvoorbeeld hun 

dagelijks 6 kilometer extra te stappen.”  
Aralea ontving niet alleen de wisselbeker van No Steps No Glory. 
De medewerkers kregen ook een gepersonaliseerde pingpong-
tafel van No Steps No Glory cadeau. Tijdens de uitreiking van de 
prijs zette coach Bruce – het gezicht achter de 10.000-stappen-
clash voor bedrijven - de collega’s van het maatwerkbedrijf nog 
eens in actie met een bewegingstussendoortje.

ARALEA GEKROOND TOT FITSTE
BEDRIJF VAN VLAANDEREN

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 

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

elektriciteit,
speciale projecten.

Zibi.arte@gmail.com

0496 781 768

Grote en kleine
renovatieswerken

Te huur Spanje, Vila-
fortuny (Cambrils), voll. 
vern. app.,6p., 3slk, 2bdk, 

kon en privétuin, 50 m. 
v. strand. Vrij: Mei, Juni 
& Sept.: € 890/mnd - Vrij: 
1-15 Juli, 1-31 aug.: € 
990/15d. T. 03/651 63 57 
- 0474 409 435

Te koop gezocht: Open 
bebouwing centr. Bras. 
Max 800m². 0486/891 413

Te koop gezocht: Groot 
dakapp. centr. Bras-
schaat. 0486/891 413

Zoekt werk: Tegels, met-
selen, bezetten, laminaat. 
8 p/u. 0467/616 403

Schilderwerken, klusjes 
en tuin. 8 p/u. 0489/326 333

De Paddestoel
Merkkleding nieuw en 
tweedehands is op za-
terdag 16 december 
uitzonderlijk geopend 
van 10 - 18 uur! Gesloten 
van 18 december t.e.m. 2 
januari. Lage Kaart 320  
Tel. 03/651 39 72

Te koop: Winterban-
den, metalen velgen 
205/60r16 H92. 2xDun-
lop, 2xSemperit. Prijs: € 
200. 0477/676 369

Te koop: Verschillende 
2de H. aanhangwagens. 
2m L. vanaf 200 euro’s. 
0486/245 784

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, koken, bejaarden-
hulp, beschikb. 0484/684 
622 (Maria)

Vrouw zoekt werk, poets, 
str., babysit, bejaarden-
hulp en huiselijke taken. 
Spr. Ned. 0483/401 542 
Nellie

Alle tuinwerken en 
daken proper maken. 
0474/453 834

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

Alle ontstoppingen: 
Wc, badkamer, keuken. 
0492/822 180 Tom

Alle dakwerken, branden 

leien, herstellingen. Gratis 
prijsopgave. 0492/822 180
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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

Op zondag 19 november 2017 organiseerde de wedstrijdleiding van Acro 
en Tumbling een clubkampioenschap in Sporthal Driehoek. Zoals op een 
echte wedstrijd konden de gymnasten voor de eerste maal hun oefening 
tonen aan de vele aanwezige supporters en... de oefeningen werden ook 
beoordeeld door een echt jury panel. Voor sommige gymnasten, juryleden 
en supporters was het de eerste maal dat ze konden ervaren hoe het er 
op een wedstrijd aan toe gaat. Een ideale voorbereiding dus voor als het 
echte wedstrijdseizoen van start gaat… De supporters kregen de kans om 
zowel de Acrogymnasten op de Olympische vloer bezig te zien alsook de 

CLUBKAMPIOENSCHAP ACRO II GYM GROOT SUCCES

Tumbling gymnasten op de lange tumblingbaan en dat werd zeer positief 
onthaald. Tevens was deze activiteit een ideale gelegenheid om te onder-
vinden hoeveel werk onze leiding steekt in de voorbereiding van een wed-
strijdseizoen. Al de gymnasten  deden hun uiterste best en op het einde van 

verdient zeker ook onze“ mama- maillotploeg”, zij ontwierpen de prachtige 
wedstrijdmaillots! Via deze weg ook een welgemeend dankwoord voor alle 
helpers die weer paraat stonden, en dit na een gezellige  Familiequiz die 
onze club de avond voordien georganiseerd had. Info: www.acro2gym.be

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

!! 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%

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk en ander werk. 
0467/708 863

Te koop: Instapklare half 
open bebouwing. Kind-
vriendelijke buurt/straat. 
Volledig gerenoveerd met 
hoogwaardige materialen. 
Vraagprijs 399.000 euro. 
De Beelenlei 15 in Bras-
schaat. tel. 0473/978 535

Te koop: Oude beelden 
in ivoor, brons en marmer, 
klok in brons en porselein 
oud Paris. 0468/471 757

Ik zoek beelden in ivoor, 
brons, marmer, klojes, 
kleine zakuurwerken, Lie-
bigprentjes. 03 313 84 58

Student zoekt werk: Tuin, 
Schild, e.a.w. 0465/221 565
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VINKLAAN - BRASSCHAAT

14 appartementen
1 - 3 slaapkamers
terras of tuin

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem 
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be

Aarzel niet om een afspraak te maken met ons kantoor voor 
verdere inlichtingen of neem alvast een kijkje op:

WWW.COGGHE.BE

DORPSSTRAAT - WUUSTWEZEL

7 appartementen
2 - 3 slaapkamers
terras of tuin

Prijzen
vanaf

€ 276.000 
(excl. kosten)

Prijzen
vanaf

€ 216.500
(excl. kosten)

In de Heidestraat in Kapellen worden 4 eengezinswoningen 
gebouwd. De woningen hebben een uitstekende ligging nabij 
het centrum van Kapellen en het openbaar vervoer, doch zijn 
deze rustig gelegen.

Er zijn nog 3 van de 4 woningen beschikbaar. Door de ruime living 
met open keuken, 3 slaapkamers en de tuin zijn deze woningen 
ideaal voor starters, gezinnen met kinderen en investeerders. 

Er wordt ook een vaste trap naar de zolder voorzien, waar optio-
neel nog een extra kamer(s) en/of een badkamer voorzien kan 

worden. Achteraan is er voor elke woning een carport en aparte 

Steen Vastgoed zorgt ook in dit project voor een hoogwaardige 
afwerking en ruime budgetten voor keuken, sanitair, vloeren... De 
woningen worden gebouwd volgens het BEN-principe.

Met dit project geven we kopers de mogelijkheid om een interes-
sante investering te doen met zicht op de toekomst. Steen 
Vastgoed voorziet voor investeerders een gegarandeerd netto-
rendement van 3% gedurende de eerste 5 jaar.

WWW.STEENVASTGOED.BE | 03/666 79 46 | 0475/76 36 27
Hoogboomsteenweg 181 | 2950 Kapellen | info@steenvastgoed.be

Heidestraat - KAPELLEN
Stijlvol eigentijds comfort.
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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeusen & Zn

34ste KERSTSTALLENTENTOONSTELLING BRASSCHAAT-DRIEHOEK 
ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 DECEMBER 2017, In de Sint-Jozefkerk, Rerum Novarumlei te Bras-
schaat-Driehoek heeft reeds voor de 34ste keer de kerststallententoonstelling plaats, georganiseerd 
door vzw Kerstcomité Brasschaat en dit in het kader van de vernieuwde Kerstmarkt 3.4. Het thema 
van onze tentoonstelling is Kerststallen bouwen, kerststallen verzamelen, kerststallen tentoonstellen.
MAG DIT OOK ERFGOED ZIJN. Je kan dit erfgoed mee ondersteunen door een bezoekje te brengen 
op  zaterdag 16 december 2017 (van 12 u. tot 20 u.), zondag 17 december 2017 (van 12 u. tot 18 u.) 
Er zijn reeds een aantal merkwaardige stukken die we kunnen tentoonstellen zoals: Koorkap - Beelden 
van Gilbert De Corte (een van onze eerste deelnemers) - Beelden van Sim Cootjans (beeldhouwer 
Brasschaat) - Oude Kerkmissaal,  gedrukt in Drukkerij Plantin Moretus Antwerpen. Tevens is er 
medewerking van verschillende scholen en zijn de kerststallen te bewonderen van onze workshop 
van 31/10/2017 (van krant naar Kerststal). Zoals steeds is de tentoonstelling in samenwerking met 
de Federatie Vlaamse Kerststallenvrienden. Voor meer info kijk op www.kerstmarktbrasschaat.be

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

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
Ervaren 
winkel-

bediende
voor in de slagerij

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

of vroeger

Keurslager
De la Ruelle

Bredabaan 786
Brasschaat

03/663 29 43
e-mail:

dirkdlr@telenet.be

Schilder zoekt werk. 
Schilderw., behang., 
Lam., Gyproc, plamuurw. 
G. Ref. uit Brass. € 12,5 
p/u. 0465/921 434

Snoeien en vellen van 
alle soorten bomen, ha-
gen. Leegmaken dakgo-
ten, alles met of zonder 
hoogtewerker. Ontmos-
singen oprit, dak, gevel. 
0492/822 180

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

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

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

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

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

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)

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

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk halen of 
brengen. 0484/600 866

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

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

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

2 - 3/12 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

2 - 3/12 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

2 - 3/12 Curavida 03/645 57 02

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Ophaling huisvuil nov/dec

GFT

MAANDAG   27
DINSDAG   28
WOENSDAG  29
DONDERDAG   30
VRIJDAG     1
ZATERDAG   2

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

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

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

Het is de eerste prachtige zo-
merdag van het jaar en men-
sen genieten volop van het 
goede weer in en vlakbij een 
niet nader genoemd park. 
Tot er plots iets gebeurt, dat 
het leven van al die mensen 
drastisch en voorgoed over-
hoop haalt. Een bitterzoet, 
bijwijlen zeer komisch en te-
der verhaal over hoe je nooit 
mag denken dat je controle 
hebt over je leven en over hoe 
belangrijk liefde wel niet is. 

Regie: Ron Schuerman met 
assistentie van Ann De Ridder.

Met: Marijke BACK, Jasmien 
BEYERS, Pieter JOOS, Ca-
therine JOCHEMS, Luc MES-
SIAEN en Thomas VAN WE-
SEMAEL.

Vrij 1, zat 2, don 7, vrij 8 en 
zat 9 december 2017 telkens 

om 20.00 uur.
Zaal ’t Kerkske,

Kapelsestraat 282
2950 Kapellen

Reservatie:
www.ktuna.be of avondtoi-
let@proximus.be of 0485 / 
216 474. Prijs: VVK € 12, 
kassa € 14, studenten € 10.

Speciaal voor de lezers 
van de Brasschaatse Film 

verloten we

5 x 2
tickets

voor de voorstelling
van zaterdag 2/12.

Vermeld dat je het in de Bras-
schaatse Film hebt gelezen 
en reserveer via www.ktuna.
be of 0485/216 474. Een on-
schuldige hand doet de rest.

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. Stuur 

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
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

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

Met een vloot van 13 extra elektrische wagens breidt de gemeente haar wagen-
park sterk uit. In totaal beschikt Brasschaat nu over 14 elektrische wagens en 
4 voertuigen die rijden op CNG. Daarmee vergroent Brasschaat haar wagen-
park. De 13 nieuwe voertuigen bestaan uit 4 Renault Zoë’s waarvan er ook 2 
ter beschikking zullen worden gesteld voor inwoners in het kader van autode-
len. De overige 9 wagens zijn Kangoo’s voor eigen gebruik. Brasschaat was 
voorheen ook al een overtuigd CNG-gebruiker. Reeds sinds 2009 beschikt de 
gemeente ook over 4 CNG-voertuigen, waarvan 1 huisvuilwagen. Brasschaat 
en Eandis nemen vandaag 2 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wa-
gens in gebruik: 1 aan het gemeentehuis en 1 aan de parkeerplaats aan de 
Oude Baan. Daarmee zijn er nu in de gemeente 5 (semi) publieke laadpalen: 
Campus Coppens, aan hotel Dennenhof, aan het technisch centrum De Mortel 
en deze 2 nieuwe.                            

BRASSCHAAT BREIDT ELEKTRISCH
WAGENPARK STERK UIT

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Verwenweek AZ KLINA
(27 november t.e.m. 1 december 2017) voor 75-plussers in AZ Klina. De verwenweek opent met een 
aangepast authentiek dagmenu in het thema ‘De smaak van toen’ voor het hele ziekenhuis. Ook de 
medewerkers krijgen een ‘snoepje van toen’. Dinsdag en vrijdag wordt het Geriatrisch Daghospitaal 
omgevormd tot een heuse wellness. Hier kunnen de senioren die opgenomen zijn in het ziekenhuis 
genieten van een verzorging van de haren, voeten en handen. Woensdag wordt het spannend bij 
de bingo! Iedere 75-plusser wordt beloond voor zijn deelname met een klein geschenkje. Om de 
week af te sluiten, krijgen alle patiënten die opgenomen zijn in AZ Klina nog een gebakje. Terwijl de 
patiënten in de watten gelegd worden, kunnen bezoekers, familie en medewerkers aan de infostand 
in het atrium terecht voor informatie over de werking van het Geriatrisch Support Team en de afdeling 
geriatrie. Op de diensten geriatrie is er tijdens de seniorenweek ook een aangepast programma. Seni-
orenweek van 27 november tot en met 1 december 2017 in AZ Klina, Augustijnslei 100 in Brasschaat.
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DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

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

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

Te huur: Garage Bras. 
MtH. € 65 p.m. 0476/328 
864

Te koop: Kerstboom New 
Growthbleu H 1,85 of 
135. NP: € 160 VK: € 80. 
0476/594 820

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

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.


