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met

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

spring eens binnen voor je buiten!

Ontdek onze 

Vaderdag
Maandag 19 maart

De stoerste geschenken vind je bij ons!

Ruik 

Ontdek 
ons aanbod 

lenteplantjes!

Turnhoutsebaan 217-221
2970 Schilde

BOURBON-SLEECKX bvba

+32 (0)3 383 06 69
info@bourbon-sleeckx.com
www.bourbon-sleeckx.com

MAANDAG - VRIJDAG 
9.00u - 12.30u & 13.30u - 18.00u
ZATERDAG  
9.30u - 18.00u
ZON- & FEESTDAGEN 
11.00u - 17.00u

Volg ons!

TUINMEUBELEN  VERLICHTING  BARBECUES  DECORATIE  ZWEMBADPRODUCTEN TERRASOVERKAPPINGPARASOLS 

BOURBON-SLEECKX

Sinds   1 9 5 5

Opendeurdagen
10 - 18 MAART

VOORJAAR 

2018 

SHOWTUIN

Opening
VAN ONZE UNIEKE

AANKOOPACTIE
BIJ AANKOOP IN ONZE SHOWROOM

ONTVANGT U EEN VALIENTE 
ICE BUCKET T.W.V. € 225

Voorwaarden in de winkel en niet cumuleerbaar 
 met andere kortingen of acties. 

    

DE GELDER
FASHION

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

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

OPENDEURDAGEN
5/03 t.e.m. 31/03

-10% korting 
op de nieuwe 

lente/zomer collectie

Shorten en polo's 
reeds binnen!

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

LENTE COLLECTIE !

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.
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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

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

Een 100-tal deelnemers kwam mee genieten. Op zaterdag 24 febru-
ari organiseerde Abhaya India een kaas- en wijnavond ten voordele 
van het bouwproject in Sirwar. Daar wordt een leerkrachtenverblijf 
opgericht om, in dit afgelegen gebied in de staat Karnataka, goede 
leerkrachten aan te trekken. Het bouwcomplex zal uit vier slaapka-
mers met watervoorziening, een keukentje en een overdekt terras 
bestaan. Dit project komt ten goede aan de 'Holy Cross School' in 
Sirwar die haar pedagogisch project zal kunnen verbeteren en het 
aantal leerjaren zal kunnen uitbreiden.
Alle deelnemers aan de kaas- en wijnavond hebben kennis kun-
nen maken met het hele gamma aan activiteiten van Abhaya India. 
Abhaya India zet zich in voor onderwijs a.h.v. peterschappen, de 
opvang van HIV-besmette kinderen in het Abhaya Home, de on-
dersteuning van blinde kinderen en de verwezenlijking van kleine 
bouwprojecten.
Aan de hand van de reportage die door enkele medewerkers in ja-
nuari ll. in Sirwar werd gemaakt, kon iedereen de verwaarloosde, 
oude gebouwen en de eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw 
zien.  De bouw van dit leerkrachtenverblijf zou deze maand gestart 
worden en hopelijk in april 2018 afgewerkt zijn. Wij zijn erg blij dat 
we een groot bedrag kunnen overmaken aan Father Nathan die de 
bezieler is van dit project ! De grote opkomst op zaterdagavond dan-
ken wij aan het enthousiasme dat bij velen leeft om de werking van 
Father Nathan beter te leren kennen en hem, na zijn bezoek aan 
Brasschaat in september 2017, verder te blijven steunen. We willen 

-
steuning die de Abhaya projecten hierdoor krijgen. We hopen bij de 
volgende editie in februari 2019 velen terug te zien!

GROOT SUCCES VOOR KAAS- EN 
WIJNAVOND IN BRASSCHAAT

Spelend Frans leren!Zomerkampen
Samen met Taal Plus

 In BRASSCHAAT vlakbij park & Peerdsbos   
in juli of augustus / ma-vrij / 9-17 u.

van 5 t.e.m. 16 jr (6 niveaus) • Reeds 21ste jaargang
Bijzonder leuke én leerrijke taalstages!

Speels • kindgericht • stijlvol • professioneel!
Eigen cursus + warme lunch + sport + zovéél méér! 

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

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

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u. - Maandag gesloten

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
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Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

PERFECTIONEER ELK GERECHT MET STOOM.
Elke maaltĳ d zou een belevenis moeten zĳ n. Daarom hebben we 
de SteamPro oven ontwikkeld met zĳ n drie kookstanden: hete 
lucht, stoom en de combinatie van beide. De exclusieve sous-
videtechnologie zorgt ervoor dat het van nature aanwezige vocht 
en de rĳ ke smaken behouden blĳ ven om uitzonderlĳ ke smaaker-
varingen te creëren. Of u nu vlees braadt, brood bakt of verfi jnde 
desserten maakt, u tilt uw kookkunsten ongetwĳ feld naar een 
hoger niveau. Meer info over de SteamPro oven op aeg.be/stoom.

Kom deze ovens ontdekken tĳ dens 
de kooksessie op 15 maart om 20 uur.

De plaatsen zĳ n beperkt. Graag inschrĳ ven via info@electroquirĳ nen.be

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

Renov. en sanitair, gevel, 
dakg., vliesbeh. park. bdk. 
renov. 0484 063 094

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

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

Schilderen, bezet, tuinw., 
gypr., papier behang. 
0487/566 652

Hulp nodig bij het schoon-
maken van uw huis. Erv. 
0466/262 011 (Maria)

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve par-
ket, open keuken( met 
toestellen) en berging.  2 
slaapkamer + dressing/
bureau.  Badkamer met 
bad/douche,aparte wc. 
Terrassen voor en achter-
aan.  Ondergrondse ga-
rage. Geen lift. Huurprijs 
: 780 + 75 kosten. Tel : 
0477.78.89.16

Te koop: Kinderreisbedje 
oppl.h. sup. matr. + opb. 
tas. 0475/902 201 na 17u.

58 j. jonge man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Te koop: Mobilhome Hy-
mer 2005 jaar, 5 pers.  
0474/225 575

Collecties, lp’s 45T Jazz 
t/m pop cd, dvd, strip, 
boek. 0475/376 496, beste 
prijs.

BOBO Fashion
damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832 • Brasschaat

Tel. 03 663 83 63

Open van dinsdag tot zaterdag
van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be        BOBO Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

17 FASHION DAYS
van 1 tot 10 maart

SPECIAL EVENT en Actie BRAX

LENTE 2018
ATMOS • AMANIA MO • BRAX • FOUR ROSES • SENSO

Met hapjes en drankjes
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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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 7 maart
Dagsoep

Steak au poivre 
met frietjes 

Donderdag 8 maart
Dagsoep

Gentse waterzooi 
met hoevekip

Vrijdag 9 maart
Dagsoep

Romige viscurry 
met rijst

Maandag 12 maart
Dagsoep

Witloof met hesp 
in de oven

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

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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L I N G E R I E
Bredabaan 180  l  Brasschaat | T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be | info@lingeriean.be

www.facebook.com/lingerie-an

Doe mee 

en WIN een 
ThinkPink Lingerieset

of ontvang 
een cadeautje 
bij aankoop

Speciale 
Acties

Meer acties en aanbiedingen op www.lingerieweek.be

PANDORA EVENTDAGEN
9 - 10 - 11 maart - Zondag open van 11 tot 17u. 

Nieuwe collectie • Goody bag voor elke klant • Gratis oppoetsen van je armband

*Voorwaarden in de winkelTEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
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Mag je binnenkort naar school? Ben je
 
nog op zoek naar een gezellig 

klasje waar je met andere leeftijdsgenootjes allemaal leuke dingen 

kan beleven?
 

Jules nodigt je uit 

om eens een kijkje te komen nemen in onze 

klas bij juf Linda 

Ook Loulou en Pompom begroeten de oudere 
kleuters graag in de andere klasjes 

 
OP WOENSDAG 21 MAART 

van 9u tot 10u 

in Mater Dei Maria-ter-Heide 

della Faillestraat 16 Brasschaat 

ook bereikbaar via Kerkedreef (grote parking) 

burenbemiddeling
Heb je een onenigheid 
of probleem met je 
buur? Gaat het mis-
schien over lawaai- en 
geurhinder, blaffende 
honden, overhangende 
takken, erfscheiding of 
andere tuinproblemen?

Heb je al geprobeerd om hierover te praten met 
je buur maar lukt het niet?

Misschien kan burenbemid-
deling helpen om tot een 
oplossing te komen, om de 
communicatie terug op gang 
te krijgen.
Burenbemiddeling is gratis, 
vrijwillig en vertrouwelijk.

Meer weten? 
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

M
et

 s
te

un
 v

an
 

www.thedress.be

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS!
11 maart 2018 – 10 uur - Geleide wandeling door ‘het Marum’ met als thema: ‘Hagel of gagel’  Het Marum 
is het meest noordelijk gedeelte van het Groot Schietveld en werd in 1890 in gebruik genomen als militair 
domein. Na 120 jaar ontoegankelijkheid werd dit natuurgebied van 315 hectare weer publiek domein in 
2011. Dit gebied met natuurhistorische waarde geniet Europese bescherming. Door het decennialange 
militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en 
kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op 
heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren 

-
nen ontwikkelen. Geen honden toegelaten, laarzen sterk aanbevolen! We gaan dit uniek stuk natuur 
verkennen onder het thema : Hagel of gagel. Bijeenkomst aan het infobord op de (kleine) parking aan 
de Schietveldweg ten einde van de Vloeikensstraat. GPS: Vloeikensstraat 24, Wuustwezel
Dit is een organisatie van V.M.P.A. Natuurgidsen Brasschaat.

Wij zoeken

CONTACT
Tel. 03/666 61 44  •  Mail: info@acobo.be 

ACOBO NV
Helleven 20, 2920 Kalmthout

OPERATOR
ZAAGMACHINE/

PRODUCTIEMEDEWERKER
ALUMINIUM

M/V
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BAKER STR. LEVERT BROOD EN
CHARCUTERIE AAN HUIS OP ZONDAG!
• Zaterdag voor 17u. bestellen
• Geleverd tussen 7.30u. en 9u.
• Betaling achteraf
• In samenwerking met Patisserie Manus en Keurslager De Meulder
• Alle producten dagvers

Info en bestellingen: Anthony Szabo
T. 0471 605 332 - Bakerstr.2930@gmail.com
www.facebook.com/thuisgeleverd
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1 maart 
start inschrijvingen  

kleuter- en lager onderwijs  
schooljaar 2018-2019

Alle schooldagen  
tijdens de schooluren 

of na afspraak

GIBO Heide 
Bredabaan 1093 
2930 Brasschaat 
T 03 663 10 23 
directie@giboheide.be

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Clovis, in de schaduw
van twee vrouwen…

Lezing door prof. Raoul Bauer. Dinsdag 13 
maart 2018 om 20 uurDe Frankische koning 
Clovis, ook wel bekend als Clovis I, was de 
eerste Frankische vorst die zich tot het chris-
tendom bekeerde. Het doopsel van Clovis 
vond plaats op 25 december 499 en was een 
mijlpaal in de geschiedenis. Maar wie was 
die eerste christelijke koning? Welk koninkrijk 
wil Clovis stichten wanneer hij radicaal kiest 
voor de godsdienst van zijn Gallo-Romeinse 
onderdanen en niet voor het arianisme, de 
godsdienst van de toonaangevende Ger-
maanse rijken? Welke rol speelden Clotilde en 
Genoveva van Parijs in zijn leven? En hoe zit 
dat met de bloedwraak en de brutale moorden 
op mogelijke erfopvolgers? Prof. Raoul Bauer, 
historicus en doctor in de letteren, is emeritus 
hoogleraar cultuurgeschiedenis. Hij publiceer-
de al verschillende boeken over historische 
figuren, waaronder Karel de Grote. Clovis 
staat in de geschiedenis wat in de schaduw 
van Karel, maar is dit terecht? In deze lezing 
belicht hij het leven en de betekenis van deze 
eerste koning der Franken. Het boek over dit 
onderwerp verscheen dit jaar bij Davidsfonds 
en is te bestellen via onze afdeling. Prijs: VVK 
€ 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK 
€ 8 - <25 jaar € 4 Wie aan de kassa betaalt, 
betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang. 
Plaats:Ons Middelheem, Bredabaan 423. Re-
serveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of 
Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
Deze lezing vervangt de lezing van Johan Op 
De Beeck die gepland stond op dezelfde da-
tum.  Tickets voor Johan Op De Beeck kunnen 
ook voor deze lezing gebruikt worden.  Johan 
zal in het jaar 2018-2019 komen spreken over 
Louis XIV.

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Weg met de Winterblues ! 
CURSUSSEN MET LEN-

TEKRIEBELS IN HET 
DAKHUUS

Hoewel de winter nog maar 
halfweg is, denkt het Dakhuus 
al aan lente en zomer. 
Verschillende reis-taalcursus-
sen zoals Spaans of Italiaans, 
starten nog dit voorjaar. Maar 
ook, zoals altijd, vind je creatie-
ve ontspanningsmogelijkheden 
en leerrijke opleidingen in het 
aanbod! Laat je huid de winter-
kou vergeten met een cursus 
make up of leer natuurlijke 
verzorgingsproducten maken. 
Leer desserts maken met een 
cursus soezen en biscuits bak-
ken of volg een cursus Bier en 
kaas proeven, waarbij minstens 
15 soorten worden geproefd ! 
In de paas- en zomervakantie 
staan er bovendien leuke en 
leerrijke activiteiten op het 
programma voor kids en jon-
geren. Neem alvast een kijkje 
op onze website. Dactylo is 
één van onze toppers, maar er 
is ook assertiviteit of Spaans 
voor kids ! 
Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org , bel 
naar 03/633 1 696 of mail naar 
info@dakhuus.org.  Spring 
gerust ook eens binnen op de 
Bredabaan 696 in Brasschaat 
(ma, en do 13-17u, of woe 17u 
tot 18.30u). 

Tentoonstelling aquarel 
en beeldhouwwerk in het 
atelier van de kunste-
naars. Zondag 11 maart 
14u-16u Donksesteenweg 
89, Brasschaat. 

Te huur: Gerenov app. 
Donksestw 55 2de ver-
diep, 2 slpk, kkn, badk/
douche, zonnige living. € 
675/mnd, onmiddelijk vrij. 
Tel. 0495/290 801 na 18u.

I k  zoek  poe t swe rk . 
0483/400 037 (Anna)

Klusjesman inrichting, 
elektr. garagedeur, rolluik. 
0499/216 561

Te koop: BMW Touring 
520D (2006) + toebeho-
ren van part. zeer goede 
staat. Vaste prijs. GSM: 
0483/084 524

Te huur: Spanje Calpé - 
app. max 4p. 200m van 
strand. Airco, zwembad, 
Tv-Vl. 0475/253 635 - 
c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com

K R A A N -
VERHUUR

RDG-team
Verhuur van kraanwagen 

met chauffeur voor het 
plaatsen van glas.
Enkel aannemers.

03 298 47 96

Wij zoeken een

POETSVROUW
Alle dagen, behalve op 
dinsdag en zaterdag,

van 8 tot 12 uur.
Woensdag afwas
van 15 tot 22 uur.

0475 623 104 

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Te koop. Half open be-
bouwing met prachtig zicht 
op weiland. Charmante 
woning met veel moge-
lijkheden. Klein beschrijf.
Dicht bij school en winkels.
Heeft 4 slpk en garage. tel 
0495/914.096 

Kaartlegger, uw toe-
komst. Info 0472/280 373

Subsidies voor
scholen die hun 

speelplaats
openstellen 

Tijdens deze legislatuur werd 
er extra ingezet op de reno-
vatie van de Brasschaatse 
speelplekken. De renovatie 
golf is bijna afgerond en we 
willen nu ook de bestaande 
speelcapaciteit in de gemeente 
beter benutten. Scholen en ou-
dercomités die hun speelplaats 
voor een bepaalde periode 
openzetten na de schooluren, 
kunnen voortaan een subsidie 
krijgen om hun speelplaats te 
verfraaien. Het openzetten gaat 
bijvoorbeeld over een woens-
dagmiddag, zaterdag of enkele 
weken in de (zomer)vakantie.
De gemeenteraad heeft een 
subsidiereglement voor inves-
teringen in speelplaatsen goed-
gekeurd. Er is een totaalbedrag 
van 25.000 EUR voorzien. Een 
aanvraag kan worden inge-
diend bij de jeugddienst t.e.m. 
30 april.  

Te huur: Calpe - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv vl. , 

alle comfort. 03/326 13 87

Te koop: Bed 90 x 200 
met elek. regelbare lat-
tenbodem + matras in 
perfecte staat. Prijs € 150. 
Tel. 03/653 25 48

Gezocht: Ik zoek man die  
ondergr. garage huurde 
tot dec. 2016, Lage Kaart 
over KBC (Mercedes). 
0470/426 569

Te koop: Design tv-tafel 
gefum. glas. € 50. 03/651 
36 51

Te koop: Oude ijzeren 
wieg in prima staat. Tel: 
0472/712 768

Problemen gsm. Info: 
0472/713 574 - 0472/883 
227

Gratis opruimen van in-
boedels afstand geen be-
lang 0478/536.719

Tekenen en/of aquarel 
beginnelingen. Info 03/337 
85 86

Te koop wegens verhuis 

salon, rechth. tafel + stoe-
len eik, ronde keukentafel 
+ 4 stoelen eik, tuinset, 1 
persoonsbed + bureau, 
lusters, droogkast, antieke 
wastafel, muziekkast eik. 
Tel. 03/652 09 02

Te huur: App. 1e verd. 
Lage Kaart. Vrij 1/3, € 575. 
0485/895 143
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1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

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

Lente opendeur
9 – 10 – 11 maart 

zondag 11 maart open van 13u-17u

Dit weekend 10% korting 
+ voor elke klant een leuke attentie

Pantofola d'oro

Braend

Puma

Adidas

Gabor

DLSport

Bana & co

Nero Giardini
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

Te huur Blankenberge: 
DAKAPPARTEMENT met 
zicht op Yachthaven en 
Zee 9de verdiep mooi ge-
meubeld  gr living-2 slaapk 
geen rokers-dieren. Groot 
zonnig terras met ligzetels 
Gr Zonnescherm.Vrij:1/15 

rage mogelijk.Tel0496 
554499 www.heropal.be

Te huur Knokke-Heist: 
Resid.Silverstone zicht op 
Heldenplein en Zee. “Luxe 
appartement” Gr living - 2 

garage geen rokers – geen 
dieren. T.: 0496 554499
www.heropal .be Vr i j : 
1 /15  &  16 /31  me i  - 
16/31 juli-1/15 & 16/31  
aug-16/31 september

Te koop: Instapklare ener-
giezuinige eengezinswo-
ning, bwj ‘97, opp 520 
m², carport 2 wagens, 
living, keuken, 3 slk, badk, 
2 wc’s, tuin zuidgericht, 
zonnepanelen, verw ketel 
van 2013, vp: 336.000 eur, 
meer info: 0498/273.550

Poolse mann.  doen 
renovatiewerk: bezet-
ten, gyproc, bet., park., 
schi lderen. ,  afbr.  Ne-
derlandstalig tal. Gratis 

168  -  0496 /637  978

Gezelschapsdame Seni-
oren zoekt deeltijds werk: 
boodschappen, koken, 
kleine werkjes en gezel-
schap 0476/352.779

Ik zoek poetswerk, strijk, 
babysit, enz.
T 0488 292 864

Bent u op zoek naar 
poetshulp met diensten-
cheques? Bel “Eentje 
meer”. Geen wachtlijst. 
0488 408 720

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.BE

Bedrijf met ervaring 
voert alle bouwprojecten uit

Afbraak-, bezetting-, tegels-, cv en sanitair-, 
elektriciteits-, isolatie-, gyproc-, schilder- en dakwerken, 

pvc- en alu ramen en deuren, 
aanleggen van opritten en terrassen, algemene renovaties.

Graag contact m. immo of architecten.

Tel. 0498/254 392 Willy • 0487/172 714 Seba
w.kielanski@gmail.com

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

Een recordaantal van meer dan 200 leerlingen haalden hun 
beste zwemstijl boven in het wedstrijdbad van Sportoase voor 
het jaarlijkse zwemtornooi tussen Brasschaatse scholen. 
Voor de eerste keer waren dit jaar ook alle Brasschaatse basis-
scholen vertegenwoordigd. Ook nieuw voor deze 9e editie was 
de deelname door de secundaire scholen van onze gemeente. 

door Sint Michielscollege Brasschaat mee naar huis genomen. 
Schepen van sport, Adinda Van Gerven, vroeg een welverdiend 
applaus voor alle deelnemers, leerkrachten en medewerkers 

Elshout, sportdienst Brasschaat). 

Sportoase Elshout voor de negende maal het Brasschaats 
Scholenzwemfeest. Een sportieve, vriendschappelijke compe-
titie tussen onze Brasschaatse jeugd.

SCHITTEREND ZWEMTORNOOI
TUSSEN BRASSCHAATSE SCHOLEN
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Larose Brasschaat verwelkomt de kleurrij-

Avalanche, Gigue en Thelma & Louise. 

Dameskleding

Ekle Pennyblack. 

Rains

Silk Route, Les Cordes
Handmade in Belgium

Een frisse wind voor een warme zomer

Kom zeker t.e.m. 24 maart 

Tijdens deze feestelijke dagen worden alle aankopen dubbel op de klantenkaart gezet!

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Schrijf in jouw favoriete dienstencentrum in voor de aprilvisquiz 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

langs voor meer info!

struisvogel …

Dienstencentrum Vesalius

Graag vooraf inschrijven. 

Dienstencentrum Antverpia

Maandagnamiddag: zangstonde: we verwelkomen nog graag 
mannelijke stemmen

iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) 

Woensdagnamiddag: schaken iedereen welkom = gratis

Donderdagnamiddag: 14 uur: open atelier

delen. Samenkomst in cafetaria

Schrijf alvast in voor de aprilvisquiz op 30 maart om 14 uur !!!: 

vertrek 10.30: 46 euro

Welkom bij iBike!
Ontdek de topmerken van iBike 
in de mooiste fietsenwinkel van Brasschaat.

di-za 10.00-18.00u | Van de Wiellei 96
03 651 39 69 | brasschaat@ibike.be

ANTWERPEN
WILRIJK
DEURNE 

BERCHEM
EKEREN

EILANDJE 
VOUWFIETSEN
BRASSCHAAT

#ibikefietsen

ons aanbod? ibike.be 

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!
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ROMMELMARKT
ZATERDAG 10 MAART en  ZONDAG 11 MAART

VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

Scoutslokalen: “Jobertus” 
Sportendreef 14, Brasschaat 

- ingang Hemelakkers - achter Politie -

Organisatie : V.Z.W. Stille Meeuw 
(vereniging van oud-scouts en oud-gidsen Brasschaat)

infovoormiddag 1e kleuterklas Gibo Heide

zaterdag 17 maart  
Iedereen welkom vanaf 10 uur! 
Gibo Heide | Bredabaan 1093 

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

Paul Driesen
T. 0473/697 679

caldera.coaching@gmail.com • Essensteenweg 34, 2950 Kapellen 

LOOPBAANBEGELEIDING.
JOB BEU? 
NOOD AAN EEN NIEUWE START? 
8 uur professionele 
begeleiding voor 
amper €10/uur.  
i.s.m. VDAB

Neem vandaag nog contact voor 
een gratis verkennend gesprek

CALDERA

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)

Op vrijdag 23 februari vond de jaarlijkse sportlaureatenviering van 
Brasschaat plaats in de Ruiterhal. Niet minder dan 45 individuele 
sportbeoefenaars werden gelauwerd, waarvan 14 met een internati-
onale titel, 18 met een Belgische of nationale titel, 2 met een lande-
lijke of Vlaamse titel en 11 met een provinciale of gewestelijke titel. 
Er werden ook 34 ploegen gehuldigd waarvan 5 op internationaal 
niveau, 15 op Belgisch of nationaal niveau, 5 ploegen op landelijk of 
Vlaams niveau en 9 op provinciaal of gewestelijk niveau. 
De Kapitteltrofee (Brasschaats sportpersoon) ging naar Ilde Van 
Oevelen van Brasschaat Triatlon Club. Ilde is meer dan 10 jaar pen-
ningmeester van de club en zal eind 2018 afscheid nemen. Zij is 
de enige persoon die al die jaren als constante aanwezige was in 
de raad van bestuur en mee de heropstanding verwezenlijkte van 
amper 30 leden naar nu meer dan 150. Financieel zorgde zij er mee 
voor dat de club in een mum van tijd opnieuw kerngezond werd 
terwijl het lidgeld tot de laagste van alle triatlonclubs in het land be-
hoort. 
Bij de ploegen was het G-Basketteam die met de beker voor sport-
verdienste (goed presterende sportploeg) aan de haal ging. Zij be-
haalden een 3e plaats bij de nationale G basket. De Trofee voor 
sportverdienste (sporter met opmerkelijke resultaten) ging naar Lou-
ve Boit-Bervoets van de Polderse Reddingsclub. Zij behaalde een 

Boat Competition)– open. De Trofee voor Beloftevolle Jongere (-18 
jaar) ging naar Emilia Soloukhin van ASW Wilrijk. Zij werd vorig jaar 
tweede op het Belgisch kampioenschap in de categorie miniemen. 
De sportlaureatenviering is de gelegenheid bij uitstek om de talrij-
ke sportieve prestaties van het afgelopen jaar extra in de kijker te 
zetten. De laureaten die in 2017 een titel op provinciaal, Vlaams, 
Belgisch of internationaal niveau behaalden werden gehuldigd. Het 
hele gebeuren werd aan mekaar gepraat door Willy De Greef.

ILDE VAN OEVELEN ONTVANGT 
KAPITTELTROFEE TIJDENS 
SPORTLAUREATENVIERING
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

VAN 13 TOT 30 MAART
GO! TECHNISCH ATHENEUM BRASSCHAAT

BREDABAAN 312A BRASSCHAAT

KOM
KIJK &
KOOP

SPRING EVEN BINNEN, 
VOLG DE LES 

EN KOOP IETS VAN 
ONZE MINIONDERNEMINGEN

Voor de laatste info kijk op www.ktabrasschaat.be/popup 

10.15 uur - 11.55 uur 12.50 uur - 14.30 uur 14.45 uur - 16.25 uur

Di. 13 maart Info 2018: studenten werk 
en wetgeving school-
verlaters

Info 2018: studenten-
werk en wetgeving 
schoolverlaters

Vegetarische hapjes

Wo. 14 maart Cupcakes versieren PopUp Sales PopUp Sales

Do. 15 maart Verkoopgesprekken in het 
Frans

STEM, Programmatie van 
de kleinste robot

Handverzorging

Vrij. 16  maart Handverzorging Oefenfi rma Coffee@seven Ondernemerschap: Recht 
en Wetgeving tot 15.35 u

Ma. 19 maart Fietsherstelling & graveren Biologie: Dissectie Biologie: Dissectie

Di. 20 maart Leertraject Algemene 
Vakken

Reanimatie met AED Project Algemene Vakken:
Communicatie

Wo. 21 maart START OM 08.20 u
Hardheid Brasschaats water, 
UV-straling en zonnecrèmes 
vergelijken

Miniondernemingen 
PopUp Sales

Miniondernemingen 
PopUp Sales

Do. 22 maart Info 2018: studenten werk 
en wetgeving school-
verlaters

Initiatieles Houtbewerking Initiatieles Houtbewerking

Vrij. 23 maart Muziekinstrumenten 
knutselen en musiceren 

Engels: St. Patrick’s Day Granolarepen verpakken

Maandag 26 maart: avondactiviteit: 19.30 u Lezing Nika Dangez: Jongeren zonder opleiding kloppen 
sneller aan bij het OCMW

In de week van 26 maart tot en met 29 maart zijn het de ganse week verkoopmomenten van de 
miniondernemingen

Op zaterdagen 17 maart en 24 maart zal de PopUp Sales open zijn van 10.00 u tot 17.00 u

PROGRAMMAGo! 
Pop-Up

TECHNISCH 

ATHENEUM 

BRASSCHAAT

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

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

Zaalpersoneel gezocht
Dringend voor Chopin
Brasschaat. Info: 0485 

919 357 - 0494 913 125 - 
03 651 44 10

Frans: erv. ler. (+25j.) 
geeft privé-bijwerkles (alle 
niv), ex. voorber. 03/652 
16 99

Vrouw zoekt werk, alle 
werk. 0466/427 646

Vrouw zoekt werk, alle 
werk. 0465/472 781

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

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude strips en nieu-
we strips. Tel. 0471/294 
474

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

-
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Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

JOHANNES
PASSION

J.S. BACH
Annelies Brants, sopraan • Rob Cuppens, contratenor • Teun Michiels, tenor

Matthew Zadow, bas • Adriaan De Koster, evangelist

Amici Vocaal Ensemble • ensemble a • Hans Wils, dirigent

Vrijdag 23 maart 2018 om 20 u te Brasschaat

Sint-Jozefkerk Brasschaat Driehoek (Rerum Novarumlei 47)
Kaarten 25 € (vvk 22 €) door overschrijving op BE37 7795 9547 2728 van Amici

of 0475 770 633 of 0486 341 519 of www.amicivocaalensemble.be
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Bejaard invalide echtpaar te Brasschaat zoekt (m/v)

ALLROUND HUISHOUDSTER
(ter vervanging wegens zwangerschaps- en moederschapsverlof)

Ben jij iemand die
• goed Nederlands spreekt, leest en schrijft;
• zelfstandig en georganiseerd kan werken;
• discreet is;
• overweg kan met PC (word, excell, internet);
• goed kan koken (dagelijkse Vlaamse kost, verse ingrediënten);
• voorraad kan beheren (stocklijst opmaken);
• boodschappenlijst kan opstellen (in excell en online);
• boodschappen kan doen (eigen wagen nodig);
• kan afwassen, keuken onderhouden, kattenbak verversen;
• kan wassen (wassalon), strijken en in de kasten leggen;
• bedden kan opmaken;

En eventueel ook
• iets kent van dieet (lactosevrij, suikervrij, zoutarm);
• noties heeft van zorg, hygiëne of EHBO;
• de poetsvrouw kan vervangen (ramen, vloeren, tapijten, straat, terras);

Dan bieden we je een afwisselende job
in een aangename, huiselijke sfeer
1. Vanaf heden tot ± eind mei 2018:
 • duobaan 3 x 3 uur per week (dagen overeen te komen);
 • met poetsen: extra dag van 6 uur;

2. Vanaf ± begin juni tot eind augustus 2018:
 • 5 uur per dag (09:00-14:00) + 3 uur op zaterdag (10:00-13:00);
 • met poetsen: extra 6 uur per week;

Tegen deze voorwaarden:
 • vergoeding met dienstencheques;
 • kilometervergoeding;

Interesse?
Mail jouw CV en motivatiebrief aan marcel.debeukeleer@gmail.com.

Jouw sollicitatie wordt discreet behandeld.

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

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

Te huur: Gooreind, app. 
2e verd. woonk, kkn, 
berg., 2 slpk, badk met 
bad, wc apart, garage. 
Huurprijs € 615/mnd, vrij 
maart. Tel. 0475/939 802

Ik zoek poets en strijk-
werk. 0474/992 051

Ik zoek werk als poets-
vrouw en strijk. Bel aub 
0497/834 463

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw, strijk, nt rok. 
enk. ser. aanb. 0487/458 
528

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

Te huur bergstraat 12 
Brasschaat, appartement 
2de verd.- 2 slpk-garage-
vrij. € 685 tel 0470/313.126

Alg. bezett ingswer-
ken, binn. en buit., Gsm 
0496/873 461

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

Alle soorten bouwwer-
ken: schilderen, bezetten, 
gyproc, isolatiewerken, 
terraswerken, laminaat, 
parket, elektriciteitwerk. 
00492/075 932

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

Te huur app. Sp. Costa 
Brava. Dir. zee, zwemb., 
4p., tennis, tv Vl., pasen. 
Zomer “18. 03/663 50 99 
- 0474/914 422 - 03/289 
69 59

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

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

EPC/Elektr. keuring
energie-epc@telenet.be

of 0475/606 404

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

DELUXE SERVICES
Ontmossing en reiniging 
van uw oprit tot uw dak!

0484/46.10.20
Bij u thuis: gezelschap 
en bejaardenhulp. Verpl. 
op pensioen. 0470/279 
602 - 03/454 14 62
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Te huur: Brassch. app. in 
kl. geb. lift 1-2 pers. Donk-
sestwg 14 a. gemeenteh. 
2 slpk. Tel. 03/651 77 68

Te huur: Brass. Centr. 
Hofstr. 40. Mooi rust. app. 
2de verd. gn lift. 1-2 pers., 
gar. mog. 03/651 77 68

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

Voor al uw kleine  
tuinwerken waarvoor je 
moeilijk een aannemer 

kan vinden
• klinkers of kasseien leggen
• Aanleg van terrassen 
  en tuinpaden
• Vervangen van putdeksels
• Kleine aanplantingen
• Aanleg graszoden
• Verticuteren van gazons

Voor inlichtingen & gratis 

GEVRAAGD

VLOERDER
Alle vloer- 

en tegelwerken

Badkamerrenovatie

kleine renovatie

Erkend aannemer
Gratis offerte

Tel: 0488/623 693

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

AN 'APPELFLAP' A DAY
KEEPS THE DOCTOR AWAY ;-)

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASSCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

ELKE VRIJDAG 
€5 PER 3 APPELFLAPPEN

DEZE ACTIE LOOPT VAN
VRIJDAG 9 MAART T/M

VRIJDAG 30 MAART 2018



Brasschaatse Film,     Nr. 10,     7-03-2018  16

Sporthal 
de Zandbergen

ZONDAG 11 MAART

ROMMELMARKT

Ontspanningslaan 2
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Open van 9u tot 17u
Info 0488 169 050

Interesse?
Tel 03/658 54 88 of

middenstandschoten@hotmail.com

SINT-JOZEFPAROCHIE DRIEHOEK
STILTEMOMENT WOENSDAG 14 MAART

Het stiltemoment in maart is weer op de gebruikelijke 2e woensdag om 
19.30 in de kapel. Het thema is: 10 geboden – wegwijzers. We kennen 
ze misschien nog van buiten. Maar ook vanbinnen? Ze wijzen ons 
inderdaad de weg. Het zijn niet zozeer verbodstekens, als wel aan-
wijzingsborden. Bepaalde geboden vinden we vanzelfsprekend (tot 
we ze moeten toepassen), met andere gaan we liever niet akkoord. 
Het is goed ze in de goede volgorde te lezen. Ze beginnen bij ‘God 
beminnen’ en vanuit die liefde gaan ze verder: liefde tot de ouders, 
de medemens en wat hij heeft aan relaties en bezit. Iedereen die dit 
leest is van harte welkom (ingang aan de achterzijde van de kerk).

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

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

Man zoekt werk, tuin, 
schilderen, enz. ook in 
weekend. 0497/067 968

Te huur: Klein app. centr. 
1 verd. € 580 tel. 0475/514 
399

Moto te koop gevraagd 
GD 0485/874 687 (Dirk)

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

Te huur: app. 2e V. Eks-
terl. 16. Ing. kk, 2 slpk + 
bur., terras, garage. € 700. 
Vrij 1/5. 0496/369 483

WANDEL GRATIS 
MEE MET EEN
NATUURGIDS!

11 maart 2018 - Wandeling in 
Berendrecht “Polder en Kem-
pen” Thema: “Verscheidenheid 
in het landschap” In dit gebied 
doorlopen we, op korte afstand 
van elkaar, 3 verschillende 
landschappen: een juweeltje 
van een heidegebied, een  
poldervlakte en de typische 
bossen van de Kempen aan de 
voet van de Brabantse wal.  We 
staan ook stil bij de invloed van 
de ijstijden op het landschap.
Vertrek om 14u aan afrit 12 op 
A12, Steenovenstraat.
Iedereen welkom. De wande-
ling is gratis.
Dit is een organisatie van Na-
tuurgidsen Kapellen (V.M.P.A.)
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2018… Een nieuwe start!
Ben jij op zoek naar:

WEEKENDWERK?
FLEXI-JOB?

VAST WERK?
voor keuken, zaal, bar en afwas

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

Er zit meer in jou dan je denkt
Kom vrijwilligen in Brasschaat!

Kom naar het vrijwilligerspunt
van gemeente Brasschaat.

We helpen je graag op weg.

De Mortel 39B • 03 653 59 97
info@vonak.be • www.vonak.be

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

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

KWB DRIEHOEK BEZOEKT
DE KRINGLOOPWINKEL VAN BRASSCHAAT 

Op donderdag 15 maart 2018 verzamelen wij stipt om 19.30u in de Kringloopwinkel, Bredabaan 
651 voor een bezoek achter de schermen van deze organisatie die sinds 2016 nauw samenwerkt 
met Aralea. Het project streeft, naast het maximaal hergebruik van goederen ook de sociale 
tewerkstelling na. Wat betekent dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt bij ons 
nieuwe kansen en een traject aangeboden krijgen door(heen) hun tewerkstelling. In de Kringwinkel 
in Brasschaat worden zo 12 mensen tewerkgesteld.
Programma: Ontvangst met een drankje en een hapje - Een korte uiteenzetting over wie de 
Kringwinkel is, wat ze doen. Een rondleiding en een kijkje achter de schermen. Mogelijkheid 
tot aankopen met een korting (zie bijdrage) - Een (uiteraard herbruikbare) attentie ter afsluiting 
Inschrijven is verplicht, voor woensdag 8 maart 2018 bij: Vic De Schepper, Pauwelslei 67, tel 
03/651 99 31,  vicdeschepper@telenet.be. Bijdrage: 5 euro per persoon Deze bijdrage geeft u 
een kassakorting op de avond van bezoek.



HET 
SCHRIJVERKE  (gyrinus natans) O 

krinklende winklende waterding met 't zwarte kabotse-
ken aan, wat zien ik toch geren uw kopke flink al schrijven op 't 

waterke gaan! Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, al zie 'k u noch arrem noch 
en gij weet uwe weg zo wel, al zie 'k u geen oge, geen één. Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij 

toe! Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, dat nimmer van schrijven zijt moe? Gij loopt over 't spegelend water 
het een gladdige windje waar, dat stille over 't waterke voert. O Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan,  met twintigen zijt gij en 

chrijft en wat schrijft gij zo zeer? Gij schrijft, en 't en staat in het water niet, gij schrijft, en 't is uit en 't is weg; geen christen en weet er wat dat 
rijven moet? Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft? Zijn 't keikes of bladjes of blomkes zoet, of 't water, waarop dat ge drijft? Zijn 't vogelkes, kwietlende 
? En 't krinklende winklende waterding, met 't zwarte kapoteken aan, het stelde en het rechtte zijne oorkes flink, en 't bleef daar een stondeke staan: "Wij schrijven

n, en kunt gij die lesse toch niet lezen, en zijt gij zo bot? Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg, de heilige Name van God!" HET SCHRIJVERKE  (gyrinus na
n gij loopt zo snel, al zie 'k u noch arrem noch been; gij wendt en gij weet uwe weg zo wel, al zie 'k u geen oge, geen één. Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn
et een gladdige windje waar, dat stille over 't waterke voert. O Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan,  met twintigen zijt gij en meer, en is er geen een die 't mij ze
daar ge van schrijven moet? Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft? Zijn 't keikes of bladjes of blomkes zoet, of 't water, waarop dat ge drijft? Zijn 't vogelkes, kwietle
s flink, en 't bleef daar een stondeke staan: "Wij schrijven," zo sprak het, "al krinklen af het gene onze Meester, weleer, ons makend en lerend, te schrijven gaf, éé
klende winklende waterding met 't zwarte kabotseken aan, wat zien ik toch geren uw kopke flink al schrijven op 't waterke gaan! Gij leeft en gij roert en gij loopt zo
dat nimmer van schrijven zijt moe? Gij loopt over 't spegelend water klaar, en 't water niet méér en verroert dan of het een gladdige windje waar, dat stille over 't w
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actueelparkbodeactueel
Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

shoppingweekend
10-11 maart 2018

13:00 - 17:00
Bredabaan centrum

pop-up academie 

muziek en woord!

Luister vanaf 26 februari naar Radio Park (105.6 FM) en doe mee aan onze 
wedstrijd. Maak kans op een diner voor 2 in het Kasteel van Brasschaat!

zaterdag 10 maart 2018
 ▶ 10:00 - 18:00

winkels zijn open 
 ▶ 12:00 - 17:00

intermezzo’s muziek en woord in 
verschillende winkels

 ▶ 14:00 - 17:00
infopunt academie muziek en woord 
A. Reusensplein

 ▶ 14:00 - 16:00
initiatielessen voor kleuters en 
1e leerjaar 

zondag 11 maart 2018 
 ▶ 13:00 - 17:00

winkels zijn open 

 ▶ 13:00 - 17:00
intermezzo’s muziek en woord in 
verschillende winkels

 ▶ 13:00 - 17:00
degustaties in de winkelzone

 ▶ 13:00 - 17:00
gratis kindergrime

 ▶ 14:00 - 16:00

A. Reusensplein. Vergeet je e-ID niet!
 ▶ 13:00 - 17:00

infopunt academie muziek en woord 
A. Reusensplein

 ▶ 14:00 - 17:00

A. Reusensplein 
 ▶ 17:00 - 18:00

concert in de Sint-Antoniuskerk

zaterdag 10 maart 2018
▶▶ 10:00 - 18:00

winkels zijn open 
▶▶ 12:00 - 17:00

intermezzo’s muziek en woord in 
verschillende winkels

▶▶ 14:00 - 17:00
infopunt academie muziek en woord 
A. Reusensplein

▶▶ 14:00 - 16:00
initiatielessen voor kleuters en 
1e leerjaar 

zondag 11 maart 2018
▶▶ 13:00 - 17:00

winkels zijn open 

▶▶ 13:00 - 17:00
intermezzo’s muziek en woord in 
verschillende winkels

▶▶ 13:00 - 17:00
degustaties in de winkelzone

▶▶ 13:00 - 17:00
gratis kindergrime

▶▶ 14:00 - 16:00

A. Reusensplein. Vergeet je e-ID niet!
▶▶ 13:00 - 17:00

infopunt academie muziek en woord 
A. Reusensplein

▶▶ 14:00 - 17:00

A. Reusensplein 
▶▶ 17:00 - 18:00

concert in de Sint-Antoniuskerk

laat je fi ets
labelen
Laat tijdens het Brasschaatse shopping-

gemeenschapswachten.

Vergeet je identiteitskaart niet mee te 

Kabas zoekt
tweedehandskledij

in goede staat voor kinderen van 0 tot en 

Handicap bewijzen? Gebruik de EDC!

inschrijvingen gemeentescholen 
gestart

directie.

gratis kwaliteitscompost af te halen
Brasschaat heeft gratis kwaliteitsvolle 
compost met Vlaco-label ter beschik-
king. Vzw Vlaco controleert streng de 
compostproductie en de kwaliteit. 

De Brasschatenaar is een echte sorteer-
kampioen en dat is een goede zaak voor 
ons milieu. Hoe beter we sorteren, hoe 
minder afval verbrandt moet worden 
en hoe minder luchtverontreiniging we 
creëren. Dat betekent dat er meer afval 
gerecycleerd en gecomposteerd kan 

Brasschaatse compost zijn het GFT- en 
groenafval van jouw, mij en al onze 
buren. Door onze eigen Brasschaatse 
compost te gebruiken in je tuin help je 
mee aan het sluiten van de biologische 
kringloop. Zo dragen we alweer een 
steentje bij aan het milieu.

In Brasschaat zorgt de gemeente zelf 
voor de compostering zodat al het

GFT- en groenafval het Brasschaats
grondgebied niet verlaat maar ter 
plekke kan worden verwerkt tot
kwaliteitsvolle Brasschaatse compost. 
Zo besparen we ook op CO2-uitstoot 
door transport en op de transportkos-
ten. Je kan deze kwaliteitscompost 
ophalen in het recyclagepark of ga 
langs één van onze wijkcompostsites.  

De compost is gratis als je hem zelf 
opschept. Je kan de compost ook in 
een zak van 40L aankopen voor 3 euro. 
Tegen betaling kan je de compost ook 
thuis laten leveren, tot een maximum 
van 10m³. De levering aan huis zelf kost 
25 euro. Let op: dit is enkel mogelijk 
voor inwoners van Brasschaat. 

Voor de thuislevering maak je vooraf 
best even een afspraak via het
technisch centrum op het nummer
03 650 06 50. 

bureau voor Belgische Zaken houdt 
spreekuur in het gemeentehuis

Bekijk onze vacatures op
www.brasschaat.be/actueel/vacatures
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Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

Feesten
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

ZUIDPOOL & ARSENAAL/LAZARUS
M.A.D. 

(MUTUAL ASSURED DESTRUCTION)
Vrijdag 16/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve

12 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro
‘M.A.D.’ kondigt zich aan als een tragikomisch duet, 

een morbide paringsdans, een lucide sprookjesparabel 
vlak voor Doomsday.

FILM
STORM: LETTERS VAN VUUR

Zaterdag 17/03 om 15u – Theater Hemelhoeve
3 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 8 jaar.
Storm is de 12-jarige zoon van drukker Klaas Voeten. 

Het jaar is 1521 en de Inquisitie zwaait 
ongenadig de plak over Antwerpen. 

Storms veilige leventje wordt op z’n kop gezet 
wanneer vader Klaas wordt betrapt op het drukken 

van verboden geschriften en gearresteerd. 
Storm wordt het middelpunt van een klopjacht 

op een verboden brief.

COMPAGNIE BARBARIE & VILLANELLA
WA WILDER MAN

Woensdag 28/03 om 15u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 4 jaar.
De wezens op de scène kijken het publiek met grote en 
bange ogen aan. Wie zijn ‘zij’ die daar in de zaal zitten? 

Ze zijn in elk geval vreemd, onbekend, 
beangstigend en heel klein.

Een heerlijk absurde voorstelling over de vrees voor een ander.

LITERAIR CAFÉ
FILIP JOOS

Donderdag 29/03 - 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

De verhalen in ‘Pleinvrees’ gaan over voetbalkijkers en 
-fanaten. Voetbal is emotie, een gecondenseerde versie van 
het leven, even ongrijpbaar, ontroerend of irritant. Filip Joos 
toont hoe een match nooit eindigt na de 90ste minuut en hoe 

leven en voetbal ook buiten de lijnen door elkaar lopen.

DE KOE ISM DE NWE TIJD
FORSTERHUBERHEIJNE (PREMIÈRE)

Vrijdag 30/03 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
13 euro – VRIEND 11 euro –  kassa +1 euro

Rebekka de Wit en Willem de Wolf schrijven elkaar brieven 
over liefde en radicaliteit die ze ondertekenen als Therese 
Heyne en Georg Forster. Ze verplaatsen zich in dit beroemde 

echtpaar dat in Mainz leefde ten tijde van de Franse 

uitgeefster en geëmancipeerde vrouw.

Reiniging van:

opritten • parkings • paden • (zwembad)terrassen
bangkirai • natuursteen • ...

Zonder hoge druk!   Zonder chemische produkten!

GRATIS DEMO EN OFFERTE
www.skroppa.be          0484/974 388

Bredabaan 662 • 2930 Brasschaat • www.brasseriedepepermolen.be

Gevraagd

meer info: 03/663.48.90 of depepermolen@telenet.be

Gemotiveerde 
studenten 

of 

flexi-jobs 
voor zaalhulp of afwas, 

Nederlandstalig, net voorkomen, sociaal ingesteld, 
vriendelijk, vooral voor vrijdag en zondag

M
et

 s
te

un
 v

an
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
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

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

Gratis paardenmest, af 
te halen. Pauwelslei Bras-
schaat. 0476/644 036

Part. zoekt te koop da-
kapp. min. 160m² bij cen-
trum. 0486/891 413

Part. zoekt te koop open 
bebouwing kort bij cen-
trum. 0486/891 413

Te huur: App. Bredabaan 
436 Bra. lift aanwezig, 
gerenov., ing. kk. vrij 1-5-
2018. 03/663 33 69 na 
18u.

Te huur: ben. appar. € 725. 
Geen huisdieren, Breda-
baan MTH. 0472/439 151 
- 03/669 77 26 

Ik zoek oude ivoor ook 
beelden, zil., Liebig Pr., 
beelden ook bronzen, kl. 
klok., zakuurw., schouw-
garnit. Alles uit grootmoe-
ders tijd. 03/313 84 58

Te koop:  Bouwgrond 
voor open bebouwing. 
20m Breed  goedge-
keurde bouwvergunning, 
Pastorijstijl beschikbaar. 
Geen bouwverplichting. 
Kleiputln 417-2990 Goor-
eind. Inl. 0475/492 264 
- 0494/463 957

Te huur: Appartement 2de 
verd. Veldstr. 325 (hoek 
Lage Kaart) Brasschaat. 
Living - ing. keuken, hal, 
badkamer met bad-dou-
che, 2 slaapkamers, groot 
terras, zolder. € 800. Tel. 
03/653 05 65

Ik zoek poetswerk, ra-
men e. alle huishoudelijk 
hulp. 0483/401 542

Schilderwerken: Gypr., 
lamin., all., sort., bezet.  

0485/300 437

JOHANNES-PASSION 
van BACH 

op 23/3/2018 om 20u in 
St.Jozefkerk Driehoek AMICI 

Vocaal Ensemble nodigt ieder-
een uit op dit mooie concert dat 
ze met ondersteuning van de 
gemeente Brasschaat en in sa-
menwerking met de Pastorale 
Eenheid Brasschaat- Kapellen 
organiseert. Dit oratorium van 
BACH vertelt het passieverhaal 
volgens het evangelie van 
Johannes in mooie koren en 
prachtige aria’s. Onder alge-
mene leiding van Hans Wils 
zullen professionele solisten 
hun medewerking verlenen: 
sopraan Annelies Brants, con-
tratenor Rob Cuppens,  tenor 
Teun Michiels, bas Matthew 
Zadow, evangelist Adriaan 
De Koster en het barokorkest 
ensemble a.

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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KAPELLEN
HEIVELDLAAN 23 - 2DE
Centraal gelegen appartement met 2 slaapka-
mers, terras en garage. Klein beschrijf mogelijk! 
EPC: 345

€ 148.000

HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112 - 2DE
Nieuwbouw penthouse met een prachtig pano-
ramisch zicht op de polders. Ruim ZW terras van 
ca 34 m², living met open ingerichte keuken, 2 
slks, badk, apart toilet, berging, vuilnisberging 
en meterlokaal. Parkeerkelder voor 16 autopar-
keer-plaatsen en privékelder mits meerprijs. Meer 
info 0478 52 79 73
€ 239.500

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

EKEREN

BRECHT

BRECHT

LAGE KAART 311 A - 1STE
Dit goed verzorgd appartement gelegen te 
Brasschaat heeft als indeling een inkomh, 
apart toilet, living, keuken, badk., 3 slpks, 
een wasplaats, bergpl. en 2x terras. Met 
garagebox gelegen in de kelderverdieping.  
Centrale ligging nabij openbaar vervoer en 
winkels. EPC: 138
€ 750 + € 35 kosten

LAGE KAART 285 - 2DE
Verzorgd en instapklaar 2 slk-appartement 
met garage. Aangename woonomgeving te 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 725 + € 60 kosten

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

€ 225.000

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. Meer info 0478 52 
79 73 of www.goetstouwers.be
€ 259.000

BERGSTRAAT 5
Zeer gunstig en rustig gelegen ruime gezinswoning 
met 3 slaapkamers en west-geörienteerde tuin.
De woning is recent gerenoveerd.Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ 
met diverse scholen en winkels in de directe 
nabijheid, openbaar vervoer in de buurt.Mogelijk 
klein beschrijf. EPC: 437
€ 295.000

MIKSEBAAN 220
Zeer gunstig gelegen kleine woning op mooi 
perceel grond van ca. 323 m². De woning moet 
volledig gerenoveerd en vernieuwd worden. Leuk 
renovatieproject !!! EPC: 1298

€ 95.000

KAPELSESTEENWEG 138
Gunstig gelegen recente gezinswoning met 3 
slaapkamers, inpandige garage en tuin. Alle 
modern comfort aanwezig. Aangename ligging te 
Brasschaat ‘Mariaburg’ in straat met voornamelijk 
plaatselijk verkeer. Goede verbindingen naar au-
tosbelweg. EPC: 163

€ 975

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 64
Zeer gunstig gelegen gerenoveerde HOB met 3 
slaapkamers en mooie tuin.De woning heeft een 
gezellige en aangename inrichting,is voorzien 
van alle hedendaags comfort en is instapklaar.
Landelijke woonomgeving bij scholen,winkels en 
openbaar vervoer.Mogelijk klein beschrijf ! EPC: 537

€ 320.000

HEISLAGSEBAAN 80
Recent gerenoveerde gezinswoning met 3 slaap-
kamers en praktijkgedeelte of studio op het gelijk-
vloers.Recent gerenoveerd en voorzien van alle 
modern hedendaags comfort waarbij een mooie 
keuze gemaakt is van de afwerking en materialen.
Aangename ligging op kleine afstand van centrum, 
winkels en openbaar vervoer. EPC: 442
€ 375.000

LARKENDREEF 49
In groene omgeving gelegen, ruime villa, geschikt 
voor iemand met vrij beroep.  Dit landhuis omvat 
5 slpks, een living, 2xbadk, 2xterras, ingerichte 
keuken en een ruime tuin. Op de 1ste verd is een 
polyvalente ruimte+praktijkruimte(46m²) voorzien 
met aparte trap en deur. Met carport.  Zeer rustige 
ligging! EPC: 385
€ 595.000

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

SINT 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

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

LELIËNLAAN 25
Instapklare halfopen bebouwing met 3 slaapka-
mers, garage en tuin gelegen op een mooie locatie 
tussen het centrum van Ekeren en Mariaburg. Pvc 
ramen met superisolerende beglazing. Recente 
keuken. Klein beschrijf mogelijk. EPC: 920

€ 289.000

BRASSCHAAT

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

RUBENSHEIDE 27
Goed gelegen bouwgrond met een oppervlakte 
van 453m².  Geschikt voor het bouwen van een 
gesloten bebouwing.  Grondbreedte is 6 me-
ter(vooraan), 10 meter(achteraan). Goede ligging 
nabij uitvalswegen.

€ 149.000

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

€ 159.000

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

€ 295.000

SCHOTEN
OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van het kasteel van Brasschaat, mid-
den in het natuurgeb. “Peerdsbos/De Zeurt” gel. 
villagr. van 6988 m². Mogelijkheid tot het bouwen 
van riante vrijst villa gezien de bouwopp op het glvl 
400m² bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan 
aan de Reigersdr. (bijgeb mog) en is daar de 
allerlaatste in wnparkgeb, verder enkel bosgebied!
€ 435.000

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)

EKEREN
DRIEHOEKSTRAAT 2/4
Opbrengsteigendom commercieel gelegen in het 
centrum van Ekeren bestaande uit een handels-
gelijkvloers van 665 m² met kantoorruimte, refter 
met kitchenette opslagruimte en 2 appartementen 
met elk 2 slaapkamers. Alle nutsvoorzieningen zijn 
individueel. Opbrengst: € 5.050/maand. EPC: 137 
Kwh/m² - 777 kWh/m²
€ 795.000

(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)
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

            Gemeente Brasschaat
*Vlakbij Golf: Nieuwbouw app. (120m²) 1eV + lift, licht & luchtig. Zeer ruime 
living, open keuken, 3 slpkrs, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, wc, 
berging, gr. terras, garagebox. Gelegen in groene, stille omgeving. Mooie 
afwerking & reeds geschilderd.

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

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 of op www.notarimmo.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Sluitberg 4 - gunstig gelegen appartement  
4deV met lift, inkomhal, vestiaire, living met open haard, 
parket en terras, halfopen ingerichte eiken keuken, ruime 
berging met douche, ingebouwde kasten, badkamer, 
apart toilet, 1 grote slpk met terras, 1 kleine slpk, eiken 
binnendeuren, dubbele beglazing, garagebox achter het 
gebouw (3 m x 5,20 m) met automatische poort en kelder. 
MERKSEM: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
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: Maantjessteenweg  66 en 68 - Huis met 
diepe tuin, 4 slaapkamers, keuken, woonkamer, keuken, 
badkamer, kelder en de naastliggende bouwgrond – te 
renoveren.
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 -  te renoveren.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

TE HUUR
WONING

Dorpsstr. 4 Wuustwezel
(boven winkel) 185m²

Mogelijk voor zelf-
standige, met burelen, 

veranda, terras
Ev. zolder, tuin

Prijs: € 850/mnd 

T. 03/336 31 62

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Stalen deuren  I  Binnendeuren    
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket

Promotie

-10%*

QUICK·STEP®

LAMINAAT
LIVYN

PARQUET

VANAF 24/02/2018  
T.E.M. 31/03/201

* LAMINAAT: MAJESTIC, IMPRESSIVE ULTRA, 
IMPRESSIVE ET ELIGNA

LIVYN: ALLE CLICK EN CLICK+ PRODUCTEN VAN DE 
REEKSEN BALANCE, AMBIANT & PULSE

PARQUET: MASSIMO, IMPERIO, PALAZZO, 
CASTELLO, VARIANO ET INTENSO. 
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te Huur Spanje - Andal-
usie vol. omheinde vrij-
staande villa 3slpk.2bdk. 
prive zwembad comfort/
rust www.villacielo.be / 03 
651 60 85 vanaf €57 pd 

Vrouw zoekt werk, be-
trouwb., poetsen, rest. Belg. 
papieren 0486 965 330

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
MEERDAAGSE FEMMA-REIS ENGELAND/KENT

De meerdaagse reis van Femma Brasschaat Centrum gaat dit jaar naar Engeland , nl de streek van Kent. 
Deze reis heeft plaats van maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober 2018. De reis wordt u aangeboden met 
volpension, vanaf de eerste lunch t/m  de laatste lunch: telkens een lichte lunch (één gerecht) en ’s avonds het 
avondmaal in het hotel. De dranken bij lunch en avondmaal zijn niet inbegrepen. De prijs per persoon op basis 
van een standaard 2-persoonskamer (vervoer en Nederlandstalige gids, hotel met Engels ontbijt en avondmaal, 
voorziene uitstappen en toegangsgelden, voorziene lunches / geen lunch op dag 4 wegens de voorziene Af-

naam + adres + geboortedatum opgeven a.u.b.) en pas daarna te betalen a.u.b. Inlichtingen en  inschrijven bij 

TRAITEUR
SLAGERIJ

in het noorden van 
Antwerpen  breidt uit!

Bent u de persoon die 
een mooie uitdaging wil 
aangaan in de slagerij-

en cateringwereld?
Een kans voor een

ERVAREN CHEF SLAGER,
SLAGER,

EERSTE VERKOOPSTER  
en VERKOOPSTER
doet zich nu voor.

Ook STUDENTEN en 
KEUKENPERSONEEL

kunnen zich aanmelden.
Zeer interessante

voorwaarden!
Solliciteren via mail:

peter.scheltjens@skynet.be
of tel 0485747856

Te huur app.1e verd pas-
torijstraat 20 brasschaat-2 
slpk - garage - vrij 650€ tel 
0470/313126

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

Te huur: Ruim app., 2 slk in 
Domein Blauwhof Kapellen. 
2de Verd. Inkom liv., kkn, 
berg, 2 slk, 2wc, 2 terassen. 
1 Badk. 1 doucheruimte met 
lavabo. Ondergr. garage, 
buiten parkeergelegenh. 
genoeg. Lift, parlefoon, ge-
pans. deur. Vrij. Prijs € 1.160 
+ € 150 vaste kosten. Tel. 
03/488 60 81

Waroeng “a Taste of 
indonesia” Indonesian 
Food met/zonder Trailer 
10 - 150 personen . Menus 
overeen te komen vanaf 
20 euro tot 55 Euro pp. be-
diening niet inbegrepen (af 
te spreken). Culturele am-
biance www.waroeng.co

Ik zoek schoonmaakwerk, 
babysit, strijk, afw. Eng. 
0465/886 356 (Silvie)

Schilderwerken: Bin-
n e n  e n  b u i t e n  m e t 
r e f .  0 4 8 6 / 7 6 6  8 4 7

Man zoekt werk: Tuin, 
schoonmaken,  res t . , 
e.a.w. 0467/645 311

Te huur app. Gooreind 
gelijkvl. tuin + 2 slp. Huur 
€ 695,  0476/695 333

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

LUDIEK
2e hands dames 

merkkledij, schoenen 
en handtassen
Een vaste waarde 

in luxe handtassen, 
Delvaux, LV, Gucci,...

Ludiek Boutique

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

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

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

Snoeien van bomen 

Aanleg gazons
Onderhoudscontracten 

Vrijmaken 
van bouwterreinen.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 
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RDG-team
UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

RAMEN, DEUREN & GLASWERK 
NIEUWBOUW & RENOVATIE

IMAGINE ...

REYNAERS
OPENDEURWEEK
VAN 5 T/M 11 MAART BĲ RDG-TEAM
Kom dagdromen bĳ RDG-team en geniet van een gratis 
isolatie-upgrade* op jouw aluminium ramen en deuren.

SMEDERĲSTRAAT 32, UNIT 16
SINT-JOB - T. 03 298 47 96

info@rdg-bvba.be • www.rdg-bvba.be
Open: van ma. tot vr. van 10 tot 17 uur, za. enkel op afspraak

ONZE NIEUWE 

Het raamsysteem van de toekomst!

OPENDEURACTIE:
* U betaalt voor een standaard profiel en u krĳgt 

een HI profiel met een nog betere isolatiewaarde!

ACTIE
10-JARIG BESTAAN 

MET
OPENDEURKORTING!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

De werkgroep Broederlijk Delen van de Pastorale Eenheid HH. Jacobus & An-
tonius bedankt eenieder die vrijdag 23 februari 2018 weer bereid was om voor 

inkomgang van de winkel in de Leopoldslei 24 te Brasschaat.

-

te verkopen op de lokale markt.

-

& Antonius

BEDANKT “KOFFIESTOPPERS” IN 
COLRUYT BRASSCHAAT
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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 HUUR

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum
Handelspand met woonst. GLVL 
handelsruimte of praktijk, gr. 
keuk., terras, hof, wc, garage met 
servitude. 1e verd. living en keu-
ken. 2e verd. 2 slpks m; ingem. 
kasten, badk. en wc. Beschikbaar 
vanaf 1 juni 2018. Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE
Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

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

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM 

Uitstap Musical 40-45  
10 oktober 2018

Voor de Musical 40-45 heeft 
Femma 50 tickets gereserveerd 
in rang 1.  Deze zal plaats 
vinden in Puurs en begint om 
20.30 stipt. We zullen dan ook 
een bus inleggen voor deze 
avond. De prijs per ticket  en 
de bus samen komen op 64 
euro voor leden en 69 euro voor 
niet-leden.Optie tot 31 maart.
Bankrekening: BE28 1030 
4543 9720  Femma Brasschaat 
centrum Info en inschrijvingen 
bij Monique Boucquey tel: 03/ 
651 48 93  gsm: 0479 37 04 
91 email: monique.boucquey@
telenet.be

CULTUURCAFÉ 
Brasschaat

In de Remise in het Park van 
Brasschaat op 14 maart 20u.
De groep SUSPIRO DEL SUR 
met zanger Richard D’Heer 
en gitaristen Kris Doms, Eddy 
Stuyck en Hans Van Hecke 
brengen op hun eigen manier 
vrolijke en ingetogen zuiderse 
deuntjes met een authentieke 
sound. Kunstenaar Peter Kem-
penaers en tekenaar Leo Van 
Hullebusch tekenen ter plekke 
wat hen bevalt of overvalt. 
Gratis evenement. 
Meer info bij Madeleine Nieuw-
laat 0486/895054
voor de Cultuurraad.

Te huur: Brasschaat Re-
rum novarumlei 18 gelijkvl. 
App. 2 slpk-terras-garage, 
vrij 1 mei , € 700
Tel 0470/313.126.

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

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

0495/504 635

Goedkoop verwijde-
ren van bomen, hagen, 
coniferen. Gratis offerte 
0486/281 616

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0486/281 616

Omspitten van tuinen 
met mini-graver, gratis 

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, pla-
ten, hok. 0486/281 616

Vertroetel jouw ogen, zij 
zijn het waard ! Workshop 
oogyoga zaterdag 17/03 
van 13.00-16.00u te Bras-
schaat. Voor info en in-
schrijving stuur een mail-
tje naar vero.honore@
skynet.be 

Vrouw zoekt werk als 
huishoudster. Met erva-
ring. 0483/433 654

Volwassenenatelier ’t 
Kratje stelt tentoon,

Op reis van China naar Gent 
even stoppen in ons atelier: 
Silke Mattheeuwsen, “ Mijn kle-
ren en Ik “ Modetentoonstelling
Zaterdag 10 maart van 13 tot 
17u. Zondag  11 maart van 11 
tot 17 ul

KFC Exc. Kaart
woensdag 9 maart
20.00u: Olymp Essen - Res. C
zaterdag  10 maart
09.30u: KSK Donk a - U13 
10.30u: U10 - City Pirates Ant.
10.30u: U11 - Heibos SV B
10.30u: U7 - Ekeren FC A
10.30u: U8 - KFC Berendr. C
10.30u: U9 - Capellen FC C
15.00u: Res. A - Wijnegem VC B
15.00u: Mariaburg VK B - Res. B
15.30u: Amber B - Wilgenhof
zondag 11 maart
10.00u: FC Essen B - U17
12.00u: KSK DOnk A - U15
15.00u: 1e ploeg - Kalmthout SK
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 9 maart
20.00u: gew. Res - Ekeren FC
zaterdag 10 maart
09.30u: U7B - KSK Donk 
09.30u: U8B - Zandvl. Sport
11.00u: U11 - KSK Donk
09.30u: U10B - Olym. Pir. De.
11.00u: U10A - EXC FC Essen
13.30u: City Pir. Antw. U7A
10.00u: FC Essen - U8A
12.15u: Antw. Tal. - U11
09.30u: Loenhout SK - U12
09.30u: KSK Donk - U13
15.00u: Gr. Ro. Katel. - Prov. Res.
zondag 11 maart
11.15u: U15B - Mariaburg
15.00u: 2e Prov. - Mariaburg
11.30u: Olymp Pir. De. - U15A
12.00u: Antw. Tal. - 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

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.

VALABLE JU
SQ

U
'AU

 31/12/2018. U
N

IQ
U

EM
EN

T EN
 BELG

IQ
U

E.
CO

N
D

ITIO
N

S SU
R LE SITE. REPRO

D
U

CTIO
N

 IN
TERD

ITE.G
E

L
D

IG
 T

O
T

 3
1

/1
2

/2
0

1
8

. E
N

K
E

L
 I

N
 B

E
L

G
IE

.
V

O
O

R
W

A
A

R
D

EN
 V

IA
 S

IT
E.

N
A

M
A

A
K

 V
ER

B
O

D
EN

.

WWW. A R T I S H I S T O R I A . B E

25

Verzamel 250 Artis 
Historia punten

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

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

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

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

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.

Minder Mobielen Centrale 
Brasschaat  zoekt

chauffeur-vrijwilligers
Heb je wat vrije tijd? En een 
eigen wagen? Of met onze 
Handicar (Liftbus) Wil je – tegen 
onkostenvergoeding – iemand 
wegbrengen naar de dokter, 
winkels, familie, vrienden … en 
ook terug ophalen ?
Wij zorgen voor een aanvul-
lende verzekering, erkenning 
door VDAB enz, vorming …
Je blijft je eigen baas, onze dis-
patchers bellen je ruim vooraf 
op met vragen voor vervoer, en 
je mag steeds zelf beslissen …
Voor meer inlichtingen contac-
teer Bart Gijsel, coördinator 
MMC Brasschaat Bart.gijsel@
zorgbedrijf.be of 03 650 25 82
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Spijker 38 - 2910 Essen - Tel. 03 667 70 00
info@vandenberghverandas.be

H•VAN•DEN•BERGH
V E R A N D A ’ S   •   R A M E N

Al ruim 36 jaar 
uw specialist in

Veranda’s - serres - pergola’s - ramen 
en deuren. Lichtstraten - dakkapellen 

rolluiken en zonweringen. 
In hout, aluminium of PVC.

NIEUWBOUW & RENOVATIE

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

H•VAN•DEN•BERGH

OPENDEURDAGEN
9 & 10 maart

BEREID JE VOOR OP 
EEN HEERLIJKE ZOMER

Activeer jouw actiebon 
op www.harol.be

ACTIES 
op extra 
isolatie 

voor ramen 
en veranda’s

GRATIS
MOTOR

Tot € 80
KORTING

per screen

op al onze 
knikarmschermen*

* zie voorwaarden op www.harol.be

Inschrijven via:
Website: www.culinair-brasschaat.be
Mail: francis@culinair-brasschaat.be 

facebook: www.facebook.com/culinairbrasschaat
Schrijf snel in want deelnemers zijn beperkt

Goodiebag voor iedereen
Gallery Van Kan verloot op de avond van Culinair Brasschaat 
een artistieke foto Limited Edition formaat 80x120cm t.w.v. € 695 

zie www.galleryvankan.com

APERITIEF & SMOKED TAPAS - SCHARED STARTER 
GRILLED MEAT - ‘HIT THE DESSERT’

DRINKS: CAVA - WIJN ½ PP - WATER - KOFFIE

1ste editie - Culinair Brasschaat 
Donderdag 29 maart 2018

In het kasteel van Brasschaat - Gemeentepark 5, 2930 Brasschaat
Deuren open vanaf 18.30 uur 

met aperitief en hapjes van lokale producten
Begin eten aan tafel 19 uur

Prijs € 59 p.p. per overschrijving op rekeningnummer
 BE52-9731 8253 2109 voor 24 maart

Win 1 van de
2 DUOTICKETS

voor Culinair Brasschaat of maak kans op 1 van de

4 flessen champagnebier
Al wat u hoeft te doen om kans te ma-
ken is voor 18 maart een mailtje sturen naar:
tickets@brasschaatsefilm.com met daarin uw
naam, adres en telefoonnummer. Het lot be-
paalt de winnaars. De winnaars worden door ons 
gecontacteerd via het gebruikte e-mail adres.

Met de Brasschaatse Film
uit eten !!
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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.

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

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

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

KEMPISCHE
DAKWERKEN

0494 787 311

HERSTELLINGEN
van daken, goten en gevels

VERNIEUWEN
van daken, hellend en plat

EPDM
Wij komen binnen de 48 u.

ELBOX
gaat verhuizen!

Winkel moet leeg!
Grote kortingen op toonzaalmodellen!

Elbox bvba
Oude Baan 74 - 2990 Wuustwezel

Open van di tot vr 13u - 17u. www.elbox.be

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

Te huur:  Luxe-app. , 
Ploegsebaan 1, lift, 2 slpk, 
garage, uig. kkn. € 830 + € 
80. Vrij 1/04 Tel. 0475/898 
486

Pedicure komt bij u aan 
huis. Tel. 0476/621 010

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

2930 Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 00 12

Te huur: Calpe, Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr., zeezicht, tv. Vl., 

comfort. 03/326 13 87

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

Ophalen oude elek-
t r.  toes t .  wasm. ,  tv, 
enz .  en  oude meta-
l e n .  0 4 9 5 / 7 8 9  0 3 1

Dame m. erv. zoekt werk: 
Poets, strijk, babysit, werkt 
heel netjes. 0488/103 961  

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 

-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0495/504 635

Al leenstaande man 
zoekt vriendin v. gezel-
schap. Ik wacht op jou. 
03/653 11 52

Voor schilder-riolerings-
werken, ook afbraak van 
golfplaten met asbest in. 
0499/817 663

Te huur: App. Brass. Lage 
Kaart 438 - 1e V. Liv. + ter-
ras - 2 slpk - wc - douche 
- gr. kkn + gar.  Vrij 1 juni. 
Tel. 0497/172 108

Gediplomeerde perso-
nal fitness coach info 
0499/331148 sport en 
ontspanningsmassage 
info 0497/061.327

Te Huur: overdekte ge-
meenschappelijke auto-
staanplaatsen in Centrum 
Brasschaat. Onmiddellijk 
beschikbaar. Huurprijs : 80 
€/maand. Max. inrijhoogte 
: 2.50 m. Opp. : 2.5 x 6 
m. Tel. 0497/826.997 of 
info@totalcarcare.be.

SVB Driehoek
8 maart 2018 
20:30 Junioren B - Ik Dien
9 maart 2018 
20:00 Ladies - Gooreind
20:15 Valaarhof - Dames
Vaders vrij
10 maart 2018 
09:00 Pup C1 - Nw Stabroek
09:00 Pup C2 - Nieuw Stabroek
09:00 Microben 1 - Bacwalde
09:00 Microben 2 - Laar
10:00 Helderhoek - Mini Min B
10:00 Vos Reinaert - Mini Min C
10:15 Pup B1 - Vos Reinaert
10:15 Pup B2 - Vos Reinaert
11:30 Noorse - Miniemen C
11:45 Olvac - Mini Miniemen A
11:45 VDP - Cadetten A
12:00 Helderh - Mini Min D
12:00 Patro Hoevenen - Min B
12:30 Vlug Vooruit - Cadetten B
13:15 Scholieren - Valaarhof
15:30 Junioren A - Cantincrode
Pupillen A1 : vrij
Pupillen A2 : vrij
Miniemen A: vrij
11 maart 2018 
11:30 Kalfort - Reserven A
12:30 Reserven B - Brasschaat
14:30 Kalfort - Eerste Elftal
Reserven C : vrij

Asverschuiving Verhoevenlei 
nog even van toepassing

Doordat de werken aan het 
nieuw gemeentehuis wat ver-
traging hebben opgelopen, 
blijft de asverschuiving en de 
enkelrichting in de straat nog 
tot 30 april van toepassing. 
Ook de torenkraan blijft nog tot 
dan staan. Alvast onze excuses 
voor het ongemak. Meer info: 
dienst planologie T. 03 650 02 
65. planologie@brasschaat.be

VZW DE GAMBIA-
VRIENDEN: 

-
stelling van GAMBIA.

Iedereen is van harte wel-
kom op 18 maart te Bras-
schaat, Door Verstraetenlei 50 
(=Gem. inst.br.). Voldoende 
gratis parking en gemakkelijk 
bereikbaar met het openbaar 

en foto’s van onze laatste mis-
sie in november 2017. Zo kan 
iedereen zien waar de ingeza-
melde gelden en materialen  
rechtstreeks naar toe gaan.  
Onze VZW doet aan ontwikke-
lingshulp in één van de armste 
landen van West Afrika.
Drank en taart aan zeer de-
mocratische prijzen. Met een 
super tombola. Alle inkomsten 
worden rechtstreeks gebruikt 
voor onze projecten ter plaat-
se. Steeds doorlopende voor-
stellingen van 14 u 30 tot 19 u
Inkom gratis. Info: Pa-
trick De Vos 03/647 17 17.
patrick.devos5@telenet.be

FEMMA Brasschaat Kaart
REIS  NAAR HET 
ZWARTE WOUD

Van 19 tot 23 sept. 2018 Hotel 
Zum Walkenstein, Oberwolfach. 
Niet-leden 465 € per persoon 
volpension. Dag 1 tussenstop in 
Straatsburg voor een boottocht 
en de  trekpleisters zoals La 
Petite France en de oude wijken 
in Elzasser vakbouw en bezoek 
aan de kathedraal. Dag 2 bren-
gen we in de voormiddag een 
geleid bezoek aan de kloos-
terruïne en watervallen van  
Allerheiligen, waar de Lierbach 
zich over een hoogte van 100 m 
naar beneden stort. Aansluitend 
rijden we via Ruhestein en de 
Schwarzwald  Hochstrasse 
naar de Mummelsee. In de 
namiddag gaan we naar Sas-
bachwalden met zijn mooie 
vakwerkhuizen en de prachtige 
bloementuinen.  Nadien volgen 
we de Badische Weinstrasse 
naar Gengenbach. Deze voor-
malige “Freie  Reichsstadt” is 
één groot openluchtmuseum.  
Dag 3 rijden we in de ochtend 
naar Zell  am  Harmersbach  
voor een bezoek aan de Zeller 
Keramik. Tijdens de fabrieks-
rondleiding maken we kennis 
met de productie van het por-
selein. Aansluitend brengen 
we in Gutach een vrij bezoek 
aan het openluchtmuseum 
Vogtsbauernhof, één van de 
belangrijkste attracties van het  
Zwarte Woud. In de namiddag 
rijden we naar Schiltach, een 
pareltje in het Kinzigtal. Dag 4 
bezoeken we Freiburg met het 
Koekoeksmuseum. Het oude 
stadscentrum wordt beheerst 
door de gotische toren van 
de Freiburger Münster. In de 
namiddag rijden  we door het 
Hochschwarzwald en houden 
een korte stop op de Feld-berg 
(1.493m). Nadien rijden  we 
naar Titisee. Dag 5 vatten we 
de terugreis aan en bezoeken 
we Baden Baden en rijden door-
heen de Pfalz tot de omgeving 
van Pirmasens. Het gaat weer 
een aantrekkelijke reis worden. 
Meer info Hilde: 0496 85 45 80. 
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Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15-17 uur

Computer Probl. Ik kom 
aan huis herst. Sneldienst 
0496/383 015. Verk. comp. 
o. m.

Te koop: Droog brand-
hout, thuisgebr. kl. hoe-
veelheid. 0495/914 096

Man zoekt werk: Schilde-
ren, tuinw. en alle ander 
werk. 0465/619 024

Schilder zoekt werk. 
0483/483 936

Kapper aan huis!! Er-
varen! Lage prijzen. Bel 
0471/038 747
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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 zonnetenten0468/116.116

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

Brekelen 44 • 2990 Wuustwezel • Tel. 03 669 89 86

www.vanlooverenparket.be

JAARLIJKSE STOCKVERKOOP 
MET UITZONDERLIJKE KORTINGEN

Donderdag 15 maart 14-20u
Vrijdag 16 maar 14-20u

Zaterdag 17 maart 10-17u
Zondag 18 maart 10-17u

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

2322 Minderhout
Tel. 03/636 11 48

Fax. 03/663 81 51

Marc Van de Berckt bvba

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

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

 
 

(vg,wp,gdv,gvkr,     )EPC 155 kWh/m²

KALMTHOUT-GRENS 
KAPELLENBOS

Verrassend ruime villa 
op ca. 1880m². Ruime living 

annex luxe open keuken, 
5 slaapk, 2 badk, bureel, 

prachtige tuin, enz.

ENERGIEZUINIG EN INSTAPKLAAR!

€ 595.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

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

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

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
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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):

10 - 11/03 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

10 - 11/03 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 

10 - 11/03 De Ark 03/667 11 04

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

BURGELIJKE 
STAND

Arnouts Jack 20-02, Kalmthout
Cosemans Jerome 21-02, Kapellen
Delanghe De Schepper Jore 21-02, Kalmthout
Pluijm Lionel 22-02, Brasschaat
Redondo De Smet Aiden 22-02, Schoten
Redondo De Smet Freya 22-02, Schoten
Wilmink Mexim 22-02, Brasschaat
Heirman Amélie 20-02, Antwerpen
Fede Lilly 21-02, Brasschaat
Van Gelder Tuur 20-02, Brasschaat
Joosen Twan 22-02, Wuustwezel
Geysen Leonie 20-02, Schoten
Peeters Malte 20-02, Schilde
Stoop Lio 21-02, Kapellen
Verbraken Victor 22-02, Brasschaat
Bal Alexander 21-02, Hoevenen
Anthonissen Emma 25-02, Berendrecht
Van Konnegem Fie 26-02, Schilde

Bonheure Viktor 24-02, Hemiksem
Maes Basil 24-02, Kapellen
Verbraeken Lewis 25-02, Brecht
Staal Lorenz 26-02, Stabroek
Van der Auwera Zoë 23-02, Brasschaat
El Hankari Sara 26-02, Essen
Van Harneveldt Oona 26-02, Ekeren
Wuyts Mathis 24-02, Ekeren
Willekens Nore 25-02, Brasschaat
Budts Hugo 26-02, Kalmthout
De Herdt Lamoury 20-02, Berendrecht
Van Looveren Kobe 20-02, Schoten
Haesaerts Roxanne 23-02, Kapellen
Goeyvaerts Niels 11-02, Brasschaat
Coleman Jahmeli 13-02, Schoten
Scheyvaerts Len 23-02, Brasschaat
Van Gils Veraart 23-02, Kapellen

Zuidweg Jan, 70 jaar, Brasschaat
Rottie Georgina, 96 jaar, weduwe van Hendrix Robert, Schilde
Pacquée Achilles, 83 jaar, echtgenoot van Marynissen Joanna, Brasschaat
Buyst Marcella, 89 jaar, weduwe van De Belder Alphonsus, Kapellen
Heyman Anna, 91 jaar, weduwe van De Deyne Ludovicus, Kapellen
Van Loon Maria, 84 jaar, echtgenote van Van Wesenbeeck Carolus, Stabroek
Docx Maria, 83 jaar, weduwe van Van Gils Petrus, Brasschaat
Nuyts Roger, 81 jaar, weduwnaar van Van Doninck Josephine, Brasschaat
Aerts Elsa, 66 jaar, echtgenote van Cantryn Koenraad, Brasschaat
Van Brecht Roger, 67 jaar, echtgenoot van Van Ginderen Ria, Essen
Arnouts Erik, 49 jaar, Essen
Piot Joseph, 93 jaar, Brasschaat

Ophaling huisvuil maart

GFT

MAANDAG   12
DINSDAG   13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG     16
ZATERDAG   17

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    5
DINSDAG    6
WOENSDAG 7
DONDERDAG 8
VRIJDAG      9
ZATERDAG   10

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

SHOPPINGWEEKEND MUZIEK EN WOORD
10 & 11 maart 2018 - Winkels zondag open!

Lekker zwammen... Paddenstoelen bij u thuis - Dinsdag 13 maart 2018
Voordracht door Patrick Oostvogels 

Wat zijn  paddenstoelen, hoe leven ze en hoe planten ze zich voort? Wat is het ecologisch nut van 
paddenstoelen? Hoe gebruiken we  paddestoelen in onze voeding en als medicijn.
Tijdens deze presentatie legt Patrick  stap voor stap uit hoe je op een eenvoudige manier zelf je padden-
stoelen thuis kan kweken. Verder gebruiken we testbaaltjes om jullie de resultaten van een thuiskweek 

-
denstoelen komen aanbod. Een digitale syllabus is inbegrepen. Tijdens onze planten- en zadenruildag 

bestellen via  paul.eelen@gmail.com Prijzen: € 15 voor 5 ltr, € 25 voor 10 ltr.
Organisatie: Velt Brasschaat. Aspraak om 20 uur in de Verhoevenlei 50 (Emino vzw, voorheen De Ploeg)



GRATIS 
SCHATTING

Uw eigendom verkopen?

Hoeveel is 
mijn eigendom echt waard?

info@goetstouwers.be
03 225 50 00 - 0478 42 27 57

Brasschaat    Lage Kaart 382
Mortsel

Antwerpsesteenweg 158
Deurne

Turnhoutsebaan 121
Antwerpen
Italiëlei 58

Stabroek/Hoevenen
Markt 33
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www.m-montage.be   03 313 05 92
Smederijstraat 24/4 - 2900 Schoten (Industrie Kloosterveld - Sint-Job)

Specialist overkappingen - Wij vieren 20 jaar bestaan!

Opendeurdagen17 en 18 maartNu reedsBatibouwkortingen!

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

03 653 52 90

Café Bagatel

BREUGHEL
AVOND

zaterdag 10 maart 
vanaf 18.00u
Reserveer tijdig!!

Muzikale ambiance

St. Antoniuslei 44 
2930 Brasschaat

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

€

€39
€

€

€

in 
stock

€39

€45
€25

€

€

€

€59

€79

€89

in 
stock

GRATIS
2 X
POEF

€

in 
stock

€0
%

INTEREST
OP 10 

MAANDEN

€

€

€

€

€99

in 
stock


