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met

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

spring eens binnen voor je buiten!

Extra open met Pasen 1 april 
en Paasmaandag 2 april.

Secretaressedag 

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

Dames • Heren • Juniors

MID 
SEASON 

Enkel geldig op geselecteerde artikelen.  
De actie is geldig tot en met 15 april 2018.

20

MID 
SEASON 
SALE

20%
Enkel geldig op geselecteerde artikelen.

De actie is geldig tot en met 15 april 2018.

  

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • ZO. & MA. GESLOTEN • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69

ALLE STIJLEN
OOK VOOR VADERS COMMUNICANTEN

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
0484 95 57 78 NIEUW
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87

Ook te Antwerpen, Aarschot, Aartselaar, 
Berchem, Boechout, Beerse, Keerbergen, 
Herentals, Geel, Eeklo, Sint-Katelijne-Waver,

NIEUWE FORMULE

Voucher gratis 2 afslanktoestellen 
+ fi guuranalyse*

*enkel niet klanten

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

3 MAANDEN 
ONBEPERKT 
SPORTEN

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    -    Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

ONTMOSSEN - REINIGEN - COATEN
OPRIT - TERRAS - GEVEL - DAK

0484/46.10.20                   www.deluxeservices.be

Luc Vermeersch zet zich samen met ondertussen zowat 52 vrijwilli-
gers nagenoeg dagelijks in om Brasschaat van zwerfvuil te ontdoen. 
Het geld dat het team daarmee inzamelde schonk hij vorige maan-
dag aan een goed doel. “Onder alle weersomstandigheden, behalve 
bij sneeuw, zijn we actief.” De man is zeer gedreven en vindt zwerf-
vuil een doorn in het oog. En jammer genoeg ligt er in Brasschaat 
ook regelmatig zwerfvuil dat mits een kleine moeite in de openbare 
vuilbakken had moeten terechtkomen. 
“Nadat ik aan de kust op bezoek was bij Jean-Paul Meus raakte ik 
geïnspireerd en ben ik in actie geschoten”, vertelt Luc. “Die man 
raapt élke dag 10 minuten zwerfvuil. Toen ik zag wat er op een door-
snee dag in maart op het strand werd verzameld, schrok ik enorm. 
Het was dan nog niet eens hoogseizoen. Nadien lanceerde ik een 
oproep voor vrijwilligers in Brasschaat en zag dat de gemeente me 
wilde bijstaan.”
Voor de verschillende acties die Luc Vermeersch en zijn team doen 
in de Brasschaatse wijken, krijgt hij ondersteuning van de gemeente 

toelage voorzien. Die bedraagt voor vrijwilligers 1,00 euro en voor 
verenigingen 3,00 euro voor elke volle zak zwerfvuil verzameld op 
het (openbaar) domein van de gemeente Brasschaat. 
Cheque naar Catdet
Luc overhandigt het ingezameld geld van de opruimacties via een 
cheque aan ‘Catdet’. “Vorig jaar was ik eens op bezoek bij Odette 
Dendas en zag haar mooi ingerichte tuin met een verwarmd hok 
voor de talrijke poezen. En dat ze dat bekostigt met eigen middelen. 
Een mooi initiatief. Ik denk dat zwerfvuil en zwerfkatten een mooie 
combinatie vormen.”
Meer info over Cadet: http://denodeam2.wixsite.com/catdet 

INGEZAMELD GELD ZWERF-
VUILACTIE NAAR GOED DOEL

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)

ARALEA VZW ZOEKT 

WERKBEGELEIDER/
MONITOR 

VOOR DE AFDELING GROEN
Ben je technische sterk in groenonderhoud en kan je leiding-
geven aan een groep doelgroepmedewerkers? Ben je boven-
dien een teamspeler en zoek je een gevarieerde job in een 
aangename en sociale werkomgeving? Dan ben jij de geknip-
te persoon om ons team te versterken! 

WERKBEGELEIDER 
(voltijdse tewerkstelling 38u)

Wij zijn voor onze afdeling groen 
op zoek naar een werkbegeleider.

Je werkopdrachten bestaan uit:
• Uitvoeren van groenonderhoud
• Begeleiden van de doelgroepwerknemers zodat zij zo zelf-
  standig mogelijk de hun toebedeelde taken uitvoeren en het 
  vooropgesteld resultaat behaald wordt.
• Leiding geven aan doelgroepmedewerkers zodat zij hun 
  competenties verder kunnen ontplooien.

Je beschikt over volgende competenties en vaardigheden
• Je bent hebt ervaring ingroenonderhoud
• Je kan coachend leidinggeven aan onze medewerkers 
  (beschutte werkplaats)
• Je hebt oog voor veiligheid 
  (van jezelf, de medewerkers en omgeving)
• Je bent communicatief sterk

  vermogen
• Je hebt ervaring in sociale economie 
  of kennis van de basisprincipes
• Je bent een teamspeler, je bent communicatief sterk 
  en kan goed luisteren
• Je hebt een rijbewijs B en BE

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten?
Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil 
zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Verhardingen 
gaat het voornamelijk om laaggeschoolde, langdurig werklo-
zen die bij ons de nodige opleiding en begeleiding krijgen. 
Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met bij-
na 250 medewerkers actief in groenonderhoud, in alle soorten 
verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook 
kinderboerderij Mikerf. 
Je komt bij ons terecht in een team van geëngageerde en 
bevlogen mensen. Bovendien bieden we jou, als werkbege-
leider, een stimulerende werkomgeving, beladen met maat-
schappelijk engagement, de nodige bijkomende opleidingen, 
een marktconform salaris (PC 327 Beschutte werkplaatsen) 
en extralegale voordelen.

Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en 
op de Facebookpagina van ‘Aralea Maatwerkbedrijf’! 

Zin om deel uit te maken van ons team?
Stuur je kandidatuur en bijbehorend CV uiterlijk op 15 april 
2018 naar info@aralea.be t.a.v. onze algemeen directeur Dhr. 
Peter Pittevils. 

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

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

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

Vrouw zoek t  werk . 
Schoonmaken, strijk, ba-
bysit, mass. 0489/799 125

Bij u thuis: gezelschap 
en bejaardenhulp. Verpl. 
op pensioen. 0470/279 
602 - 03/454 14 62

Moto te koop gevraagd  
0485/874 687 (Dirk)

VERLOREN:  donker 
paarse leesbril op 16/03 
op de Bredabaan ergens 
tussen Magnus en Two 
Wheelers (0472 73 86 36)

Algemene 
elektriciteit 

en renovatie-
werken

SA GROUP
Arakelyan Sargis. Stanislas 

Meeuslei 41
Schoten - 0489 396 555
Sasaqo900@gmail.com
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Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

IN
 JU

NI

TE
RUG O

PE
N

In juni 2018 gaat afspanning De Kroon terug open op de Bredabaan in Brasschaat. 
CD&V Brasschaat en de mensen van Brasschaat Onderneemt kijken er alvast naar uit. 
“De heropening van De Kroon, de knappe horecazaak met café, brasserie en hotel, 
zal opnieuw heel wat leven met zich meebrengen in ons centrum”, zegt Dirk de Kort. 
“Dit is alvast een opsteker voor het centrum van Brasschaat!” zegt Didier Van Dooren.

BRASSCHAAT

V.l.n.r. Dirk de Kort - Eerste schepen Brasschaat, Lieven Wauters - uitbater De Kroon, Didier 
Van Dooren - Bestuurslid Brasschaat onderneemt en voorzitter locale economie CD&V 
Brasschaat en Aaron Van Roy - verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van De Kroon.

Gratis stofzuiger Compact C1
bij aankoop van een Miele
wasmachine WKF 131 WPS*

* Actie geldig bij aankoop van een Miele WKF 131 WPS 
wasmachine, zolang de voorraad strekt.

GRATIS
STOFZUIGER

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
T: 03 663 57 25 - www.electroquirijnen.be

ELECTRO QUIRIJNEN

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/bu-
reau.  Badkamer met bad/
douche,aparte wc. Terras-
sen voor en achteraan.  
Ondergrondse garage. 
Geen lift. Huurprijs: 780 + 
75 kosten.
Tel. 0477.78.89.16

Te huur: Ruim app., Do-
mein Blauwhof Kapellen. 
2de Verd. Inkom liv., kkn, 
berg, 2 slk, 2wc, 2 terassen. 
1 Badk. 1 doucheruimte met 
lavabo. Ondergr. garage, 
buiten parkeergelegenh. ge-
noeg. Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij. Prijs € 1.050. Tel. 
03/488 60 81

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

Te Huur: overdekte ge-
meenschappelijke au-
tostaanplaatsen in het 
Centrum van 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.

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466
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>> Uw zwembad en aquarium? 
Onze expertise! 

>> Advies & optimalisatie fi ltratiesystemen 
>> Onderhoud 

0473/39 32 59 
www.aquamatters.be

Comforthome

AUGUSTIJNSLEI 39
2930 BRASSCHAAT

WWW.COMFORTHOME.BE
INFO@COMFORTHOME.BE

Wij zorgen graag
voor uw huishouden!

Poetsen, strijken,
boodschappen
doen, koken,

en meer!

Info?
Bel ons!

03/651 90 97

Geen
extra kosten

voor onze klanten

Correcte verloning met
maaltijdcheques
voor onze hulpen

Langdurige
samenwerkingen

 Pssstt...
Word jij onze

nieuwe collega?
Wij zoeken

huishoudhulpen!

03/651 90 97

Aan nieuwe banden toe?
Sla nu je slag bij 
VAB-Banden in Schoten!

3+1 gratis*
stuntverkoop op

banden
tot 30/4

VAB-Banden adviseert je de meest geschikte band 
voor jouw rijstijl. 

Geniet tot 30 april van een uitzonderlijk aanbod. 
Bij aankoop van 3 nieuwe Apollo banden krijg 
je de 4de band gratis. Da’s mooi meegenomen! 

Sla dus snel je slag via vabbanden.be 
of bezoek onze bandencentrale in Schoten. 
Ook kan je bij ons terecht voor montage, balanceren, 
herstellen van banden en uitlijnen van je voertuig.

*Actie geldig onder actievoorwaarden, tot 30/4 en zolang de 
voorraad strekt. Enkel voor particulieren.
 

Industriepark Brechtsebaan 2 Schoten  |  078 22 20 20  |  vabbanden.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 4 april
Dagsoep

Fris tomaatje met 
tonijnvulling, frietjes 

Donderdag 5 april
Dagsoep

Steak Provençale, 
gebakken aardappelen

Vrijdag 6 april
Dagsoep

Hamburger 
Empire State

Maandag 9 april
Dagsoep

Oostends visserbootje

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.

TE HUUR Kalmthout wo-
ning obb 3 slpk, badk. 
bad + douche, keuken, 
living, terras, garage, tuin 
cv gas info na 19 uur. 
0478/377.802.

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

0475/98 16 67

Ik zoek werk als poetsvr. 
ref en erv. Serieuze aanb. 
0487/323 414

! ! ! A S S E P O E S T E R 
NEEMT AAN!!! Deel-
t i j d se  schoonhe ids -
spec ia l i s te  gezoch t . 
0479/994970 of info@
salonassepoes ter.be
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Belevevenisshoppen met Miss Spring  
op zaterdag 7 april.  

Ontdek onze handgemaakte gouden  
juwelen geïnspireerd op de lente. 
Ieder sieraad is uniek, zoals jij...

Master in cosmetische 
en medische micropigmentatie

Yasmien Beauty Artist - Berkenlaan 1 - 2960 Sint-Job-In’t-Goor 
0497402377 • yasmien.cautereels@icloud.com

BROW ART

techniek door middel van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan gecombineerd 
worden met schaduwtechnieken.

EYEDESIGN
Deze techniek is het zetten van een ultrastrakke 

of voor mannen wel eens een guyliner genoemd 
tot een op maat gemaakte “wing”.

AREOLA (TEPELHOF)
Een zeer dankbare en prachtige techniek om 

bouwen. Na een borstreconstructie, als kers op 
de taart…

Aankoop van uw klein antiek, oud goud, juwelen,
gouden munten, oude bankbiljetten, bronzen en

marmeren beelden, militaire medailles en retro spullen

Winkel Merksem: Lambrechtshoekenlaan 101
woensdag 14u-18u / vrijdag 17u-20u

zaterdag 10u-16u / zondag 10u-13.30u

Winkel Sint-Lenaarts: Dorpstraat 38
do: 9u-12u (geen aankoop) / zaterdag 10u-15u

Mail: retrandvintage@hotmail.com
Wij aanvaarden enkel onbeschadigde stukken

en geen reproducties

Inboedelservice R&V
Vakkundig opruimen van uw huis, appartement, zolder,

garage, zomerverblijf, boerderij of na overlijden
Gratis prijsofferte, 7/7 dagen bereikbaar!
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BELEVENIS
SHOPPEN

7 april | 5 mei

Ontdek de vele gezellige winkels.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

Heel wat lekkers te proeven.

www.brasschaat.be

BARCELONA
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Actie geldig van 01/04/2018 tot 30/04/2018

aan de helft van  

-50%

op alle beurten- 
+1

START NU MET SPORTEN 
EN GA FIT DE ZOMER IN!

* Via korting op de 
instapbijdrage bij aankoop 

** Bij aankoop van een 
beurtenkaart, uitgezonderd 

Zie ook 
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Volg al onze acties op 
www.facebook.com/lingerie-an

L I N G E R I E
Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

Voor de thuisblijvers is er de eerste week 
van de paasvakantie een

THUISBLIJF 
KORTING-10%

bij vertoning van deze advertentie / Geldig van 3-4 tm 7-4

Zoekt personeel

Diensters/kelners
Toffe werksfeer/gemotiveerd

Info: 0479/139 03 82 • 0475/56 42 60

Op woensdag 28 maart trapte UNIZO - Brasschaat de gemeen-
teraadsverkiezingen op gang met de overhandiging van haar me-
morandum: “Laat Brasschaat Ondernemerschap uitstralen!”. Op 
woensdag 2 mei en 13 juni krijgen de partijen de kans om hun on-
dernemersideeën te vertolken.
U komt toch ook? info@unizo-brasschaat.be.

LAAT BRASSCHAAT ONDER-
NEMERSCHAP UITSTRALEN!

Te huur Brecht, Cam-
beenboslaan B 41. Pr. 
ruime villa in rust. wijk. In-
kom, liv., mod. kkn, waspl., 
2 slpk, 2 badk., bur., gar., 
tuin, dressing, Bez. Maa 
18-20u en zat 13-15u: Inl. 
0475/616 200

Te huur Brasschaat, 
Laagland, prachtig ruim 
en licht app op 1e verd. 
living, open kkn, terras, 
badk met ligbad, 2 slpk, 
bur, cv condens garage. 
EPC 119kwh. €730/mnd. 
Bez. woe 17-19u en zat. 
10-12u. Inl. 0475/616 200

Te koop: Terrastafel pvc 
donkergroen 95 x 165 cm 
+ 4 stoelen. € 80 barbeque 
buismodel h 75cm €20. 
0485/113 452

Te huur Schoten: Studio 
kkn, slaapged. + living, 
1 ruimte. Vrij € 520 (incl. 
water) Geschikt vr max. 2 
pers. Interesse? 0471/298 
198

Prof. Schilder zoekt bin-
nen en buiten schilder-
werk, gyproc, behangen. 
Goede referentie uit Bras-
schaat. Verzorgd werk. 
GSM: 0465/921 434. € 11/u

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ALLEEN?
Niet meer lang!

Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

liefde. (35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

vriendelijk en verzorgd voor-
komen, voltijds of deeltijds, 

liefst met ervaring.

ERVAREN
WINKEL-

BEDIENDE
voor in de slagerij

(m/v)

Keurslager De la Ruelle
Bredabaan 786
2930 Brasschaat 
Tel. : 03/663.29.43
dirkdlr@telenet.be

FLEXI JOB
voor de bediening 

in onze winkel 
(m/v)

KFC Brasschaat
vrijdag 6 april 
20.00u: Prov Res- KFC Lint
zaterdag 7 april
09.30u: U7a - Capellen FC 
09.30u: U8b - FC Essen
09.30u: U11 - Gooreind VV
11.00u: U12 - KFC St Mart. H.
09.30u: Mariaburg - U7b
10.30u: KSK Donk - U8a
12.30u: KFC Schoten - U10b
11.45u: Zandvliet Sp. - U10a
13.00u: Brecht SK - U13
15.00u: Kalmthout SK - Gew. Res.
zondag 8 april
09.30u: U15a - Sint Job FC
15.00u: 2e prov. - SP Tisselt
09.30u: Ekeren FC - U15b
09.30u: Kalmthout SK - 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

verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten 
van belgie en andere lan-
den tel 0475 34 21 18

Te huur: studio centr. 
gemeub., 1ste V. Schoten 
mod. 0495/214 041

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Verticuteren • ontmos-
sen gazon • aanleg 

onderhoud snoeiwerken. 

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

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

Investeer in vastgoed! 
Het kan al vanaf 5000 
euro! - 4% rendement - 
stabiliteit - via Notariele 
acte Wij hebben nog en-
kele studentenkamers te 
koop! Meer weten over 
deze unieke formule? 
5kinvest.net Tel: 0471/73 
43 10

Ik zoek werk, schoonma-
ken. 0489/072 389

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

Femma Brasschaat centrum 
nodigt iedereen uit op haar 
lentefeest. Op 4 mei vieren 
wij ons lentefeest voor het 
goede doel met een lekkere 
bbq. Er wordt gebakken van 
17 tot 20.00 uur. We steunen 
dit jaar weer de St-Vincentius 
gemeenschap van Brasschaat 
Centrum, die dan op hun beurt 
de minst bedeelden een duwtje 
in de rug geven, door o.a. elec-
triciteitsrekeningen, huishuren 
enz. op moeilijke momenten 
rechtstreeks te betalen aan 

de kou komen te staan.Inschrij-
ven kan bij Monique Boucquey 
tel: 03/ 651 48 93. Gsm 0479 37 
0491Prijs: 19 euro voor volwas-
senen, 12 euro voor kinderen 
op rek. BE28 1030 4543 9720 
tot en met 28 april 2018.

Ik geef bijles aan kinde-
ren van de lagere school. 
0477/970.504  

Bijles Frans - meisje 22 
helpt met Frans. Alle ni-
veaus. 0471.336.813
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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

21 april 2018
van 14 tot 17 uur

Bredabaan 394   I  2930 Brasschaat   I  03 651 86 51
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infomomenten: 14.15u - 15.15u - 16.15 u

OVERLIJDENSBERICHT

†
De familie meldt u het overlijden van

Elisa Michielssen
Weduwe van Petrus Franciscus De Vos

Geboren te Wuustwezel op 23 augustus 1924
en overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat

op 27 maart 2018. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op donderdag 5 april 2018 om 11 uur in
de parochiekerk van O.‐L.‐Vrouw‐Onbevlekt‐Ontvangen
te Brasschaat ‐ Maria‐ter‐Heide.

Samenkomst in de kerk, Bredabaan 1047, om 10.45 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
aldaar, Durentijdlei.

Correspondentieadres : Fam. Elisa Michielssen
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

ENIGE KENNISGEVING

demeyeruitvaart.be

ER ZIT MUZIEK IN DE VLINDER

Dit jaar zit er muziek in 'De vlinder'. Spijtig genoeg had de dirigent 
geen muzikanten meer, ze waren geveld door de griep. De papa's, 
die toevallig op school waren voor het vaderdagspel, bleken samen 
met de kinderen van het eerste leerjaar en de derde kleuterklas uit-
stekende kandidaten te zijn. Kinderen en papa's genoten van het 
samen opdrachten uitvoeren. Tot slot zongen de kinderen een se-
renade voor hun papa, want De LIEFSTE PAPA'S DAT ZIJN ZIJ!

In- en verkoop van 
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

info: 0497 731 767

Te koop: Piano als nieuw. 
Merk:  Hoffmyer.  Tel . 
0486/652 834

Grat is  paardemest . 
Bethanielei 113. 0472/336 
094

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

ERFENIS, WAT JE WILT WETEN
EN NOOIT DURFDE TE VRAGEN

KWB Driehoek organiseert samen met METRIS FINANCIAL PROFESSIONALS een avond over 
het nieuwe erfenisrecht. De activiteit gaat door in de vergaderzaal van MATRIX, Bredabaan 661 
op donderdag 19 april om 19.30u stipt.
Medewerkers van het instituut voor vermogensanalyse METRIS Financial Professionals geven deze 
avond inhoudelijk vorm. Zij begeleiden ons doorheen het nieuw erfenisrecht (wetgeving 1september 
2018). Hoe vandaag aan een veilige erfenisplanning doen?  Hoe “ons” eigen vermogen beheren en 
kunnen vererven? Het is een open, interactieve avond waarbij je tijdens de uiteenzetting  je vragen 
kwijt kan.  Nadien is er ook tijd en ruimte om persoonlijke vragen te stellen en antwoorden te krijgen.
Programma: Ontvangst, Nieuwe wetgeving erfenisrecht/erfbelasting, Wat is het eigen vermogen 
en hoe beheer je dit op een veilige manier? Vragen - Receptie (individuele vragen)
Inschrijven is verplicht, voor vrijdag 13 april 2018 bij:
Vic De Schepper, Pauwelslei 67, tel 03/651 99 31, vicdeschepper@telenet.be
Bijdrage: KWB-Leden, 3 euro per persoon Niet-KWB-leden, 5 euro per persoon
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VOOR GEZINNEN 
ZONDER INSCHRIJVING

VOOR BEDRIJVEN
 MET INSCHRIJVING

6 MEI 7 MEI

activiteiten en proefritten 
10u-18u

stadsmobiliteit | fietsplannen | leasing
Infosessie 8u30u-12u

BAKFIETS & CARGOBIKE FESTIVAL  ANTWERPEN

WWW.BAKFIETSFESTIVAL.BE

WAAR
CadX Kattendijkdok-Oostkaai  tussen Bar Paniek en Londenbrug.
Makkelijk bereikbaar en bewaakte parking voor fietsen voorzien.

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

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

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

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

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

03/666.81.14

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Herstellingen • strĳ kdienst 
Naaigerief • Retouche • Textiel

Handmade • Workshops

D’Atelier Hasmik
“Mijn werk is mijn passie”

Bredabaan 471 • 2930 Brasschaat • Tel.: 0483/388 439 
datelier-hasmik@outlook.com •       D’atelier Hasmik

Ma -gesloten • Di,woe 9:00-17:00 • Do,vr 9:00- 18:00 • Za 10:00-18:00

Onze tumblinggymnasten Categorie A en B hebben op de Provin-
ciale Voorronde Antwerpen van 25 maart 2018 te Balen knappe 
resultaten neergezet want de concurrentie is heel groot, de doorge-
dreven trainingen werpen hun vruchten af!
ZILVER voor Laure Julien in Categorie A 12 jaar en ZILVER voor 
Arno Vereecken Categorie B 15-16 jaar.(zie foto’s)
Dylan Verboven behaalde een 6e pl. Categorie A. In Categorie B 
werd Freya Vereecken 9e,Lotte Vertongen 6e en  Flora Granecz 
11e. We wensen onze wedstrijdgymnasten en hun leiding nog veel 
succes op de komende Vlaamse en Belgische Kampioenschappen! 
En uiteraard houden we jullie op de hoogte van de wedstrijdresul-
taten Acro en Tumbling. Al de wedstrijdresultaten kan u vinden op 
www.gymfed.be - Info: www.acro2gym.be

ZILVER VOOR TUMBLING-
GYMNASTEN VAN ACRO II GYM
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in   rasschaatb

PA S F OTO
                           KIDS ID

 / biometrisch / ICAO-quality / e-ID > direct Email /
/ EU-norm / USA / India  / Nederland /  

donderdag tot 19u30 uur op afspraak

NIEUWE SOFTWARE 

communiekaarten.com

Augustijnslei 147 • 2930 Brasschaat • www.communiekaarten.com

10% korting
code: COM10BF

Bram
1 mei 2018

We vliegen er in

LOLA
1 mei 2018

Ben je op zoek naar een nieuwe job?
Zoek je:

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaarlijkse
meerwaarde van 4%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com

Gratis paaseieren voor 
de kinderen op de markt van Brasschaat
Het gemeentebestuur en markthandelaars van de wekelijkse 
markt van Brasschaat nodigen de kinderen uit op de markt.

Dit op maandag 9 april 2018
 van 9u30 tot 12u00

DE MARKT HEEFT EEN HART

Parktheater XL - Een schitterende spiegel
We gaan terug in de tijd ar de tijd van de oude grieten, euh Grieken. 
Daar is een jongen met de naam van een bloem. De naam weten we 
wel even niet meer. In ieder geval gaat het over een knappe jongeman. 
Iedereen wordt verliefd op hem, maar hij wil alleen maar jagen. Een 
Griekse mythe in een moderner jasje gebracht door de XL jeugd van 
het Parktheater. De voorstellingen zullen doorgaan op zaterdag 28 
april om 20h00 en zondag 29 april om 14h30 in zaal Advox, Bredabaan 
652 2930 Brasschaat naast de uitvaartvilla. Kaarten in voorverkoop 
kosten 6 euro, aan de kassa 8 euro en kunnen gereserveerd worden 
via onze website www.parktheater.be.

KWB DRIEHOEK  GPS WANDELING
Zondag  22 april 2018 “Loopgravenpad &Mastenbos” Kalmthoutsesteenweg richting Kalmthout. 
Je wandelt met GPS, op eigen tempo, het door ons uitgestippelde pad doorheen het Mastenbos. 
Vooraf is er een deskundige uitleg door Ludo zodat je,  met de ter beschikking gestelde gps-toestel,  
je weg kan vinden van way-point naar way-point. Een echte aanrader. Wij komen bijeen stipt om 
13.00u op de parking Mastenbos (N51 20 11.2 E4 26 19.9) in Kapellen. Deze parking is gelegen 
bij het begin van het Loopgravenpad, in de grote bocht van de Kalmthoutsesteenweg (Blokskens-
weg). Inschrijven, voor 18 april, is verplicht, bij Vic De Schepper, Pauwelslei  67,  03/651 99 31, 
vicdeschepper@telenet.be
Het dragen van laarzen is aangewezen na langdurige regenval! Deelname:  KWB-leden: 2 euro 
per persoon   Niet –KWB-leden: 5 euro per persoon
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Fanny’s Hair Creations
“ZEN” ... KAPSALON

is op zoek naar een
gemotiveerde collega

KAPPER/KAPSTER
deeltijds

Oude Baan 22 - 2930 Brasschaat
03 344 10 40 - fannys.haircreations@telenet.be

Elektriciteitswerken Noppe is op zoek naar een 

gemotiveerde en vakbekwame 

ELEKTRICIEN 
om ons team te versterken.

Je kunt zelfstandig werken, bent in het bezit van 
rijbewijs B, hebt goede communicatieve 

vaardigheden en uitstekende beheersing 
van de Nederlandse taal.

Wij bieden een uitdagende en afwisselende fulltime 
baan met passende beloning in een groeiend 

bedrijf met een aangename werksfeer.
Graag uw cv te sturen naar info@ewn.be

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 

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

Gevraagd:

Gepens. FLEXI-JOB 
winkelbediende m/v

voor 2x3u per week te Brasschaat

Profi el:
gemotiveerd • Ervaring met pc • Zelfstandig kunnen werken

Meer info:
Dagbladhandel.proost@telenet.be

POSTPUNT - DAGBLAD - VAPERSHOP

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

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

Dierenoppas aan huis 
& hondenuitlaatservice 
0498/107.758 (Mieke) 

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

Schilderen, bezetten en  
tuinwerk. 0487/406 245

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
schoonm., rest. tuin, ba-
bysit in wc. 0465/223 777

Poolse mann. doen re-
novatiewerk: bezetten, 
gyproc, bet., park., schilde-
ren., afbr. Nederlandstalig 

0496/084 168 - 0496/637 
978

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

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  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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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 

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

1.500 m² TUINPLANTEN
in potten

ma, di, do, vrij: van 12.30 tot 18.30u
zaterdag: van 10.30 tot 17.30u
zon- en open tuindagen: zie www.beeplant.be
woensdag: gesloten

Holleweg 54
2950 Kapellen

uitgebreid assortiment

bijzondere soorten

heerlijke geuren

kwekerij - in - tuin

professioneel advies

vrije toegang

BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S 

geleverd tege
n de laagste prij

zen

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.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
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Plaats: Ons Middelheem, 
Bredabaan 425, Brasschaat

Dirigent: Johan Wouters
Info en inschrijving: cobravzw.be

Deelname: GRATISWWW.COBRAVZW.BE 

COBRA play-inn
Zaterdag 14 april ‘18 van 10.00 u tot 17.00 ug p

Repetitiedag met aansluitend toonmoment

Iedereen
WELKOM

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.

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Als de schrijfster Lilly een zoekertje in de krant zet voor een tuinman 
komt daar een rare schooier op af die dan nog eens stom blijkt te zijn 
ook. Ze wil hem aanvankelijk buiten werken maar hij blijft zich opdrin-
gen. Dan daagt het bij haar dat het een hoofdpersonage zou kunnen 
zijn voor een nieuwe thriller waar haar uitgever al lang op aandringt…. 
Een thriller anders dan anders waarbij de intrigerende personages u 
langs onverwachte plotwendingen naar een daverende climax voeren !
We verwelkomen U weer graag aan onze tafeltjes , die deze keer staan 
opgesteld in het gebouw “Antverpia”, zaal Antoon Van de Weyngaert.
Zondag 29 april is helaas al uitverkocht, maar er is nog plaats op 27 en 
28 april en op 3,4en 5  mei telkens om 20h00. Reserveren kan op www.
denieuwekompanie.be of info@denieuwekompanie.be of bel 0475/900 772 
alle dagen tussen 10h00 en 20h00.

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

PASAR ACTIVITEIT - BEZOEK TRAIN WORLD - 21 APRIL 2018

in de artikels.  Maar hoe begon het met de “ijzeren weg”, zoals de spoorwegen vroeger wel eens genoemd 
werden?  België was het eerste land op het vasteland van Europa waar een trein reed.  Het ontstaan 
en de evolutie ervan kunnen we aanschouwen in het mooie treinmuseum “Train World” te Schaarbeek.  
Een plaats die een grote rol speelde en speelt in het spoorwegnet. We krijgen een rondleiding door een 
gids die de nodige weetjes verteld bij het rollend materiaal dat er tentoongesteld staat.  Daarna kan je 
een rustpauze nemen in de cafetaria.  Wie tijdens de rondleiding zaken gezien heeft die wat langer wil 
bekijken, kan dit op eigen houtje doen.  Deelnemers die na het bezoek de stad willen intrekken, zijn vrij 
om dit te doen en kiest dan zelf wanneer hij/zij terugkeert. Vanaf 09 april gaat er een nieuw uurrooster 
in voor het station Noorderkempen.  Daar de routeplanner van de NMBS dit nog niet weergeeft, spreken 
we af om de trein van 09.36 u te nemen op spoor 11 in het Centraal Station te Antwerpen. Praktisch: 
We nemen de trein vanuit station Noorderkempen of Kalmthout. Aan u de keuze. Rendez-vous in het 
Centraal Station te Antwerpen om 09.30 u aan spoor 11.  Daar stappen we om 09.36 u op de trein richting 
Schaarbeek.  Aankomst daar is voorzien om 10.32 u en de gids verwacht ons om 11.00 u. Ieder zorgt 
voor het eigen treinticket. Kosten : leden 22 € en niet-leden 25 €.  Inkom en gids inbegrepen. Inschrijven 
door betaling op rekening Pasar Wuustwezel BE26 7755 9075 9929 met vermelding aantal leden, niet-
leden voor 14 april ’18. Info : Eric Van Goethem op 03/633 26 52, 0479/84 29 80 of evango@skynet.be
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 • TEL.: 03/651 72 43

MAA.- ZAT.: 9u-18u

Haal nu uw tuincatalogus af in Hubo Brasschaat!

OP ALLE 
TUINMEUBELEN!

-15%

-15%

B
O

N

-  Bij afgifte van deze bon krijgt u éénmalig  
15% korting op alle tuinmeubelen.

- 1 bon per aankoop.
- Alleen originele bons worden aanvaard.
-  Niet cumuleerbaar met de SETkorting  

op tuinmeubelen (“Combineer & Profiteer”)   
en de tijdelijke “stuntartikelen”. Deze korting  
wordt onmiddellijk verrekend aan de kassa.  
Let op: geldig t.e.m. 14/04/2018 OP ALLE TUINMEUBELEN.

TUINMEUBELEXPO 
in tent op parking!



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

Het gemeentelijk Brasschaats scholentornooi vond plaats op 
28/03/2018 met een deelname van 10 sportieve scholen. Spij-
tig genoeg had de weerman het niet voor de voetbaljeugd van 
Brasschaat, regen en nog eens regen gans de namiddag. Maar 
dit hield onze energieke jeugd niet tegen. Uiteindelijk werd het 

nu defentief in hun prijzenkast kunnen zetten. De ranschikking: 

GIBO Mariaburg wint 
het Brasschaats Scholentornooi

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Zeer goede verdienste! 

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

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

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)

Gevraagd:

KLUSJESMAN
ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Te huur:

Gezocht: 

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

Snoeien van bomen 

Aanleg gazons

Onderhoudscontracten 

Vrijmaken 
van bouwterreinen.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Als alle vrĳ willigers eens een week zouden staken, dan ligt het land 
plat. Deze uitspraak is misschien overdreven, maar er schuilt toch 
een zekere waarheid in. In onze gemeente zĳ n er dagelĳ ks zeer 
veel vrĳ willigers aan de slag. De meesten komen zelden of nooit in 
de belangstelling. Anderen halen de pers. Zo is er Luc Vermeersch 
die meer dan een jaar geleden begon met het opruimen van zwerf-
vuil. De Brasschatenaar kon het niet meer aanzien en trok er met 
een vuilzak op uit. Intussen heeft Luc een team van 52 vrĳ willigers 
rond zich verzameld. Het gemeentebestuur sprong mee op de kar 
en ondersteunde zowel materieel als fi nancieel. 
Luc mocht een cheque van 600 euro ontvangen van de gemeente 
maar gaf die meteen door aan Odette Dendas die zich inzet voor 
zwerfkatten. Zĳ  biedt verwaarloosde en gedumpte poezen een 
warm onderdak. 
In deze periode van het jaar loopt in de gebouwen van het OCMW 
het zogenaamde Inleefhuis. Hier maken vrĳ willigers jongeren van 
het laatste jaar secundair onderwĳ s wegwĳ s in de reële. De leerlin-
gen leren er hoeveel het kost als je op je eigen benen staat. En voor 
velen leidt tot verrassende inzichten. 
Vrĳ willigers kunnen een belangrĳ ke rol spelen in geval van buren-
ruzies. Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar mensen die 
bereid zĳ n te bemiddelen waar nodig. Wie geïnteresseerd is, kan 
zich kandidaat stellen. Het is de bedoeling dat de vrĳ williger de 
ruziënde burgers aanhoort en samen met hen naar een oplossing 
zoekt. Het werkterrein is uiteraard Brasschaat, maar de gemeenten 
Schoten en Schilde kunnen eventueel ook een beroep doen op 
de diensten van de vrĳ williger. Geheimhouding is natuurlĳ k vereist.
Luc Vermeersch, Odette Dendas en de vrĳ willigers van het Inleef-
huis. Het is maar een klein deel van het totaal aantal vrĳ willigers 
in Brasschaat. Maar het lĳ kt erop dat hun rol steeds belangrĳ ker 
wordt in de gemeente.

Leegmaken
van 

huizen

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

Davidsfonds Brasschaat be-
staat 90 jaar en dit willen we vie-
ren met een bijzonder klassiek 
concert.  Het vocaal Ensemble 
Alegría (met barokorkest en 
solisten) spelen die avond 
voor ons volgende feestelijke 

191) van J.S. Bach Concerto 
alla rustica (RV 151) van A. 
Vivaldi Coronation Anthems 

Het vocaal ensemble Alegría is 
een gemengd koor, opgericht in 

namelijk barokmuziek brengt. 
Jaarlijks organiseren ze zelf 
een concert in een van de Ant-
werpse centrumkerken maar 
voorts speelden ze verschil-
lende uitvoeringen in opdracht. 
Ze worden begeleid door een 
professioneel barokorkest en 
solisten. Voor het programma 
kozen we enkele pareltjes uit 
de barok met de feestelijke 
Coronation Anthems als af-

wacht dan niet te lang met 
reserveren, want de concerten 
van dit ensemble zijn altijd lang 
op voorhand uitverkocht! Prijs: 

Sint-Antoniuskerk, Armand 
Reusensplein 1. Reserveren:  
www.davidsfondsbrasschaat.
be of Johan Cruysweegs – tel. 

davidsfondsbrasschaat.be 

Bijles Frans 

KFC Exc. Kaart
zaterdag 7 april
10.00u: Zandvl. Sp. - U9 

zondag 8 april
09.30u: Mariaburg B - U15

naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

teer ons via:

Te huur: 
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inschrijvingen  
kleuter- en lager onderwijs  

schooljaar 2018-2019

    GIBO Heide   Gilo de Kaart  ‘t Veldhoppertje    GIBO Driehoek

Alle schooldagen  
tijdens de schooluren 

of na afspraak

actueelparkbodeactueel

heraanleg fi etspad St Jobsesteenweg 
Maandag 9 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de 

werken in twee fasen 

De haltes van De Mick en Buitenhof worden tijdens de werken niet bediend 
door de Buurtbus.

meer info

milieuvriendelijke materialen voor 
de tuin 

materialen.

recreatie, … 

Op zoek naar wat inspiratie? 

infoavonden 

Giko Kaart

 
 

Iedereen welkom op woensdag  
17 april en 15 mei  
van 19.30 tot 20.30 uur! 
Giko Kaart | Schoolstraat 4 

bedankt Brasschaatse Mooimakers!

het straatbeeld.

plogging

Brasschaat letterlijk mooi op de kaart staat 

gemeenten.

dankjewel - dankjewel

een nog mooiere gemeente te maken, een 

zelf actie opzetten?

www.brasschaat.be en ontdek hoe de 
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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

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

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
DEURNE:

BERCHEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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 Meeussen & Zn

Grondwerken Fransen Luc bvba

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Bomenpatrickgeerts@gmail.com

Bent u op zoek naar 
poetshulp met diensten-
cheques? 

Te huur: 

Voor tuinwerken

Alle renovatiewerken, 

AANKOOP ALLE WA-
GENS,

Dame geeft computerles 
aan huis,

TE KOOP
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MERKSEM
RODELOOPSTRAAT 61 - 2DE
Ruim en goed verzorgd appartement (98m²) met 
een prachtig uitzicht over tennis- en voetbalvelden. 
Ineling: inkomhal, apart toilet,  living, keuken, 
badkamer, 2 slpks, 2x terras, een berging en een 
autostaanplaats. Gelegen nabij het Runcvoortpark 
en openbaar vervoer. EPC: 159

€ 179.000

MERKSEM
WULPSTRAAT 27 - 4DE
Ruim hoekapp. (120m²) met veel lichtinval op 
de 4de verd.  Indeling: inkomh.,ruime living, 
keuken, badk., apart toilet, 3 slpks, bergpl.en 
terras achteraan. Mogelijkheid om een garagebox 
apart mee aan te kopen. Gunstige ligging, op 
5 minuten te voet van nieuwe tramverbinding 
Luchtbal-Ekeren. EPC: 161
€ 164.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

HOEVENEN

EKEREN

EKEREN

HOGE KAART  TOEKOMSTIG HUISNR. 298
Zeer gunstig gelegen perceel bouwgrond voor 
half-open bebouwing. Mooi recht perceel van ca. 
510 m². Straatbreedte 9,4 m.Stenen constructie 
van ca. 75 m² achteraan op perceel.Aangename 
woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ op kleine 
afstand van natuurdomein ‘De Uitlegger’.

€ 225.000

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

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
€ 269.000

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

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

€ 298.000

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

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

€ 199.000

VAN HEMELRIJCKLEI 50
Gezellige en mooie, voll.gerenoveerde (2012)ruime 
woning met 5 slpks.  Glv: inkomh, apart toilet, living, 
ingerichte keuken, badk., waspl., 1 slpk, dressing, 
terras en ruime tuin.  1ste verd:  4 slaapkamers.  
Met zolder en kelder. Mooie voorgevel in crepie.  
Aangename ligging! EPC: 173

€ 299.000

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

€ 310.000

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

EDUARD VAN BENEDENSTRAAT 18
Ruime halfopen bebouwing op 300m² op een 
rustige maar centrale locatie. Deze woning beschikt 
over 4 grote slaapkamers, garage en verzorgde 
tuin met overdekt terras. Gevelbreedte van de 
woning bedraagt 7 meter. De elektriciteitsinstallatie 
is conform. EPC: 554

€ 289.000

AKKER 93
Charmante te moderniseren woning op perceel 
van 260 m² met 2 slaapkamers en grote zuidwest 
tuin. Klein beschrijf mogelijk. EPC: 802

€ 159.000

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

VICTOR GOVAERSLAAN 12 - 3DE 
Gunstig gelegen en zeer groot appartement
(180m²) met 3 ruime slaapkamers, 2x badkamer,
grote living met open haard en parketvloer, inge-
richte keuken, 2x terras, kelder en een garage
in het complex achteraan. Centrale ligging nabij
uitvalswegen en openbaar vervoer. EPC: 146

€ 289.000

MARKT 6 - DAKAPPARTEMENT
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer 
en leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-
Oost geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. 
Autostaanplaats mogelijk. Meer info 0478 52 79 73

€ 310.000

BRECHT

MERKSEM

WUUSTWEZEL

BRECHT

BEGONIALEI 18
Ruime karaktervolle gezinswoning met 4 slaapka-
mers en grote tuin. De woning is reeds gedeeltelijk 
gerenoveerd. Aangename ligging nabij Breda-
baan op grens met Merksem en Schoten. Mogelijk 
klein beschrijf. EPC: 249

€ 260.000

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

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

MERKSEM
BREDABAAN 791
Gunstig gelegen opbrengsteigendom bestaande 
uit 4 appartementen met 1 slaapkamer. Gunstig 
gelegen op grens Merksem en Schoten.Mooie 
opbrengst ca. € 1 850/maand. EPC: GLV.: 667 - 1ste 
verd.: 366 - 2de verd.: 248 - 3de verd.: 233

€ 295.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

KAPELLEN
AKKERSTRAAT 121
Prachtig gelegen HOB op een perceel van 527 
m². Deze zeer verzorgde woning beschikt oa 
over 3 slaapkamers, recente keuken, grote tuin 
en garage. Recente ramen in aluminium! Rustige 
ligging nabij het centrum van Kapellen. EPC: 595

€ 298.000

(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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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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 (ook zonder 
overname). Bezichtigen alleen 
na afspraak. EPC: 128

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.

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu aan het verticuteren van uw gazon
aanleggen van uw tuin 

en vernieuwen van de  oude gazon.

KLEIN BROERTJE VOOR BRASSCHAATSE HUISVUILCONTAINERS
BRASSCHAAT VOERT HUISVUILCONTAINERS VAN 40 LITER IN

Vlaanderen zet in op het verminderen van de afvalberg, met name het restafval dat niet gerecycleerd 
of gecomposteerd kan worden. Ook Brasschaat wil op dit vlak voortrekker blijven. Schepen Dirk de 
Kort: “We stimuleren mensen al langer om zo weinig mogelijk afval te produceren en willen dit ook 
vertalen in de service die we aanbieden aan de Brasschatenaren. Brasschaat was één van de eerste 
gemeenten die, naast de huisvuilcontainers van 120 en 240 liter, ook containers aanbood van 60l.” 
Omdat de containers van 60l even groot waren als die van 120l, maar dan met een valse bodem, was 
dit geen interessant alternatief voor mensen die klein wonen. Ze waren ook bijzonder zwaar voor de 
huisvuilophalers. Daarom voeren we nu containers van 40l in, voor mensen die klein wonen of mensen 
die heel weinig restafval produceren. De containers zijn veel lichter en dus ook gebruiksvriendelijker. 
De container van 40l is ook een goed alternatief voor de vuilzak van 30l, die niet alleen vervuilend is, 
maar ook soms scheurde. De prijs is dezelfde, 1 euro, zowel voor een 40l container als een 30l zak. 
Dirk de Kort: “Door het gebruik van de container goedkoper te maken dan die van een zak, willen we 
mensen aanmoedigen om een container te kopen. Zo kunnen we stelselmatig de dure en vervuilende 
plastic vuilzakken afbouwen.”
Igean heeft 300 containers van 40l in stock die meteen leverbaar zijn. Als dit een groot succes wordt, 
kunnen er achteraf nog containers bij besteld worden. De prijs van zo’n 40l container is 22,5 euro. 
Dat is goedkoper dan de 60l container die 25 euro kost. De containers zijn te koop bij IGEAN op het 
recyclagepark.



ONS VOLLEDIG AANBOD VINDT U ENKEL OP WWW.IMMONOORD.BE

BRASSCHAAT
LAGE KAART 398
Instapklare rijwoning op 233 m² met 
gezellige tuin nabij centrum Brasschaat. 

EPC: 650 Sted. inl.: Vg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr 

€ 259.000

BRASSCHAAT
NOTHOMBLEI 6 
Luxueus afgewerkte villa met 4 slaapka-
mers op een perceel van 1600 m² in zeer 
rustige residentiële omgeving.

EPC: 306 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 695.000

WUUSTWEZEL
OUDE BAAN 229
Zeer rustig gelegen landelijke woning 
met 3 slaapkamers op 1.000 m² met 
zicht op groen. 

EPC: 321Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 495.000

WUUSTWEZEL
BOUWGRONDEN ACHTER D’HOVEN
Vijf bouwgronden te koop gelegen in een 
nieuwe verkaveling op toplocatie in het 
centrum van Wuustwezel. Oppervlaktes 
tussen 192 m² en 573 m².

EPC: NVT Sted.inl.: Gvg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr

Vanaf € 78.500

NIEU
W

BRASSCHAAT
DURENTIJDLEI 26
Charmante gerenoveerde villa op 1.241 
m² met 4 slaapkamers in een rustige 
omgeving.

EPC: 321 Sted. inl.: Vg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr

€ 545.000

BRASSCHAAT
FORTSEBAAN 56 
Een verrassend ruime villa met 9 slaap-
kamers in doodlopende straat nabij 
centrum Brasschaat.

EPC: 171 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 840.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37 A BUS 5
Appartement op de 2de verdieping met 
3 slaapkamers en prachtig uitzicht op 
domein Wilaard. 

EPC: 270 Sted. inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 495.000

BRASSCHAAT
LAGE KAART 312
Centraal gelegen nieuwbouw woning 
met 3 slaapkamers, zuid-west tuin en 
inpandige garage op een perceel 
van 139 m².

EPC: in opmaak Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, 
Gdv, Gvkr

BRASSCHAAT
BRECHTSEBAAN 129 
Fermette woning met 3 slaapkamers op 
een zuid gericht perceel van 1.039 m².

EPC: 310 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

GOLFLEI 22 
Charmante villa met 4 slaapkamers op 
prachtig perceel van 5.500 m² nabij Golf.

EPC: 320 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 995.000

KALMTHOUT
GEUSENBACKLAAN 35
Charmante woning met drie slaapkamers 
op het gelijkvloers gelegen en op een 
perceel van 930 m².

EPC: 960 Sted. inl.: Gvg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr 

€ 390.000

KALMTHOUT
MEIDOORNLAAN 39 
Zonnig landhuis met 2 slaapkamers op 
2.043 m² in domein Dennendael.

EPC: 391 Sted. inl.: Vg, Wp, Vv, Gdv, Gvkr

KALMTHOUT
TURFVAARTLAAN 27 
Deze villa met 4 slaapkamers is residen-
tieel gelegen op een mooi perceel van 
3.100 m² en heeft een prachtig zicht op 
omliggende weilanden.

EPC: 195 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr  

€ 749.000

KAPELLEN
ESSENHOUTSTRAAT 40 
Op wandelafstand van het centrum van 
Kapellen bevindt zich deze woning op 
117m² bewoonbare oppervlakte.

EPC: 467 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37 B
Prachtig gelegen appartement met 
2 slaapkamers op 3de verdieping in 
domein ‘Wilaard’ met zicht op park en 
vijvers. 

EPC: 208 Sted. inl.: Gvg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 385.000

KAPELLEN
MIDDENDREEF 2 
Charmante woning met 5 slaapkamers 
op 3.786 m² met verwarmd zwembad 
en vijverpartij.

EPC: 264 Sted. inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr  

€ 585.000

SCHOTEN
HERTENDREEF 8 
Prachtige Long Island villa met 5 slaapka-
mers op een perceel van 6.600 m² nabij 
het park Peerdsbos.

EPC: 149 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 945.000
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Bredabaan 210 • Brasschaat
Vrijheid 147 • Hoogstraten

Handelslei 93 • St. Antonius-Zoersel
Lindenlaan 1 • Beerse

Gasthuisstraat 16 • Brecht

T. 03 666 85 50
INFO@IMMONOORD.BE

VER
KOCHT

WUUSTWEZEL
APPARTEMENTEN ACHTER D’HOVEN
Nog enkele 2- en 3- slaapkamerappar-
tementen te koop in dit nieuwbouw-
project gelegen in de dorpskern van 
Wuustwezel. Oppervlaktes tussen 90 m² 
en 141 m².
EPB in opmaak Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

Vanaf € 245.000

KAPELLEN
ASTERLAAN 5
Deze riante villa dateert van 1989 en 
werd gerenoveerd in 2008.  De woning 
heeft 4 slaapkamers en is in een dood-
lopende straat gelegen op een perceel 
van 1000 m².
EPC: 234 Sted. inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvkr, Gvv 

€ 555.000 

KAPELLEN
ESSENSTEENWEG 31
In een groene omgeving ligt deze statige 
villa met 4 slaapkamers op een mooi 
perceel van 4.240 m².

EPC: 200 Sted. inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 749.000

KALMTHOUT
RODEWEG 56 
Rustig en residentieel gelegen woning 
op 5.100 m² met groot bijgebouw ideaal 
voor vrij beroep. 

EPC: 246 Sted. inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 490.000

VER
KOCHT

VER
KOCHT

VER
KOCHT

EKEREN
HAAGDOORNLAAN 5
Karakteristieke villa met 3 slaapkamers 
en studio op zuid-georiënteerd perceel 
van 882m²

EPC: 369 Sted. inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr 

€ 525.000

ESSEN
ZWANENBLOK 2
Knappe, instapklare woning met 4 
slaapkamers en een ruim bijgebouw, 
gelegen op een perceel van 1.251 m² 
op een uitzonderlijk rustige én kindvrien-
delijke locatie.
EPC: 328 Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr  

€ 575.000

NIEU
W

NIEU
W

NIEU
W

WUUSTWEZEL
BOUWGRONDEN MORRELLAAN
Drie bouwgronden gelegen in specifiek 
woongebied met bosrijk karakter, waar 
permanente bewoning is toegestaan. De 
maximale bebouwbare opp. bedraagt 
hier 100 m², opp. vanaf 1.018 m². 
EPC: NVT Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr  

Vanaf € 112.500

BRASSCHAAT
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

920 m²
Perceelbreedte 10 m

Diepte 92 m
Geschikt voor half 
open bebouwing

Prijs: € 250.000

Info 0484/200.700

TE KOOP 
PRACHTIGE 

BOUWGROND
PALEND AAN 

GROENE ZONE

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Conform Vlarem II

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

TWEEDE BOEKENMARKT OP PERRON NOORD 
Perron Noord en De Lezer vzw organiseren op zondag 6 mei 2018 
van 11 tot 17 uur voor de tweede keer een boekenmarkt rond Café 
Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, Brasschaat.  Ben je op 
zoek naar een goed boek of stripverhaal kom dan even kijken 
aan Perron Noord. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. 
Wil je zelf boeken te koop aanbieden,  neem dan contact met 
perronnoord@hotmail.com. Wij zorgen voor tafels van 3 meter 
lang. Zelf zorg je voor stoelen en een (zonne)tentje. Opbouwen 
kan tussen 9u30 en 11 uur. 
Voor een standplaats van 3x2m. betaal je € 10,-  op rekening BE 

na ontvangst van de betaling.

KOM MEESPELEN OP DE 1E PLAY-INN
VAN DE CONCEPTBAND BRASSCHAAT 

Op zaterdag 14 april 2018 organiseert de Conceptband Brasschaat een play-inn voor alle 
muzikanten uit de wijde regio.  Kom een dag meespelen met dit enthousiast Brasschaats 

van Johan Wouters en een miniconcertje op het einde van de middag.  Kortom een muzikale 
ervaring die je zeker niet mag missen! Alle blaas-en slagwerkmuzikanten, jong en oud, be-
ginner of ervaren rot, zijn van harte welkom! De Play-Inn gaat door in zaal Ons Middelheem, 
Bredabaan 425 te Brasschaat.  We beginnen eraan om 10u, het einde is voorzien rond 17u. 
De deelname is gratis (wij zorgen ook voor de lunch), je kan je inschrijven via onze website – 
http://www.cobravzw.be Je geeft bij je inschrijving je instrument en je niveau op, en wij zorgen 

-
tie, aarzel niet ons te contacteren via onze website (http://www.cobravzw.be), via bestuur@
cobravzw.be of op 0474/20.01.09 (Joris Van der Auwera) Muzikale groeten en tot binnenkort!

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Davidsfonds Brasschaat bestaat 90 jaar en dit 
willen we vieren met een bijzonder klassiek 
concert.  Het vocaal Ensemble Alegría (met 
barokorkest en solisten) spelen die avond voor 
ons volgende feestelijke muziek:  Introduzione 
e Gloria (RV 588) van A. Vivaldi, Kantate: Glo-
ria in Excelsis Deo (BWV 191) van J.S. Bach. 
Concerto alla rustica (RV 151) van A. Vivaldi  
Coronation Anthems (HWV 258, 259, 260 en 
261) van G.F. Haendel. Het vocaal ensemble 
Alegría is een gemengd koor, opgericht in 1997 
dat, onder de bezielende leiding van Mannu 
Wuyts, voornamelijk barokmuziek brengt. Jaar-
lijks organiseren ze zelf een concert in een van 
de Antwerpse centrumkerken maar voorts speel-
den ze verschillende uitvoeringen in opdracht. 
Ze worden begeleid door een professioneel 
barokorkest en solisten. Voor het programma 
kozen we enkele pareltjes uit de barok met de 
feestelijke Coronation Anthems als afsluiter. Wil 
u er graag bij zijn, wacht dan niet te lang met 
reserveren, want de concerten van dit ensemble 
zijn altijd lang op voorhand uitverkocht! Prijs: 
VVK € 20, wie aan de kassa betaalt, betaalt 
€ 25. Plaats: Sint-Antoniuskerk, Armand Reu-
sensplein 1. Reserveren: www.davidsfondsbras-
schaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 
51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

WANDEL GRATIS MEE MET 
EEN NATUURGIDS. 

Wandeling in bosdomein de Uitlegger op zondag 
8 april 2018, thema: “De lente kriebelt bij al wat 
groeit, bloeit, kruipt en vliegt” Vertrek om 14 uur 
vanuit Kapellen – ingang Heidestraat-Zuid. De 
Uitlegger is samen met domein Oude Gracht 
beschermd landschap. Naast het bos, waar 
naaldsoorten domineren, kan je ook genieten van 
de vijver. Die is op een wel erg unieke manier ont-
staan: uit bunkers van de Eerste Wereldoorlog. De 
toenmalige eigenaar bedekte die bunkers netjes 
met zand waarbij het vijvercomplex werd uitgegra-
ven. De antitankgracht die het gebied doorkruist 
zorgt voor een bijzonder biotoop met heel wat 
zeldzame dieren en planten. Elke wandeling 
duurt ongeveer 2 u. Aangepast schoeisel is aan-
geraden. Deelname is gratis! Iedereen welkom. 
Organisatie: Natuurgidsen Kapellen (V.M.P.A.)

“WAT ALS SPROOKJES” 
DOOR PARKTHEATER

Op zaterdag 28/04 en zondag 29/04 speelt 
Parktheater jeugd het stuk “Wat als sprookjes” in 
regie van Nicole De Caluwaert het stuk “Wat als 
sprookjes ?” De voorstellingen zullen doorgaan 
op zaterdag 28/04 om 14h30 en zondag 29/04 
om 12h30 telkens in zaal Advox Bredabaan 
652 2930 Brasschaat. Tickets kosten in voor-
verkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro. U kunt 
enkel op voorhand reserveren via onze website
www.parktheater.be 

Elk rond 
bouwwerk is met zorg 
gedaan. Tegelzetter, vloer-
tegels, laminaat, hardhout, 
muur, gips, schilderen, 
straatsteen, schrijnwer-
ker (deur, raam, kast). 
0483/508 048 - 0488 583 
490

Damesfiets 4 
versnel. Qwadro - Zagers. 
Gekost € 385 nu € 120. 
Tel. 03/651 65 59. Tussen 
17 en 19u.

 Centrum Scho-
ten. App. met lift, terras, 1 
slpkr, aparte wc, badk met 
douche + living met open 
kkn. Vrij,  € 620 + €85 ao. 
Interesse? 0471/298 198
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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

(vv,wp,gdv,gvkr)

KAPELLENBOS

Top perceel villagrond 
ca. 4.490m², volledige ZUID-

oriëntatie met zeer 
gunstige bouwvoorschriften.

 
ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 460.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

Als zwerfvuilruimers werden Luc Vermeersch en Jamal Boujouh 
telkens opnieuw geconfronteerd met de vele peuken op het Van 
Hemelrijckplein. Met de steun van de lokale onderneming At 
Home Service Dienstencheques en Open Vld ligt er sinds van-
daag een tweede peukentegel in Brasschaat.  Deze peukente-
gel moet als asbak onder de grond soelaas bieden.
Luc Vermeersch en Jamal Boujouh zijn al geruime tijd actief in 
Brasschaat als vrijwillige zwerfvuilruimers. Ze gaan dus regel-
matig op stap om Brasschaat proper te houden. Het bedrijf At 
Home Service is gelegen aan de Van Hemelrijcklei. De laatste 
maanden viel het op dat er aan het plein enorm veel peuken op 
de grond lagen. Luc Vermeersch zocht en vond steun om iets 
te doen met peukentegels.  Met de steun van At Home Service 
en Open Vld Brasschaat is de tweede peukentegel - na die aan 
jeugdhuis Hob Nob - een feit.

NU OOK PEUKENTEGEL AAN 
“VAN HEMELRIJCKPLEIN”

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - DE ZIJDEROUTE – DE NIEUWE ZIJDEROUTE 
LEZING DOOR STEFAN BLOMMAERT  

dinsdag 17 april 2018 om 20 uur Stefan Blommaert bracht lange tijd voor de VRT verslag uit vanuit Rusland en Oost-
Europa. Eind 2012 werd hij correspondent vanuit Peking. Nadat het VRT-kantoor in China dichtging, verbaasde hij iedereen 
met een originele terugkeer met een terreinwagen vanuit Beijing naar Brussel, de Zijderoute. Een niet ongevaarlijke, maar 
zeer boeiende trip van 14000 km door 15 landen in 45 dagen! De Zijderoute verwijst naar een historisch handelstraject 
tussen China en Europa. 2000 jaar geleden gingen via deze weg al goederen, geleerden, troepen en religies over en 
weer. Vandaag de dag wordt overigens via een nieuwe spoorlijn weer gewerkt aan een nieuwe zijderoute. Kortom, een 
verhaal over een unieke odyssee. Als geen andere weet Stefan Blommaert de luisteraar te fascineren voor Azië en het 
Oosten. Blommaert op zijn best! Stefan Blommaert studeerde hedendaagse geschiedenis aan de VUB. Samen met Jan 
Balliauw stampte hij Radio Centraal in Antwerpen uit de grond. Daar leerde hij het journalistieke vak. Vanaf 1984 werkt 
hij voor de VRT. Hij doet verslaggeving en presentatie. Hij specialiseert zich in OostEuropa en was correspondent in 
Moskou. In de jaren 90 volgt hij de oorlogen in de Balkan, het beleg van Sarajevo en de Kosovo-oorlog. Zijn interesse 
breidt uit naar Azië. In 2012 wordt hij correspondent in China. tefan Blommaert is de zoon van Regine Beer, een van de 
overlevenden van Auschwitz. Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. Wie aan de 
kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang. Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423  Reserveren: 
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

BEL ONS:  03 652 18 09     WEBSITE:  www.michielse.be

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

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

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

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

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon Verheyen Bart

Brasschaat
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BRASSCHAAT
BREDABAAN 993 (MARIA-TER-HEIDE)

 12 prachtige nieuwbouw  appartementen

 2 slaapkamers

 mooie terrassen

 lift, carport, kelderberging

 centraal gelegen

 zeer energiezuinig wonen (E-45)

TE KOOP

 dakappartement

 1 slaapkamer

 2 mooie terrassen

 2 ondergrondse autostaanplaatsen

 kelderberging en lift

 schitterende ligging in centrum

60%
VERKOCHT

LAATSTE
APP!

oplevering: 
ZOMER 2018

oplevering: 
JUNI 2018

Voor meer info: 03 650 04 50        info@ressimmo.be       

Reeds 25 jaar uw betrouwbare 
sleutel-op-de-deur partner in regio Antwerpen

www.ressimmo.be
NIEUWBOUW  APPARTEMENTEN

BRASSCHAAT
BREDABAAN 340 

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 345.000,- € 229.000,-

€ 189.000,- € 730/mnd € 975/mnd

€ 319.000,-

TE KOOP:
Stabroek, Abtsdreef 32

TE KOOP:
Ekeren, Hertoglaan 18

TE KOOP:
Kapellen, Kapelsestraat 291

TE HUUR:
Brasschaat, Bredabaan 298 2V

TE HUUR:
Brasschaat, Bierwertslei 22

TE KOOP:
Brasschaat, Fortsebaan 30

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

landhuis 4 slpk dub gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 819 kWh/m²

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 402 kWh/m²

HOB 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg EPC:530 kWh/m²

Renov EW 3 slpk tuin gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:598 kWh/m²

App 2eV lift 2 slpk 
EPC:199 kWh/m²

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg,EPC:381 kWh/m²

Ook voor uw woonkrediet  
hebben wij alles in huis!
Uw DVV-consulent en kredietmakelaar

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064  
Galileelaan 5, 1210 Brussel.- 3/2018

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

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.

Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

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

Te koop gevr. schilderijen 
en spullen v. zolder, curio-
sa. 03/663 65 70

Schilderwerken  b in-
nen en buiten met ref. 
0486/766 847

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

Te huur: App Miksebaan 
243, 2de V, ing kk, liv, bdk, 
2 slpk, bergk, wandkast, 
autostpl. € 680 + € 25. Tel 
0474 393.103

Schilderen, gyproc, be-
zetten en tuinwerken. 
0487/566 652

Te huur app.1e verd pas-
torijstraat 20 brasschaat-2 
slpk - garage - vrij 650€ tel 
0470/313126
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DAVIDSFONDS  BRASSCHAAT
Emmanuel Macron, een jonge dokter voor een duizendjarige patiënt Lezing door Barones Mia Doornaert  dinsdag 24 april 2018 
om 20 uur. Een jaar na de Franse presidentsverkiezingen van mei 2017 kijkt Mia Doornaert terug en geeft ze haar analyse van 
een jaar nieuw beleid. Haar lezing gaat niet enkel over de Franse actualiteit. Mia Doornaert peilt naar de diepere oorzaken van de 
malaise in een land met een zo glorieus verleden en een nog steeds benijdenswaardig heden. Ze houdt van Frankrijk, ze heeft er 
gewoond en gewerkt.  Merkwaardig genoeg zijn de Fransen zelf ten prooi aan een gevoel van rien ne va plus, een neerslachtigheid 
in de door ons zo mooi beschreven ‘La douce France’. De Fransen zijn tegelijkertijd opstandig en conservatief. Dit alles leidt tot  en 
omvat deels haar recent boek “De Ontredderde Republiek” dat te koop zal aangeboden worden tijdens deze lezing. Mia Doornaert 

was 38 jaar buitenlandjournaliste van De Standaard, waarvan ze 5 jaar doorbracht als vaste correspondente in Parijs. Momenteel is 
zij krantencolumniste en onafhankelijk expert buitenlandse politiek, met een bijzondere belangstelling voor Frankrijk. Van 2009 tot 
2011 was ze speech writer en lid van de diplomatieke cel van premier Yves Leterme. Ze is de auteur en coauteur van verscheidene 
boeken. In 2003 werd ze door koning Albert vanwege haar journalistieke verdiensten in de adelstand verheven met de persoonlijke 
titel van barones. Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 
2 extra. Abonnementen: vrije toegang  Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of 
Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

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

0495/504 635

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

Barbiekleedjes gevraagd 
om te herstellen in Brass. 
Tel. 0476/415 947 C.F.

Oude barbiepoppen ge-
zocht van “60, “70, “80 kle-
ding. 0476/415 947 C.F.

Te koop: Aquarium 1,30m 
met kast en lampen. Als 
nieuw. € 550. Tel. na 17u. 
03/663 88 58

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

Gevonden verjaardags-
kaart (op 26 april) Van 
oma en opa voor klein-
zoon. Gsm 0485/821 326

Te huur: Magazijn op top-
locatie te Kapellen. +-250 
m². Makkelijk bereikbaar, 
ook per vrachtwagen. 
Nieuw complex. 1500 
euro/maand Interesse? 
0489/008.308

Alg.  Renovat iewer-
ken-nieuwbouw; schrijn-
werk en t immerwerk, 
gyproc, parket, isolatie-
werken, bezetten en schil-
deren, dakwerken, tegel-
werken, enz. Poolse man, 
geregistreerd aannemer. 
gsm 0485/846 609

POP UP EUROPA WUUSTWEZEL DEELT PRIJZEN UIT 
De winnaars van de Pop up Europa boeken-
quiz en kraslotenwedstrijd zijn bekend. Pas-
cale Jacques, Jan Bruijn en Helena Biesmans 
kapen de hoofdprijs weg van de Europese 
boekenquiz. Marijke Backx, Yomi Verhoeven 
en Johannes Lochten mogen zich tot winnaar 
van de kraslotenwedstrijd kronen. Zij ontvingen 
op woensdag 28 maart hun prijs in de biblio-
theek van Wuustwezel. Schepen van Cultuur 
Mai Van Thillo reikte de prijzen uit.

Hoofdprijzen
In het prijzenpakket van de boekenquiz zaten 

-

Kapellen en Brasschaat voor het hele gezin en 
een cultuurbon van de Warande.

De winnaars van de kraslotenactie mochten, 
-

nachting voor vier personen in een kampeerhut 
in provinciaal domein De Nekker in Mechelen 
en een jaarabonnement voor het Arboretum in 
Kalmthout in ontvangst nemen.

Sluitstuk
De prijsuitreiking is het sluitstuk van Pop up Europa in Wuust-
wezel. Een maand lang stond de gemeente volledig in het teken 
van de Europese Unie. Met een interactieve tentoonstelling in 

-
teiten voor scholen was er voor iedereen iets leuks te beleven. 
Pop up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen, deze 
keer in samenwerking met gemeente Wuustwezel, om Europa 
dichter bij de burger te brengen.

“Met Pop up Europa willen we onze burgers informeren over 
de werking en de realisaties van de Europese samenwerking, 
op zo’n manier dat ze daarover met elkaar in dialoog gaan. Om 
dat te bereiken bieden we een reeks laagdrempelige activiteiten 
aan,” verduidelijkt gedeputeerde voor Europese Samenwerking 
Peter Bellens. “Het concept slaat duidelijk aan en krijgt zelfs 
internationale waardering. Pop up Europa is door het Europese 
Comité van de Regio’s bekroond met de EU Public Communi-
cation Award voor beste EU-campagne.” 

OPEN HUIS

Op zaterdag 7 april openen wij tussen 11.00 
en 13.00 uur de deuren van dit eigendom 
gelegen aan de Moretuslei 8 te Brasschaat. 

U bent van harte welkom om deze woning 
vrijblijvend te komen bezichtigen. 

Komt u graag een kijkje nemen? 
Gelieve op voorhand een seintje te geven 

via brasschaat@deboerenpartners.be 

of +32 3 653 01 01.

3 1 242m2 1.370m2 €699.000

Minder Mobielen Cen-
trale Brasschaat  zoekt

Heb je wat vrije tijd? En een eigen 
wagen? Of met onze Handicar 
(Liftbus) Wil je – tegen onkosten-
vergoeding – iemand wegbrengen 
naar de dokter, winkels, familie, 
vrienden … en ook terug opha-
len? Wij zorgen voor een aanvul-
lende verzekering, erkenning door 
VDAB enz, vorming… Je blijft je 
eigen baas, onze dispatchers bel-
len je ruim vooraf op met vragen 
voor vervoer, en je mag steeds zelf 
beslissen. Voor meer inlichtingen 
contacteer Bart Gijsel, coördinator 
MMC Brasschaat Bart.gijsel@
zorgbedrijf.be of 03 650 25 82

1. Rocas del Mar  - 1e linie - Vanaf 1 mei - € 845/mnd
2. In Hotel Santa Maria (Playa de las Americas aan 
de jachthaven). Vanaf 16 juni tot en met 14 september.
€ 795 voor 14 dagen.
Tel. 03/651.35.15 of mail: patrick@vannoten.net 

NOG 2 APP. TER BESCHIKKING TE TENERIFE
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Opruimen van inboedels, 
leegmaken van kelder tot 

0473 88 39 38 

Te  k o o p :  E L E C T R 
SCOOTMOBIEL, 4W, full 
option, wgns overl, gr lev a 
huis, nwpr: 4500EU, weg v 
1500! 0479/594.557 

Vr. z.w. poets., str., baby-
sit, heel soc. gemotiv. ook 
Engelse les. 0465/876 037

Schilderw. bk., ren., cor-
niche, gevel, vliesbeh., gr 
en kl. w. 0484/ 063 094

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

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

0485/300 437

Vrouw zoekt werk, gezel-
schap, poets, koken, strijk. 
0498/829 257

Man zoekt werk in tuin, 
erv. spreekt Nederlands. 
0485/423 683

Te koop: Snoeitang, 
elektr. haagschaar. Prijs 
o.v.t.k. 0477/606 730

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminat. parket, te-
gels, gyproc, loodgieterij. 

8.5/u. gsm: 0484/253 226

Dames en heren verwen 
uzelf. Pedicure, manicure 
a. huis. m. voetmasa-
ge. Enkel op afspraak. 
0496/908 029

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

Chopin zoekt
Barman/vrouw
voor fulltime
03/651 44 10
0485/ 919 357

Alle renovatiewerken, 
schild., bezet., gypr., la-
min. 0485/551 584

S&P bvba
De aangeboden diensten 
zijn: Bezettingswerken zo-

wel binnen als buiten, dunne 

isolatie, schilderen gyproc, 
platen, tegels, laminaat, vloer 

badkamer in zijn geheel, 
het monteren van ramen en 
deuren, loodgieterswerken, 
elektriciteitswerken, MDF 

kasten

Gsm: 0489 502 585
e-mail: swa799@msn.com

btwnr: BE06 5288 7895

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

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

Gediplomeerde pedicure 
komt aan huis. Agnieszka. 
0484/949 951

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

alle comfort. 03/326 13 87

Ik zoek part-time werk 
als adm. bediende, ont-
haal, secretariaat... Iedere 
voormiddag of 2 à 3 volle 
dagen per week. 0476 
/565.926 

Te koop: Volkswagen Golf 
5 (1,9) TDI in zeer goede 
staat! 180.000km. Net 
groot onderhoud gehad. 
Weg wegens bedrijfswa-

Reeds gekeurd voor ver-
koop. 0485/086.317 

Lieve dame gezocht om 
onze drie kindjes (8,6 en 
4) van school te halen 
en te koken op di en do 
0479.92.18.64 

inboedels  opru imen 
afstand geen belang 
0478/536.719 

Te huur: app 1 verd,app 
inkom,2splaapk,terras zol-
der omg kenislei 575/m 
geen gar 0475/69.90.62  

Hoi! Wij zijn op zoek naar 
een lieve dame die onze 
zoon en klasgenootje op 
ma, din. en donderdag 
na school kan opvan-
gen vanaf sept 2018 van 
15u30 tem 18u/18u30. 
(Eigen auto noodzakelijk) 
0474/566.533

te koop: 50 schoren 8 
euro/st -bijhorende houten 
balken 125 euro - 1 pal-
let gevelstenen (780 st) 
agora agaatgrijs mod50 
branco gen gesmoord 
0,45 euro/st - 50 pan snel-
dek 600 zwart 0,40/st - 
berendrecht 0475/395.311

Last van computerpro-
blemen? Ik maak een 
diagnose en herstel uw 
problemen. 0477/92.76.69 
of kristof.vs@live.be 

TE HUUR: nieuwe as-
sistentiewoning, nabij-
heid centrum Brasschaat. 
80m-2slpk-living-volledige 
geïnstalleerde keuken-
inloopdouche-berging. 
Volledig aangepast voor 
personen met een beper-
king. Meer info en bezoek: 
0498/299.501

Looking for housecle-
aning, restaurant or baby-
sitting jobs. 0466/259 761
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WWW.THERMOCEL .BE
0475 384 499   |   info@thermocel.be

ACTIEPRIJS 
OP HET ONDERHOUD €95 INCLUSIEF BTW*

*Exclusief onderdelen

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

Velt Brasschaat organiseert een voordracht
‘STADSLANDBOUW - EETBARE BUURTEN’
Spreker: prof. dr. Tim Soens, hoofddocent middeleeuwse ge-
schiedenis en ecologische geschiedenis aan de Universiteit van 
Antwerpen. In de stad van de 21e eeuw wint stadslandbouw snel 
aan belang. Steeds meer stadsbewoners storten zich enthousiast 
op het zelf produceren van groenten, kruiden en (klein)vee of 
gaan zelf oogsten op een plukboerderij. Elk jaar kleuren nieuwe 
muurtuinen, stadsimkers, voedselcollectieven, samen-, buurt- en 
schooltuinen het stadsbeeld. Vormen en doelstellingen kunnen 
heel uiteenlopend zijn, maar duurzaamheid, het versterken 
van het buurtweefsel én budgetvriendelijkheid behoren tot de 
vaste ingrediënten. Stadslandbouw is duidelijk terug van nooit 
weg geweest. Ook in het verdere en recente verleden, waren 
stedelingen actief betrokken bij de voedselproductie. Hofjes 
waren overal maar ze leidden vaak een verborgen bestaan. Aan 
de Universiteit Antwerpen wordt vanaf 2017 geëxperimenteerd 
met Hofstad – een experimenteel Historisch Proefveld Stads-

over de mogelijkheden en beperkingen van voedselproductie op 
beperkte ruimte, en dit in verschillende historische periodes: de 
late Middeleeuwen, de 18e eeuw en de Tweede Wereldoorlog. 
In deze presentatie staat Tim Soens zowel stil bij het Hofstad-
project als bij de historische evolutie van de stadslandbouw in 
Belgische steden, vertrekkend van recent onderzoek aan het 
Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UAntwerpen, waarbij 
zowel de pre-moderne stad als de industrialiserende 19e eeuwse 
stad centraal staan. De vereniging Velt zet in op een ‘eetbare 
buurt’, ze biedt veel kansen voor sociale, economische en ecolo-
gische vernieuwing in onze omgeving. Kansen die we nu moeten 
grijpen. Elke gemeente verdient immer eetbare plekken! Velt laat 
zien wat het potentieel is van eetbare buurten. Met lezingen als 
deze laten we zien wat het potentieel is van eetbare buurten en 
proberen we uit te leggen hoe je zelf als burger, ondernemer of 
gemeente aan de slag kunt.
Datum: dinsdag 10 april 2018 - Tijdstip: 20 uur
Locatie: Emino vzw, De Ploeg, Verhoevenlei 50, Brasschaat
Inkom gratis, iedereen van harte welkom!

VLOERDER
Alle vloer- 

en tegelwerken

Badkamerrenovatie

kleine renovatie

Erkend aannemer
Gratis offerte

Tel: 0488/623 693

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

BRASSCHAAT PAKT
ZWERFVUIL GRONDIG AAN

De gemeente Brasschaat heeft een geïntegreerd plan uit-
gewerkt om het zwerfvuil in de gemeente aan te pakken. 
Schepen Dirk de Kort: “We willen onze mooie parkgemeente 
proper houden en daarbij is er geen plaats voor zwerfvuil. We 
willen in onze strijd tegen zwerfvuil verder gaan dan korte-

gewerkt aan een geïntegreerd plan dat Brasschaat op lange 
termijn proper zal helpen houden.”
In het plan wordt er ingezet op verschillende pijlers in de strijd 
tegen zwerfvuil. Zo wil de gemeente een betere samenwerking 
tussen de verschillende diensten. Er wordt voor gezorgd dat de 
ophaling, het plaatsen van vuilnisbakken, de handhaving en de 
sensibiliseringscampagnes allemaal op elkaar zijn afgestemd. 
Brasschaat wil ook inzetten op een goede samenwerking met 
de horeca voor de peukentegels. 
Op vlak van handhaving is Brasschaat één van de pioniers 
in Vlaanderen. Er is ook beslist om aan de slag te gaan met 
mobiele camera’s in de strijd tegen zwerfvuil. Dirk de Kort 
is ook zeer tevreden met de reacties op het Mooimakers-
project in Brasschaat. “Met meer dan 70 vrijwilligers houden 
we onze gemeente proper en daarmee horen we bij de beste 
gemeenten in Vlaanderen. Het is knap om te zien hoe al deze 
mensen zich inspannen om hun straat, hun wijk mee mooi 
te houden. Bedankt daarvoor!” Deze inzet voor een proper 
Brasschaat wordt ook ondersteund door de gemeente, dit met 
een toelage tot 300 euro per jaar voor verenigingen en vrijwil-
ligers die opruimacties organiseren. Dat bedrag kan naar de 
vereniging zelf gaan of naar een goed doel. Ook voor materiaal 
kunnen mensen terecht bij de gemeente of bij Mooimakers. 
“We zijn heel dankbaar voor de enthousiaste respons van de 
Brasschatenaren op Mooimakers. We zien dat er nog wel wat 
groeipotentieel is bij de scholen en daar zullen we verder aan 
werken”, aldus de Kort.



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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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

 
 

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

VERLENGDE BATIBOUW KORTINGEN

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

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

Voor al onze panden zie onze website
of

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)

Een half open bebouwing: Gelijkvloers: living met ingebouwde bureauruimte, volledige 
vernieuwde en geïnstalleerde keuken, badkamer met bad, douche en lavabo, aparte 
waskamer/berging & aparte toilet, toegang tot de kelder. 1ste verdieping: 4 slaapka-
mers en een luik met toegang tot de zolderverdieping waar men nog een slaapkamer 
van kan maken. EPC 649 kWh, Elektrische keuring niet conform, verwarming met gas-
kachel, Opp.: 250m², K.I.: € 448,00, (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 63427)
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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):

7/04-08/04 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

7/04-08/04 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 

7/04-08/04 Dr. Attenhoven 03 568 15 12

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

Ophaling huisvuil  april

GFT

MAANDAG   9
DINSDAG   10
WOENSDAG  11
DONDERDAG   12
VRIJDAG     13
ZATERDAG   14

Rest-
Afval

rode
straten

Chemokar komt 
in je buurt

PMD

MAANDAG    2
DINSDAG    3
WOENSDAG  4
DONDERDAG   5
VRIJDAG      6
ZATERDAG   7

Ophaling huisvuil april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

GEEN OPHALING
OP MAANDAG

2 APRIL
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
6/04 (RECYCLAGE-

PARK 2/4 GESLOTEN)

BURGELIJKE 
STAND

Sahin Noyan 20-03, Kapellen
Baert Féline 20-03, Brasschaat
Celen Julien 21-03, Kapellen
Franken Lex 20-03, Stabroek
Van Dorst Riff 22-03, Brecht
Wouters Sander 20-03, Ekeren
Verhaert Niel 22-03, Antwerpen
Van Lommel Meintje 20-03, Kalmthout
Dieaconu Aurora 22-03, Wortel
Dries Joshua 20-03, Essen
Janssens Owen 20-03, Stabroek
Broux Siem 26-03, Essen
Speelmans Axelle 25-03, Brasschaat
Luyckx Ninthe 26-03, Essen
Van Gestel Pippa 23-03, Brecht
Brusten Elise 24-03, Hoevenen

El Aïssati Maryam 25-03, Merksem
Yasin Saadi Arhan 20-03, Kapellen
Stumpe Jules 26-03, Kapellen
Leenaerts Aurélie 23-03, Schoten
Vogels Lucas 24-03, Brasschaat
Lenaerts Seppe 25-03, Brasschaat
Dronska Anna 23-03, Hoogstraten
Bes Mare Nele 26-03, Wuustwezel
Van Zantvoort Sophie 26-03, Wuustwezel
De Blick Jelle 21-03, Wuustwezel
Alshiekh Ahmed 18-03, Kapellen
Van Schoor Louise 24-03, Merksem
Moons Louise 20-03, Brecht

Iline Peter te Brasschaat met Kosenko Viktoria, te Brasschaat
Bashardost Ahmad te Brasschaat met Azizi Hamta, te Brasschaat

De Block Roger, 69 jaar, echtgenoot van Van Dingenen Jeanine, Kapellen
Bursens Roger, 65 jaar, Antwerpen
Van Damme Erna, 58 jaar, echtgenote van Pinckx Herman, Brasschaat
Moons Matheas, 87 jaar, echtgenoot van De Preter Maria, Kalmthout
De Mol Cornelia, 87 jaar, echtgenote van Dervaes Edmond, Brasschaat
Schippers Martha, 73 jaar, weduwe van Janssens Hugo, Brasschaat
van den Brand Anna, 78 jaar, echtgenote van van de Wouwer Herman, Kapellen
Huijps Petrus, 90 jaar, weduwnaar van van As Pieternella, Essen
Vercauteren Jeanne, 94 jaar, weduwe van Dom Carolus, Brasschaat
Rombouts Tine, 30 jaar, Antwerpen
Sluyts Elisa, 85 jaar, echtgenote van Denisse Constantinus, Kapellen
Candries Josephus, 81 jaar, Brasschaat
De Clerck Herminie, 91 jaar, weduwe van Leysen Adrianus, Brasschaat
Michielssen Elisa, 93 jaar, weduwe van De Vos Petrus, Brasschaat
Michielsen Louis, 88 jaar, weduwnaar van Vandoninck Linda, Antwerpen
Lambrechts Sidonia, 93 jaar, weduwe van van Agtmael Martien, Essen
Buyl Antje, 73 jaar, echtgenote van Waroux Joseph, Brasschaat

VERWELKOM EEN NIEUW FAMILIELID, WORD GASTGEZIN.
Spreekt dit jou aan? Dan ben je wat wij zoeken. Wij, dat is AFS, een uitwisselingsorganisatie voor 
studenten van over de hele wereld. Door hun verblijf in een gastgezin gedurende maximaal 1 school-
jaar krijgen deze studenten de kans om ons land, cultuur, taal, school, vrienden, eetgewoontes e.a. 
optimaal te leren kennen. 
Alle studenten volgen het 5e of 6e jaar middelbaar onderwijs op een school in de omgeving en maken 
tijdelijk onderdeel uit van jouw gezin. Of je nu jong of iets minder jong bent, wel of geen kinderen hebt, 
met of zonder partner, dat speelt allemaal geen rol. Het belangrijkste is dat je je hart en huis openstelt 
voor iemand met een totaal andere achtergrond en cultuur om er samen een boeiende periode van 
te maken. Een extra slaapplaats is het enige noodzakelijke. Ook jouw zoon of dochter wil misschien 
graag een jaartje onderwijs in het buitenland volgen? Ook dat kan met AFS, er zijn volop keuzemoge-
lijkheden over de hele wereld. Graag meer weten? Aarzel dan niet en contacteer May Van Dyck, tel 
+32 495 65 50 33  of Petra UijtdeHaag, tel +32 479 01 65 43, of neem alvast een kijkje op de website 
www.afsvlaanderen.be
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NIEUWBOUW

UW DROOMAPPARTEMENT

IN TURNOVA!

KOOP NU

HILLEWAERE.BE

BEL NU: 014 49 03 03
nieuwbouw@hillewaere.be

BELEEF TURNOVA
VANAF VOORJAAR 2019
OF NU AL OP TURNOVA.BE

Voor meer informatie over project 
TURNOVA en de verschillende 
residenties kan u ons contacteren op:
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meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

181

19
8 58

€

in 
stock

€199

€638€

•

KREDIET !

Massa’s modellen in onze toonzaal

oneindig
veel

mogelijkheden

Grote keuze
kleinmeubelen

steeds laagste prijs

-10%

Intrest !

0
%

voorschot !€

Gratis
2 hoofd-
kussens

in 
stock

€399

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

Te huur: Duplex app. Bre-
dabaan 1st V. 3 slk., geen 
lift, geen garage, 850 p.m. 
0495/246 060

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


