
Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

OLED
55POS9002

Door EISA verkozen tot beste 
OLED-TV van 2017 - 2018

LAAGSTE PRIJS • BESTE SERVICE • HOOGSTE WAARBORG

€ 1.799
met 5 jaar
waarborg

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

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

KOSTUUMS – VESTONS
VAN GILS – DIGEL – TOMMY HILFIGER

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

actueelparkbodeactueel
63e Jaargang     nr. 16     18 april 2018

met

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

LENTE COLLECTIE

KOM 

LANGS

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Goudsmid - Juwelier - Kunstgalerij

P. Van der Auwera

Ruime keuze
communie
+ geschenk

Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63
Open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak
www.bobofashion.be BOBO Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

17

Actie broeken*

-20% KORTING
bij aankoop vanaf 2 broeken (classic - casual - jeans)

* Actie geldig t.e.m. 15 mei 2018, niet op bermuda’s
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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

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A B C
Breng uw 
goud naar 
ons

Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD
03 575 54 99
Bredabaan 346

2930 Brasschaat
Open van maandag tot vrijdag  

van 10.30 tot 15.45 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud

Sloop goud
Puur goud

Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)

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

0484/46.10.20                   www.deluxeservices.be

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.

Sint-Jozefparochie Driehoek

WOENSDAG 25 APRIL OM 19.30 U.: STILTEMOMENT
‘Tussen Pasen en Pinksteren’ Het perspectief wordt alsmaar groter. Terwijl we eerst het omge-
keerde denken – alleen maar lijden en (kruis)dood en verdriet en eenzaamheid – wordt na Pasen 
het omgekeerde waar. Jezus is opgestaan en leeft en werkt verder in de Geest. Zeven zondagen 
zijn er om die Geest in ons tot zijn recht te laten komen. Zoals er ook zeven scheppingsdagen 
zijn… De Geest is de sterkste kracht. Iedereen die dit leest is van harte welkom (ingang aan de 
achterzijde van de kerk).
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Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

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

Kom dit veelzijdig toestel zelf ontdekken!
Schrijf je in via info@electroquirijnen.be of 

bel naar 03/663 57 25

WORKSHOP
Kitchenaid Artisan Cookprocessor

Woensdag 25 april van 19 tot 22 uur

TOTALE UITVERKOOP STOELEN STOCK

Problemen met uw 
verwarming, gas of mazout? 

Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd in: 
Onderhoud en herstelling 

CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging 
en verbrandingsattest.

Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

0468/116.116

Te koop: Volkswagen Golf 
5 (1,9) TDI in zeer goede 
staat! 180.000km. Net 
groot onderhoud gehad. 
Weg wegens bedrijfswa-
gen. Verkoopprijs: 3300€. 
Reeds gekeurd voor ver-
koop. 0485/086.317  

Terrasrenovatie: Aan-
leg en heraanleg van ter-
rassen - Uitslijpen van 
voegen + heropvoegen 
- vervangen van kapotte 
tegels - Vervangen van 
putdeksels enz. Gratis 

renovaties: 0491/ 883 597

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 

  Do’s Store

  shopdostore1

OPENINGSUREN:
DINSDAG: 14u - 18u
WOE EN ZAT: 10u - 17u
DON EN VRIJ:  10u - 12u30 
 14u - 18u
ZONDAG: 10u - 14u

WINKELCENTRUM PATIO DONK

DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT
03/647 14 25 - WWW.DO-STORE.BE

NATHALIE VLEESCHOUWER: 

Dit in Antwerpen gevestigd mode label 
staat garant voor vrouwelijke pasvormen 

en perfect comfort, allemaal uitgevoerd in 

RUIME

GRATIS 

PARKING
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 18 april
Dagsoep

Gratinschotel 
Parmentier met gehakt 

Donderdag 19 april
Dagsoep

Zuiderse Bouillabaisse

Vrijdag 20 april
Dagsoep

Kip met rijst en 
zachte currysaus

Maandag 23 april
Dagsoep
Pladijs in 

groentenbouillon

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.

Meer dan 70 mensen bezochten op woensdag 28 maart het OLO-
huis Brasschaat aan de Bredabaan 943 voor een opendeur-avond 
rond autisme. Naar aanleiding van wereldautismedag op Paas-
maandag zette OLO vzw met allerlei acties autisme (ASS) in de kij-
ker. In hun huis aan de Bredabaan, waar ze een opvoedingswinkel 
en (thuis)begeleidingsdiensten hebben, was er een gratis infotheek 
rond autisme en kon het publiek vragen stellen aan de medewer-
kers. Er waren ook praatgroepen voorzien rond thema’s als ‘Hoe leg 
je autisme aan anderen uit?’, ‘Wat als mensen je niet begrijpen’ of 
‘Waar in de regio vind ik gepaste hulp?’. 
OLO vzw is als belangrijke speler in de zorg- en hulpverlening ge-
specialiseerd in diagnostiek en begeleiding rond autisme. Meer info 
vind je op www.olo.be      

OPENDEURAVOND ROND AUTISME

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

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 35 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

Op 5 maart namen een 40 tal enthousiaste Brasschatenaren deel aan de info avond 
voor de “Burendag” op 5 mei.  Ze kregen heel wat nuttige informatie en konden
honderduit vragen stellen. Met de burendag willen we als gemeente bekomen 
dat mensen mekaar opnieuw of beter leren kennen, mekaar helpen bij kleine
problemen, kortom aangenaam samenleven. Wil ook jij iets organiseren met en in 
je buurt, kijk dan op www.brasschaat.be/inwoners/burendag of mail uw vragen naar
burendag@brasschaat.be

TE KOOP: op te frissen 
bel-etage met 3 slaapka-
mers en zuidertuin. Zand, 
19. € 320.000 GEEN 
IMMO AUB. 0485.461.057

Te huur Brass. App. glvl , ter-
ras, vern., 2 slpks, Bredab. 
1001. €800. 0477/531 123

Te huur: App. 2de V., 
Bredabaan 132. Met rui-
me living, slaapkamer, 
keuken, badkamer, ber-
ging, douche. Instapklaar, 
overal geluidswerend en 
isolerend glas. Geen huis-
dieren toegelaten. Ideaal 
voor alleenstaande of jong 
gezin zonder kinderen. € 
585/mnd. Bel voor bezich-
tiging en meer info: 03/633 
16 59. Er kan een ruime 
garage gehuurd worden.

Te huur: Brass. Centr. 
Br 449 Gerenov. l icht 
hoekapp. 1e verd., lift, gro-
te nieuwe keuken, 2 slpk, 
bad-douche. 1-2 pers. 
gar. mog. €740/mnd. Tel. 
0474/409 223 - 03/651 
31 89

Man zoekt werk, meca-
niek en alle ander werk.  
0466/550 397 (Valentijn)

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

ZEVEN OP DE TIEN JONGEREN
HEBBEN LAST VAN GETUUT IN DE OREN.

Jong CD&V Wuustwezel organiseert elk jaar de oordoppen actie. Tijdens deze avond op 4 mei wordt 
er een mal gemaakt van je oren. Nadien worden de oordoppen op maat gemaakt. Het zijn oordoppen 
om mee naar muziek te luisteren, zij vervormen de muziek niet. Je kan kiezen tussen drie soorten 

Ark. Achter d’Hoven 63 te Wuustwezel

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

Dame geeft computerles 
aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410

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

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

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

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

M
EM
OR

AN
DU

M

UNIZO-Brasschaat overhandigt het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen 
aan CD&V Brasschaat. “Wij nemen dit memorandum zeker mee als inspiratie voor 
onze beleidspunten voor lokale economie. Wij zullen deze punten tijdens de volgende 
UNIZO bijeenkomst graag toelichten en verder bespreken”, aldus Didier Van Dooren, 
voorzitter lokale economie CD&V Brasschaat.
 

BRASSCHAAT

V.l.n.r.  Marleen Van Gelder,  Carine Dossche  - Team  lokale economie CD&V Brasschaat 
Didier Van Dooren – voorzitter lokale economie CD&V Brasschaat  
en  Dominique Ruberecht – Voorzitter UNIZO-Brasschaat
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SMAAKWANDELING TE BRASSCHAAT

ZATERDAG 28 APRIL
11u – 17u

 
 

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

 Slagerij Gysels Tartes Françoise L’ antipasto 
 bredabaan 214 bredabaan 212 veldstraat 7

vzw Sport Plus organiseert i.s.m.
Brasschaatse Wielertoeristen

SPRING OP JE FIETS

Weinig conditie en

Samen werken we eraan!

INSCHRIJVEN EN INFO
start
zaterdag 21 april 2018

Louis de Winterstadion, Gemeentepark te Brasschaat

trainingen
zaterdag om 09:30 en woendag om 18:30

25 euro voor 10 weken

materiaal

18 april om 19u in de cafetaria van AC Break in het
atletiekstadion, Gemeentepark, Brasschaat

nog in !!!

VLAAMS INSTITUUT VOOR

www.brasschaat.be
VRIJE TIJD - WEBSHOP

donderdag op afspraak op afspraak

VM NM

ALLEEN?
Niet meer lang!

vinden hier nieuwe 

Bel voor afspraak 

0474/263 751 
www.b-loved.be

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

STUDENT(ES)
voor in de winkel 

Kaartlegger Roeland 
oplossingen voor je huidi

3 dagen of meer overeen 

Vereist rijbewijs BE
en kennis van 

schrijnwerkerij

GEVRAAGD

Contacteer

AIR-CONCEPT
0475/467 060

 

 Mort

te halen in Kapellen tegen 

559

ge
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GARAGE & CARROSSERIE RIETJE ZIJN OP ZOEK NAAR COLLEGA’S

 

 garage rietje 
antwerpsesteenweg 346

2950 kapellen 

carrosserie Rietje
lieven gevaertstraat 1-3

2950 kapellen

www.rietje.be 

ALLROUND CARROSSERIEHERSTELLER

ONTHAALBEDIENDE ERVAREN AUTOTECHNIEKER

-

HULPBOEKHOUDER
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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.

Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

D A G B L A D H A N D E L 

Pasfoto’s - Sleutels - Autoplaten - Rookwaren - Sigaren - Wenskaarten - Nationale Loterij

PATTYN

M
et
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te

un
 v

an
 

M
et
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te
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ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

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

Dringend!!! Gezocht: 
Jobstudenten M/V voor 
vakantieperiodes en 
weekends!! Brasserie De 
Hoge Boom Hoogboom-
steenweg 94 2350 Kapel-
len 03/605.84.72 

Man zoekt werk, tuinw., 
a fb raak ,  sch i lde ren . 
0497/067 968

Fonoplaten: Ik koop col-
lectie lp-45T-Jazz, pop, 
rock, ect. Beste prijs. 
Ook strips, cd’s en dvd’s. 
0475/376 496

Female can do all work. 
0465/472 781

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

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

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

Alle renovaties
0497 199 432

Te huur: App 2de verd. 
Vuurkruisenlei 35, Bras-
schaat. 3 slpk + garage. 
€675 + 12 (gang). Vrij van 
juli. 0489/097 111

Te huur app.1e verd pas-
torijstraat 20 brasschaat-2 
slpk - garage - vrij 650€ tel 
0470/313126
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Vincent De Somer,
fractieleider
De afgelopen jaren hebben 
we ons volledig ingezet voor 
jou en voor onze gemeente. 
Als fractievoorzitter ben ik 
dan ook heel trots op de 
realisaties van mijn team:

 Wij zorgen voor meer levenskwaliteit in 

Brasschaat! Met de opening van Perron Noord en het 

dagcentrum creëerden we een warme ontmoetingsplek 

voor jong en oud én voor mensen met een beperking. Het 

prachtige natuurgebied het Klein Schietveld bij Kwartier 

Noord biedt jong én oud de kans om heerlijk te wandelen.

Ik werk momenteel hard aan het Project Kaart, een net- en schooloverschrijdende samenwerking tussen de gemeentelijke scholen Giko Kaart/Gilo de Kaart en de vrije basisschool De Vlinder. Ook de inwoners van de wijk worden optimaal betrokken bij de invulling van het project waarbij kwaliteitsvol wonen, nieuwe energievormen en duurzaamheid van groot belang zijn.

Weet U waar duizenden jonge 
soldaten naar de cinema gingen? Opgericht in 1920, 
werd zaal De Kring in Maria-ter-Heide recent in ere 
hersteld als prachtige theaterzaal met een gezellige 
ontmoetingsruimte.

Vanuit mijn 
functie als gewezen schepen en 
als voorzitter van vzw Toerisme 
Brasschaat ben ik heel trots op de 
herinrichting van de verkeerstoren 
aan het oudste militaire vliegveld 
van België, vlakbij Perron Noord. Dit 
museum biedt je een totaalplaatje 
met verhalen over de natuur, de 
Artillerie, de Aeroclub en het Licht 
Vliegwezen. Opening mei 2018.

Voor mij is zorg heel belangrijk. Ik zet me 

al jaren in als OCMW-raadslid, en ik probeer actief iets te 

doen aan de armoede in Brasschaat via KABAS en de sociale 

kruidenier. Ook de verbroedering met Bad Neuenahr-

Ahrweiler neemt een stevig deel van mijn tijd in beslag.

Als OCMW-raadslid 
zet ik me volop in voor onze 
medebewoners die het moeilijk 
hebben, en die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Via de vzw 
Stille Meeuw ondersteun ik actief 
de werking van de scouts en gidsen 
van Jobertus.

d
voo
prach
Noord

p
en d

Weet U waar duizenden jonge 
soldaten naar de cinema gingen? Opgericht in 1920, 
werd zaal De Kring in Maria-ter-Heide recent in ere
hersteld als prachtige theaterzaal met een gezellige 
ontmoetingsruimte.

Voor mij is zorg heel bela

al jaren in als OCMW-raadslid, en ik probee

doen aan de armoede in Brasschaat via KABAS e

kruidenier. Ook de verbroedering met Bad N

Ahrweiler neemt een stevig deel van mijn tijd in bes

Als OCMW-raadslid 
zet ik me volop in voor onze
medebewoners die het moeilijk
hebben, en die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Via de vzw
Stille Meeuw ondersteun ik act
de werking van de scouts en g
van Jobertus.

voor compostverwerking op het recyclagepark wordt uw 

groenafval nog steeds gratis opgehaald. Meer zelfs: je kan 

het hele jaar door gratis compost afhalen!

Ik ben bijzonder trots op de renovatie 

van de vele speelplekjes in de Hemelweide, De Aard, 

Den Berg, Hulshout, Cocorico, Neervelden. Ook de Licht 

Vliegwezenlaan, Kerkedreef, Prolistraat worden kortelings 

aangepakt. Het is een ideale pleisterplaats voor onze 

jongeren die naar hartenlust kunnen spelen, skaten enz.

Ik ben intussen al 15 jaar voorzitter van vzw +3, 
betergekend als “ De Remise”. In dit in Vlaanderen unieke 
senioreninstituut komen onze 55-plussers samen voor een 
ontspannen babbeltje, één van de talrijke cursussen, sport…

Zorgen voor elkaar, da’s 

toch normaal?! Iedereen steekt weleens 

de handen uit de mouwen en zorgt 

voor mensen uit z’n directe omgeving. 

Wij ondersteunen die zorg met 

een nieuwe mantelzorgpremie, 

hardwerkende thuiszorgers en –

verpleging, drie dienstencentra en vele 

vrijwilligers. 

VOLUIT voor 
BRASSCHAAT
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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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Een zonnig weekend in het park van Brasschaat. Iedereen zoekt 
rust en ontspanning in het groen. De grasperken zitten vol, gezin-
nen met kinderen picknicken, jongeren amuseren zich. Dat was 
tĳdens het weekend van 7 en 8 april zeker het geval. 
Maar er is ook en keerzĳde. Heel wat afval blĳft liggen. Zo bĳ-
voorbeeld aan de achterkant van het kasteel. De joggers die er 
zondagochtend passeerden, zagen een aantal lege pizzadozen 
liggen. Wie van dichterbĳ ging kĳken, zag tussen de dozen ook 
nog de factuur liggen van die bestelling. En op die factuur staat 
uiteraard de naam van de besteller. We kunnen ons best voorstel-
len dat heel wat Brasschatenaren hopen dat de dader wordt ge-
vonden en dat hĳ zich aan een fikse boete mag verwachten. Het 
getuigt inderdaad van zeer weinig burgerzin om je afval zo maar 
achter te laten, ook al zit de vuilnisbak naast de bank helemaal vol.
Dat brengt ons bĳ een zo mogelĳk nog schrĳnender toestand. 
Aan de glasbollen op de parking van Carrefour wordt met de re-
gelmaat van een klok afval achtergelaten. Voor veel mensen is dit 
een doorn in het oog. Ook het gemeentebestuur is hiervan op 
de hoogte en er zullen wellicht wel maatregelen volgen. Camera’s 
moeten de daders kunnen opsporen zodat dit ophoudt. 
Het Brasschaatse park is net als vele andere groene gebieden 
in de gemeente een ideale plek om te vertoeven bĳ mooi weer. 
Hopelĳk blĳft dit zo. Ondermeer het personeel van de beschutte 
werkplaats Aralea levert prima werk in het groenonderhoud. Zĳ 
zorgen er voortdurend voor dat het openbaar groen netjes wordt 
gehouden. Het is daarom des te schrĳnender dat sommigen het 
niet zo nauw nemen met de regels en hun afval gewoon achter-
laten.
Verder wensen wĳ de Brasschatenaar nog veel plezier, rust en ont-
spanning in het prachtige park. Met een beetje burgerzin van alle 
bezoekers moet dat probleemloos kunnen.

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

Paul Driesen
T. 0473/697 679

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

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

Neem vandaag nog contact voor 
een gratis verkennend gesprek

CALDERA

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

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

Ik zoek werk, poetsen en 
alle ander werk. 0485/135 
865 (Claudette)

Opruimen van inboedels, 
leegmaken van kelder tot 

0473 88 39 38 

Female can do all work, 
cleaning and garden. 
0466/427 646

Te huur app.1e verd. R. 
Novaruml.11 Brasschaat, 
liv. kk, badk., 2 slaapk., 
berging, €595+€75 , tel: 
03 2528192

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

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

Te huur: Ruim app., Do-
mein Blauwhof Kapel-
len. 2de Verd. Inkom liv., 
kkn, berg, 2 slk, 2wc, 2 
terassen. 1 Badk. 1 dou-
cheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij. Prijs € 1.050. 
Tel. 03/488 60 81
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
Roel.augustyns@vav-advocaten.be 
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat: De Caterslei 20 • Brasschaat
Kantoor Antwerpen: Leopoldplaats 10 • Antwerpen

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

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

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Bredabaan 309, Brasschaat M
et

 s
te

un
 v

an
 

Versterk jij 
binnenkort ons team?
Op vrijdag 20 april organiseert de 
gemeente Brasschaat 
tussen 14 en 19 uur een jobcafé in 
technisch centrum De Mortel, 
De Mortel 16. 

Op dit ontmoetingsmoment krijg 
je meer info over ons aanbod van  
technische jobs, onderhouds-
functies en jobs binnen de 
interieur verzorgende dienst. Je 
kan vrijblijvend kennismaken met 
de organisatie en jouw toekomstige 
collega’s. 

meer info?
www.brasschaat.be

jobcafé

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

Snoeien van bomen 

Aanleg gazons

Onderhoudscontracten 

Vrijmaken 
van bouwterreinen.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 

 HULP VOOR 
WOENSDAG MET 
RIJBEWIJS BE

Contacteer
Air-Concept 
Zandstralen

0475/467 060

WIJ ZOEKEN

In- en verkoop van 
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

T.: 03 430 20 83
Info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

Garage S.W.A.

www.autologic.com

Kalmthoutsesteenweg 272
2990 Wuustwezel
Tel. 03-666 70 43

KFC Exc. Kaart
woensdag 18 april
19.00u: Zandvl. Sp. - 1e Ploeg
zaterdag  21 april
09.30u: Wuustw. FC a - U9 
10.00u: Zandvl. Sp. - U13
10.30u: U10 - SK s’Grav. Sch. C
10.30u: U8 - KFC Brass. B
11.30u: Brecht SK b - U11
12.00u: Capellen FC b - U7
12.30u: Res. A - Zandvl. Sp.
15.00u: Wilgenhof - Royal Bors.
zondag 22 april
11.00u: Wildert - U17
12.00u: SK sGrav. Sch. C - U15 
15.00u: 1e ploeg - KFC Lentezon
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

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

KFC Brasschaat
zaterdag 21 april
09.30u: U7b - Ekeren FC 
09.30u: U8b - FC Merksem
09.30u: U10b - FC Merksem
11.00u: U12 - KSOC MtH
12.30u: Wijnegem VC - U7a
10.30u: EXC Kaart - U8a
10.00u: Olymp. Pir. De. - U9
15.00u: Kalmthout SK - U10a
11.15u: Ekeren FC - U11
11.30u: FC Merksem - U13
zondag 22 april
11.15u: U15b - Loenhout SK
09.30u: U15a - Kalmth. SK
11.15u: Achterbroek VV - 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

Man zoekt  w.  tu inw. 
schoonm. e.a. renovatie 
in huis. 0465/113 464

Man z.w. tuin, schoon-

0465/152 661

Te koop: Bouwgrond 
van 510 m² voor HOB met 
magazijn Br. 9,40m. Hoge 
Kaart 298. Tel. 03/651 
55 81
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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)

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

Beste klant,
Het nieuwe seizoen staat voor de deur.De eerste zonnestralen geven ons 
vrouwelĳ ke inspiratie om op zoek te gaan naar nieuwe mode trends, waarbĳ  
het niet alleen om mode gaat maar je vrĳ  en happy kunnen voelen.

LENTE  -  MODEDAGEN
16 TOT EN MET 21 april

HYPE FASHION

10% korting 
bij 2 stuks 15% korting

Hype Fashion • Paalstraat 34 • Schoten • 03/658 38 56
Like en volg ons zo blĳ ft U steeds op de hoogte van de nieuwe collecties.

Hype is het adres voor dames die op zoek zĳ n naar net dat 
tikkeltje meer, ook dames met een maatje meer verwennen 

we met leuke collecties in de

Hype XL Corner. Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.



GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be


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

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Mariaburg-Ekeren Maria-Theresialei 26

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Nieuwe website: www.massagevanuitmijnhart.be

A+B+C+D=E²
Ademen

Balanceren
Circulatie
Drainage
Energie²

TOP massage van KOP tot TEEN
Er zijn cadeaubonnen en een klantenkaart.

€60 voor 90 min. 

! ! ! A S S E P O E S T E R 
NEEMT AAN!!! Deeltijdse 
schoonheidsspecialiste 
gezocht. 0479/994970 of 
info@salonassepoester.be

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

Super uitgerust aan nettoprijs.
Uitrusting Arona Move!: automatisch noodremsysteem, dagrijlich-
ten en achterlichten met LED technologie, elektrische achteruitkijk-
spiegels, 8” kleurenscherm, 16” DESIGN aluminiumvelgen… Bij 
aankoop van uw SEAT Arona, profiteert u gratis van de voordelen 
van SEAT Service Mobility en dit gedurende de levensduur van uw 
auto. Ga snel langs bij je dichtstbijzijnde SEAT-verdeler en geniet 
van een maxi uitrusting voor een mini prijs.

Geïllustreerd model met opties: Arona Xcellence 1.0 TSI 95pk 5v: €23.840BTWi. 
Milieu-informatie te verkrijgen op nl.seat.be/milieu (KB 19/03/2004).

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA
Zilverenhoeksteenweg 107 - 2920 Kalmthout - Tel. 03/667.59.41
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BART WOUTERS 
KUNSTGALERIJ

Bredabaan 157-159 • 2930 Brasschaat
03/605 21 80 • 0474/451 567 • www.bartwouters.be

BREDABAAN 157-159 TE BRASSCHAAT

OPENING
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL VAN 12-18U

 
MET KUNSTWERKEN VAN CORNEILLE, CESAR, BERVOETS, 

JESPERS, ARMAN, DALI, PERDERSEN, BROOD, PEEREBOOM, 
DUPAGNE, MASEREEL, GUIETTE en andere..

ARNE QUINZE “Bidonvil le View”

PERMANENTE MAKE UP
Laat uw gezicht stralen • Altijd mooi & perfect

Amazing Beauty’s by Caroline Delbeke
www.abcdpermanentemakeup.com

0476/329 446 • Lage Kaart 474 • 2930 Brasschaat

Medische pigmentatie: Prĳ s na gratis consult
BON - 10%
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ACTIVITEITEN VTB 
KULTUUR BRASSCHAAT
Leger, stand-up-comedy door Lankmoed. 
Vrijdag 20 april 2018, 20.30 u, Theater Hemel-
hoeve, Azalealaan 1 Brasschaat. Organisatie: 
CC Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat. 
Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunst-
cabaret: eerlijker, muzikaler en intenser dan 
cabaret, maar sneller, harder en idioter dan 
kleinkunst. Een Vlaams Nederlands duo dat al 
vijf jaar lang het publiek weet te verrassen met 
een ongeziene podiumdynamiek. In “Leger” 
gaat Lankmoed vechten, want niets doen is 
geen optie meer. Spreken is zilver en zwijgen is 
goud. Maar vandaag de dag lijkt iedereen alleen 
nog maar voor zilver te gaan. De wereld is zo vol 
van zichzelf, dat mag best een beetje leger. Dus 
blaas de hoorns want Lankmoed bindt de strijd 
aan met iemand… of iets… op één of andere 
manier. Daar kunt u 100% zeker van zijn… Kost-
prijs: € 9,00 voor leden en Vrienden Cultureel 
Centrum, € 12,00 voor niet-leden. Inspirerende 
Barok, voordracht door Tamara Ingels
Maandag 23 april 2018, 20.00 u, zaal Born, 
Azalealaan 5, Brasschaat. Organisatie: vtbKul-
tuur provincie Antwerpen
We hadden vorig jaar reeds het genoegen om te 
kunnen luisteren naar mevrouw Tamara Ingels 
toen zij ons kwam spreken over Mondriaan. Dit 
jaar komt zij terug met een voordracht over de 
Barok, want 2018 is een barokjaar. Tijdens de 
lezing vormen we ons een beeld van wat barok 
is en zoeken we naar aanknopingspunten om 
deze levendige stijl te verkennen. We gaan in 
op enkele grote namen van de Barok bij ons en 
verder weg (denk maar aan Rubens en Bernini) 
en we bekijken enkele parels uit de schilder-
kunst, de beeldhouwkunst en de architectuur, 
zodat we ons kunnen verdiepen in de inhoud, 
grandeur en ideeën van de barokke stijlperi-
ode. Kostprijs: € 5,00 voor leden; € 7,00 voor 
niet-leden. Inschrijvingen/inlichtingen via: - een 
e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be;
- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 
45 20 43;
- via deze link naar onze website: www.vtbkul-
tuur.be/brasschaat .

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

O v e r d e k t e  s t a l l i n g 
voor caravan gezocht. 
0476/418 769

Te koop: Nieuwe No-
kia 3310 lichtblauw, €40. 
03/652 08 40

Part. zoekt te koop half 
of open bebouwing op 
wandelafstand van centr. 
Brass. 0486/891 413

Brasschaat zoekt voor snelle indiensttreding:

Opticien M/V

Verkoper M/V

Gelieve u aan te melden met C.V. in de winkel

Bredabaan 247 • 2930 Brasschaat

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

Te huur: Brassch. App. in 
kl. geb. lift 1-2 pers. Donk-
sest. 14 a. gemeentehuis. 
Tel. 03/651 77 68

Te koop:  Twee bed-
den op wielen (Grange) 
95x200cm. 0476/298 613

Schilderen ful l t ime, 
schoonmaken. 0468/408 
533

Te huur: Villamoura pen-
thouse, T2 + 2 badk, 2/4 
pers. aan top-golfbanen, 

eig., Alle comfort Portugal. 
0479/415 745

Dame z.w. als poetsvr.: 
str. enk. serieuze aanb. 
0487/458 528

Groendienst, ook m. ma-
chine, poets, afw., schild. 
e.a.w. 0466/336 364

Schilderen, bezetten en 
tuinwerk. 0487/406 245

Schilderwerken, be-
zet, tuinwerk, gyproc. 
0487/566 652

Klusjesman, tuinman 
(groene vingers voor 
moestuin), handige harry 
gezocht om aantal uren 
per week villa in Vriesdonk 
Brasschaat mee te helpen 
onderhouden. 10€/u, in 
bezit van eigen wagen. 
0499/889.829

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

wegens uitbreiding

ZANDSTRALER
Dagen overeen te 

komen.

GEVRAAGD

Contacteer

AIR-CONCEPT
ZANDSTRALEN

0475/467 060
info@air-concept.be

Volledige baby-uitzet tkp. 
0474/502 521 Wieg, bed, 
stoel, enz.

B a d k a m e r  r e n o v a -
ties, tegels, loodgieterij. 
0494/800 702

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

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

2de Algemene kwis MB 
The Fox Edition (Zaal 
d’ouw kerk lage kaart 
644 vanaf 20.00) Inkom 
18 € max 6 pers / ploeg 
Inschrijven via martin.
bevers@telenet.be en dit 
voor 18 april 2018. 

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Te koop: charmant vakan-
tiehuis voor 8 à 14 pers. 
nabij Malmedy. Mooie om-
geving! 319000 euro. Info: 
immoweb ref. 7370334
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Handtassen:
Liu Jo
La Pomme
Kate Spade
Marta Ponti

Paraplu’s

Schrijfwaren:
Mont Blanc • Dupont • Cross

Waterman • Faber-Castell
Lamy • Parker • Caran D’ache

Kleine lederwaren
Yves Renard • GeschenkenLE

NTE
ACTIE

 -2
0%

Pens & BagsBredabaan 300
2930 Brasschaat

Tel: 03/651 27 71

Handtasse
n en

 re
isk

offe
rs

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

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

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

Te huur: Spanje Calpé - 
app. max 4p. 200m van 
strand. Airco, zwembad, 
Tv-Vl. 0475/253 635 - 
chris.anthonissen@icloud.com

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

Poolse mann. doen re-
novatiewerk: bezetten, 
gyproc, bet., park., schil-
deren., afbr. Nederlands-
talig tal. Gratis prijsof-
ferte Ref. 0496/084 168 
- 0496/637 978

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

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

Klusjesman inricht., elek-
tr. garagedeur, vliegraam, 
rolluik. 0499/216 561
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actueelparkbodeactueel
groepsaankoop muurisolatie van start 

Zijn de muren van je woning niet of 
beperkt geïsoleerd? Dan verdwijnt 25% 
van de warmte door de muren! 
Muurisolatie is een stap naar een lagere 
energiefactuur en meer comfort –die, 
let wel, enkel zinvol is als je dak al goed 
geïsoleerd is.

Eerst moet je weten welk soort muren je 
hebt. Ofwel heb je een ‘spouwmuur’ – dat 
wil zeggen dat je een binnen- en een 
buitenmuur hebt, waartussen een ruimte 
is van ongeveer 6 cm: de spouw. Deze 
spouw kun je isoleren. Bij spouwmuuriso-
latie wordt de ruimte tussen de buiten- en 
binnenmuur van een woning opgevuld met 
isolerend materiaal. 

Is je spouw niet groot genoeg of je gevel 
in slechte staat, dan kan je kiezen voor 
buitenmuur-isolatie. Je gemeente helpt je 
graag bij deze ingreep aan je woning, met 
het aanbieden van een voordelige groeps-
aankoop. 
Heb je nog geen dakisolatie? Bekijk dan zeker het aanbod van de groepsaankoop 
dakisolatie op www.igean.be.

premies om te isoleren
In 2018 zijn er premies voor spouwmuurisolatie van 5 euro/m² en voor de isolatie aan de 
buitenkant van een buitenmuur van 15 euro/m².

Daarenboven stimuleert ook de Vlaamse overheid deze investering en stelt daarom de 
IGEAN-energielening ter beschikking. Je kan tot maximaal 15 000 euro aanvragen, aan 
een rente van 2%. Heeft jouw gezin een beperkt inkomen, dan is de rente zelfs 0%. Zo 
kan je jouw woning nog energiezuiniger maken. Meer informatie vind je op 
www.energiesparen.be/energielening

Wil je meer weten?
Schrijf je dan in op de website van IGEAN (www.igean.be). Inschrijven is volledig 
vrijblijvend. We houden je op de hoogte van het verloop van de groepsaankoop en 
nodigen je uit voor een infomoment.

Acties leegstand hebben bevredigend resultaat
Brasschaat werkt onophoudelijk richting een optimali-
satie van woonkwaliteit en ruimte. En dat vertaalt zich 
ook in de aanpak van leegstand in woningen. Aan de 
hand van een recente evaluatie kunnen we spreken 
over een succesvol resultaat: vele panden komen 
opnieuw op de markt of worden verbouwd.

Structureel ongebruikte panden of langdurig leeg-

veroorzaken. Iets wat nadelig is voor zowel de eige-
naar, toekomstig gebruiker als de buurtbewoners en 
handelaars. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gebrek aan 
sociale controle omwille van ontbrekende bewoning, 
panden die onderkomen geraken tot leegstand die 
overgaat in volledige verkrotting waardoor panden hun 
waarde en uitstraling verliezen. 

Met de gerichte aanpak die Brasschaat hanteert tegen 
die vorm van leegstand kunnen we aan de hand van 
recente cijfers voor eengezinswoningen concluderen 
dat het euvel grotendeels wordt ingedijkt, zonder het 

Zo zijn er in de periode 2012-2017 627 panden ge-
inventariseerd. Vele daarvan werden vrijwel meteen 

Van die 627 zijn er volgens de cijfers van begin dit jaar 
al 433 geschrapt en nog eens 65 hebben een vrijstel-
ling. 

Met andere woorden werden de eigenaars meteen 
geactiveerd ofwel werd de leegstand aangepast door 
bijvoorbeeld een renovatie of verkoop.

proactieve aanpak
Bij de start van het plan werd eerst geïnventariseerd 
waar structurele leegstand zich voordoet. En anders 
dan de algemene perceptie, zijn er geen zogenaamde 
probleemwijken. 

Door proactief leegstand te registreren kwamen we tot 
de vaststelling dat het vaak gaat om (zeer) tijdelijke 
fenomenen door een samenloop van omstandigheden. 

vrijstelling voor dossiers
Nog een positieve trend die we zien is dat actieve 
dossiers vaak om een vrijstelling vragen. Dat betekent 
dat een bepaald pand door ons als ‘leegstaand’ werd 
beschouwd, maar dat de eigenaar of bewoner om een 
vrijstelling vraagt. 

heerlijk helder
Onze gemeentelijke diensten proberen ook steeds 
vaker om in hun brieven en documenten helder in taal-
gebruik te zijn. In de communicatie met de burger werd 
vroeger vaak een warboel aan termen gebruikt die het 
onnodig ingewikkeld maakten.

meer info
woonloket | 03 650 02 78

verdienstelijke inwoners of verenigingen 
gezocht
Brasschaat reikt tweejaarlijks de prijs van verdienstelijke inwoner of vereniging uit. Aan de toekenning is 
geen geldprijs verbonden. Het is een publieke erkenning voor de inzet van een inwoner of vereniging ten 
dienste van ons allemaal. De laureaat ontvangt een authentiek kunstwerk van de hand van Mon Van den 
Broeck uit de wijk Mariaburg.

Eender welke Brasschatenaar komt in aanmerking voor de erkenning, als hij of zij tenminste door een 
Brasschaatse organisatie voorgedragen wordt. Individuele kandidaatstellingen komen niet in aanmerking. 
Kandidaten wonen in Brasschaat of de zetel van de voorgedragen vereniging is in de gemeente geves-
tigd.

De prijs wordt toegekend voor bijzondere prestaties op cultureel, sportief, artistiek, sociaal, economisch of 
technisch vlak die bovendien bijdragen aan de uitstraling van Brasschaat. Nominaties richt je schriftelijk 
onder gesloten omslag het gemeentebestuur (t.a.v. gemeentesecretaris), Bredabaan 182, 2930 Bras-
schaat. De nominatie van de persoon of vereniging moet duidelijk gemotiveerd zijn en kan ingezonden 
worden tot en met 30 april.

meer info
cultuurcentrum | T 03 650 03 40

Pop up Europa
Brasschaat
ontdek Europa in onze 
parkgemeente
mei 2018
diverse locaties
www.popupeuropa.be

Lucas De Man: De Man door Europa
interactief en humoristisch theater over de Europese toekomst

9 mei | 20.30 uur | Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8 | 
tickets zijn gratis, maar reserveer je plaats via 
www.popupeuropa.be, cultuurcentrum@brasschaat.be of T 03 650 03 40

Europadag Brasschaat
‘smakelijke’ uitdeelactie, optreden JheMelA Symfonic Band 
prijsuitreiking kraslotenactie markt

9 mei | 14.00 uur | gratis | hoofdbib, Bredabaan 407

Europa in al zijn facetten
interactieve tentoonstelling

4 mei tot 1 juni | tijdens openingsuren bib | 
hoofdbib, Bredabaan 407 | gratis

De markt kleurt Europees
Altijd prijs met het Rad van Fortuin! 
Koop en krijg krasloten!

30 april | voormiddag | Armand Reusensplein | gratis

Vlaanderen wandelt - 29 april
Kom wandelen in een park vol leven met speelse fonteinen, of in een van de oud-
ste bossen van Antwerpen, of wat denk je van een stoer parcours in de noordelijke 

Startuur: vrije start tussen 7 en 15 uur vanaf de Hemelweide – gemeentepark 7 
Info: Marc De Wit – T 0468 51 37 35 – marcdewit@telenet.be
Afstanden: 4-7-10-14-18-21-25-30 km

Gratis toegang voor alle Brasschatenaren na online registratie via brasschaat.be, 
zoek naar ‘Vlaanderen Wandelt’

Opening Den Toren
Met trots stellen we op zondag 29 april 
onze nieuwe permanente tentoonstelling 
voor in de oudecontroletoren aan het unie-
ke historische vliegveld van Brasschaat. 

Zet je schrap, want we onthullen hoe het 
boeiende militaire verleden van het Klein 
Schietveld zorgde voor Europese topnatuur.
Je bent welkom tussen 11 en 16 uur in de 
Licht Vliegwezenlaand.
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Kamp C: gratis bouwadvies 
Bij de realisatie van je droomhuis zijn de 
principes van duurzaam bouwen bijna 
niet meer weg te denken. Duurzaam 
bouwen is meer dan milieubewust bou-
wen. Er komen heel wat zaken bij kijken 
zoals kwaliteit, leefcomfort en gezond-
heid. Kamp C geeft je een antwoord op 
al je bouwvragen.

Een bouwgrond of huis gekocht?  

naar de dichtstbijzijnde architect of aan-
nemer, laat je je best goed informeren. 
De adviseur van Kamp C, Provinciaal 
centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, 
stoomt je helemaal klaar voor de volgen-
de stap in je leven.

vraag vooraf advies  
Hou er rekening mee dat wanneer de 
bouwaanvraag al is ingediend, veel 

daarom ideaal voor deze screening. 

Als particuliere verbouwer krijg je een vol 
uur advies op maat over je nieuwbouw of 
verbouwing.

Heb je nog geen volledig uitgewerkt 
plan, geen nood. Ook met een ruwe 
schets en eventueel een aantal foto’s 
kunnen we al aan de slag. Het bouwad-
vies gaat door elke eerste maandag van 
de maand van 13 tot 17 uur.

 � 7 mei: Brasschaat  
Gemeentehuis, schepenzaal, 
Bredabaan 182

 � 4 juni: Essen  
Gemeentehuis, zaal Vorster,  
Heuvelplein 23

 � 6 augustus: Kalmthout  
Gemeentehuis, raadzaal,  
Kerkeneind 13

 � 3 september: Kapellen  
AC, vergaderzaal ‘Mastenbos’,  
Antwerpsesteenweg 130

 � 1 oktober: Wuustwezel  
GC Blommaert, zaal ’t Hofke,  
Gemeentepark 22

 � 5 november: Brecht  
GC Jan Van der Noot,  
Mudaeusstraat 9

 � 3 december: Schoten  
Gemeentehuis, Verbertstraat 7

Kan je niet terecht in Brasschaat, dan 
ben je ook welkom in een andere ge-
meenten.

inschrijven noodzakelijk
Dit planadvies is gratis maar de plaatsen 
zijn beperkt, dus inschrijven is noodzake-
lijk. Hiervoor kan je terecht via  
duurzaamheid@brasschaat.be of 
T 03 650 06 58
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speelterrein

speelbos

skateterrein

1. Mishagen
2. De Aard
3. Weegbree

skateterreinen

1. Ploegsebaan
2. Neervelden
3. Kattekesberg
4. Melkerij
5. Peerdsbos
6. Elshout
7. speelzone Inslag
8. De Mik

speelbossen

1. Zegelei
2. Licht Vliegwezenlaan
3. De Prolisstraat
4. Neervelden
5. Bergstraat
6. De Hulshout
7. Antverpia
8. Molenveld
9. Melkerij

speelterreinen

18 april 

buitenspeeldag!

www.buitenspeeldag.be

Ken jij alle Brasschaatse speelplekken al?
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HYDROTECHNIC TE WUUSTWEZEL IS GESPECIALISEERD IN 
HET ONDERHOUDEN VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES 

& POMPINSTALLATIES

Wij zoeken

ELEKTRO - 
ONDERHOUDSTECHNIEKER

Contact:
BelleAqua, Nijverheidsstraat 6, 2990 Wuustwezel

t.a.v. Eline Van Bavel (hr@belleaqua.be)

TAKENPAKKET:
Als elektro- onderhoudstechnieker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
jaarlijks onderhoud en herstellen van onze waterzuiverings- en pompinstallaties bij onze 
klanten.
- Je voert interventies uit aan PLC-gestuurde installaties.
- Je neemt stalen van het afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie.
- Je zoekt mee naar oplossingen voor operationele problemen.
WIJ BIEDEN:
We zijn een sterk innovatief bedrijf waar je zelfstandig aan de slag kan en daartoe ook 
de nodige tools krijgt aangereikt: bedrijfswagen met stock, gsm, laptop, hospitalisatie. 
Je wordt ondersteund door professioneel team op ons hoofdkantoor en krijgt regelma-
tig bijscholing. Je werkt in dagregime en kan ‘s morgens van thuis vertrekken naar de 
klanten. Tot slot bieden we mooie doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld specialiseren in 
industriële toepassingen …. het kan allemaal!
GEWENST PROFIEL:
• Je bent een primus in het stellen van diagnoses op installaties 
 (elektrisch en mechanisch).
• Je bezit bij voorkeur een diploma elektromechanica of enkele jaren 
 relevante werkervaring.
• Kennis van PLC sturingen (Mitsubishi of Siemens) is een pluspunt.
• Kennis van pomptechnieken is een pluspunt.
• Je hebt een algemene kennis van informaticatoepassingen.

• Rijbewijs C is een pluspunt.
• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en 

• Je hebt veel zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
• Je beschikt over een positieve en dynamische ingesteldheid.
• Je bent klantgericht, communicatief en streeft naar resultaat.
• Je bent van nature een innovatieve persoon.
• Je bent een goeie communicator, je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
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GO! BASISSCHOOL WONDERWIJS BRASSCHAAT  
Augustijnslei 54 - 2930 Brasschaat 

GSM: 0491/96.91.58 - Tel.: 03/651.96.56   
E-mail: basisschool@wonderwijsbrasschaat.be 
www.wonderwijsbrasschaat.be

Inschrijven  vanaf 01/03/2018 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Dienstencentra Brasschaat
Vanaf 19 april zijn onze sportactiviteiten weer gestart. Voor som-
mige sporten is er nog plaats en kan je nog inschrijven! Do 19/04: 
in ruiterhal: 15 – 21 uur: infomarkt voor bewoners Brasschaat

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 16/04 om 14 uur: smulnamiddag “bavarois”en gezelschapspellen
Ma 16/04 om 14 uur: meditatie met klankschalen
Di 17/04 om 9.30 uur: de kracht van aandacht NIEUW

Wo 18/04 om14.00 uur: info – lezing : hoe zo lang mogelijk, 

Do 19/04 om 14 uur: lochborduren
Vr 20/04 om 9.30 uur: zentangle
Vr 20/04 om 14 uur: start tien-weekse regelmatigheidswedstrijd
Week van de valpreventie : ons dienstencentrum zet in op beweging! 

Elke dag om 14 uur: rollatorwandeling.  Kom samen wandelen!
Ma 23/04 om 10 uur: burgemeester Koen Verberck komt de wer-

Ma 23/04 om 14 uur: we wandelen samen een klein stukje met 
mensen die niet meer zo mobiel zijn.  Breng je rollator en goed 
humeur mee!
Di 24/04 om 14 uur: bloemschikken, voorbeeld in het dienstencentrum
Do 26/04 om 12 uur: lentemenu, plaatsen beperkt
Do 26/04 om 14 uur: kom mee dansen met Brenda! Dansnamiddag!
Vr 27/04 om 9.30 uur: mandala
Ma 30/04 om 14 uur: bingo.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Wo 18/4 om 14 uur: infosessie “Rechten van de patiënt” door 
Marijke Gheeraert, ombudsvrouw A.Z. Klina. Wil je zeker zijn van 
je plaats, reserveer dan even in het dienstencentrum.
Do 19/4 om 14 uur: bingo
Zo 22/4 om 14.30 uur: optreden Brascoband.
Ma 23/4 vanaf 13 uur kledingverkoop door marktboetiek Hilde.

aan de begeleider wandeling op en rond het domein Vesalius. 
De begeleider geeft je tips om veilig op de openbare weg te kun-
nen wandelen met je rollator. Ook mensen zonder rollator zijn 
welkom. Graag inschrijven voor 25/4 zodat je zeker bent van je 
plaats. Deelname is gratis.
Di 24/4 vanaf 13 uur: naai- en brei atelier Moeders voor Moeders.
Vr 27/4 om 9.30 uur: lente-ontbijt. Voor 10 euro krijg je een gezellig 
ontbijt aangeboden. Inschrijven verplicht voor 20/4. 
Ma 30/4 om 14 uur: voordracht Jef: “Spelen met muziek”. Graag 
op voorhand inschrijven.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Op maandagochtend: aquarel schilderen: nieuwe kandidaten zijn 

Maandagnamiddag: zangstonde: we verwelkomen nog graag 
mannelijke stemmen
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen wel-
kom = gratis

Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Donderdagnamiddag: 14 uur: open atelier
Wo 18/04 om 9.30 uur: nieuwe reeks Windows 10 – vervolg: 
Wo 18/04: start nieuwe reeks “leren tekenen” Geen voorkennis 
nodig: kom kijken naar werken van vorige reeks. Prachtig !
vrij 20/04: vertrek  om 10.30: Busreis naar Alblasserwaard: 46 euro
ma 23/04 om 13.30 uur: naald en draad
wo 25/04 om 14 uur: digitaal spreekuur
wo 25/04 om 14 uur: innerlijke rust met klankschalen

-
sing van verkeersreglement. Samen met twee wijkinspecteurs. 
Gratis maar graag aanmelden

do 3/05 om 9.30 uur: workshop “skypen”

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Bijles Frans tot 16 j. 35 jaar 
ervaring. 0486/553 687

Te huur: Dakapp. Gr. Z. 
Ter. Gar + gezam. tuin, 
open kkn, 1 gr. slpk. Bos-
duinstraat 65 b, Gooreind. 
€560 + 40 onk. 0486/331 
068

poets., str., 
babysit, heel soc. gemotiv. 
ook Eng. les. 0465/876 037

bk., ren., cor-
niche, gevel, vliesbeh., gr 
en kl. w. 0484/ 063 094
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KAPELLEN
AKKERSTRAAT 77
Verzorgde woning met zij-ingang op een perceel 
van 294 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij 
het centrum van Kapellen. Dit eigendom beschikt 
over 2 ruime slaapkamers, bureel en mooie tuin 
van 145 m². Klein beschrijf mogelijk. EPC: 747

€ 210.000

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

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRECHT

BRASSCHAAT BRECHT

KAPELLEN

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

KOEKOEKLAAN 17 - 2DE
Ruim appartement met 3 slaapkamers op de 2 
de verdieping in een klein appartementsgebouw. 
Gunstig gelegen in doodlopende straat nabij 
‘golf van Brasschaat’ en op fietsafstand van de 
Bredabaan en Centrum.Terras aan achterzijde. 
Garagebox gelegen achter hoofdgebouw. Bouw-
jaar 1981. EPC: 230
€ 240.000

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

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

BREDABAAN 820 - 1STE
NIEUWBOUW: modern app met 2 slks van 112 
m² met terras, afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. Voorzien van binnengebied met afge-
sloten garageboxen of carports, alsook afgesloten 
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

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

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

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

LEO VERMANDELLEI 22
Prachtig gelegen opbrengsteigendom op een 
perceel van 10 meter breed bestaande uit 2 
appartementen, 2 garages en grote tuin met 
tuinberging. De appartementen beschikken over 2 
en 3 slaapkamers. Ideaal als tweewoonst of voor 
vrij beroep. Vele mogelijkheden op het gelijkvloers. 
Breedte 10 meter! EPC: 259 - 331
€ 349.000

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

LUCIEN BEVERNAGESTRAAT 17
Super toffe en zonnige herenwoning met 4 slpks,
2xterras en tuin. Fantastische ligging in zeer aan-
gename buurt, nabij het centrum van Kapellen,
station en promenade. De woning heeft authen-
tieke elementen zoals hoge plafonds. Glv: inkomh,
living, nieuwe eilandkeuken, nieuwe badk., waspl.
INSTAPKLAAR! EPC: 376
€ 339.000

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

EKEREN

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

EKEREN

AKKERSTRAAT 121
Prachtig gelegen halfopen bebouwing op een 
perceel van 527 m². Deze zeer verzorgde gezins-
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

€ 289.000

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, bouwvoor-
schriften voorhanden.

€ 159.000

VORSTERSLAAN 9
Halfopen bebouwing gelegen in een rustige 
woonwijk nabij het centrum van Ekeren-Donk. 
Deze gezinswoning beschikt over 3 slaapkamers, 
inpandige garage en tuin van 140 m². Het dak 
werd vernieuwd en geïsoleerd in 2017. EPC: 494

€ 265.000

SCHOTEN
OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van Brasschaat, midden in het natuur-
gebied “Peerdsbos/De Zeurt” gelegen villagrond 
van 6988 m². Mog. tot het bouwen van riante 
vrijst. villa gezien de bouwopp. op het glvl 400m² 
bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan 
de Reigersdreef (bijgeb. mog.) en is daar de aller-
laatste in woonparkgeb., verder enkel bosgebied!
€ 435.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

€ 149.000

(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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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN 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

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

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

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 keuken. 2e verd. 2 slpks m; 
ingem. kasten, badk. en wc. 
Beschikbaar vanaf 1 juni 2018 
(zonder overname). Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Verticuteren • ontmossen 
gazon • aanleg onder-

houd snoeiwerken. Vrij-

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

Binnenkort is Immo Green Star ook aanwezig in Brasschaat Centrum

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

BRASSCHAAT MtH mooi afge-
werkt app. 2de V (zonder lift) met 
2 slpks, badk, wnkr met inger 
open keuken, berging, terras. 
EPC 241. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 229.000

BRASSCHAAT nabij golf Ruim 
app. 1ste V met 3 slpks, grote 
wnkr met open keuken, badk, 
berging, terras en autostplts.
EPC 124. Vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 239.000

BRASSCHAAT nabij centrum 
appartement 2de V met 2 slpks, 
woonkamer, keuken, badk, kel-
der, terras voor en achter, gar.
EPC 263. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 195.000

WUUSTWEZEL Gooreind ge-
lijkvloersappartement met 2 slp-
ks, woonkamer, keuken, badk, 
berging, terras met tuin en aansl 
gar.EPC 406. vg,wg,gmo,gvkr

€ 224.900

Zorgen voor elkaar, 
da’s toch normaal?!

Iedereen steekt weleens de han-
den uit de mouwen en zorgt voor 
mensen uit z’n directe omgeving: 
partner, kinderen, ouders, broers 
en zussen, vrienden of andere per-
sonen met wie je een band hebt, 
of buren. Senioren die voor andere 
senioren zorgen, vrijwilligers die 
als buddy een jongere die niet zelf-
redzaam is helpt bij z’n administra-
tie of boodschappen (ADL: activi-
teiten van het dagelijkse leven). 
Iedereen kent wel zo iemand of is 
zelf zo’n mantelzorg. Spontaan de 
handen uit de mouwen steken en 
helpen waar kan. Onze gemeente 
Brasschaat kent al verscheidene 
jaren een toelage voor mantelzorg 
aan zorgbehoevende 65 plussers; 
Een verminderde zelfredzaamheid 
en financiën waren daarbij de 
belangrijkste voorwaarden. Maar 
we stellen vast dat deze premie 
weinig bekend is bij de doelgroep, 
en dat heel wat Brasschatenaren 
die jonger zijn dan 65 jaar er ook 
nood aan hebben. De premie op 
zich van 250 euro lijkt wel een 
druppel op een hete plaat, maar 
is dan ook niet bedoeld om loon-
verlies of medische kosten te dek-
ken. Het gaat om een manier om 
waardering aan de mantelzorger te 
tonen. Vandaar dat de voorwaar-
den anders ingevuld gaan worden; 
de gemeenteraad van eind maart 
2018 heeft hiervoor groen licht ge-
geven. In de toekomst kunnen alle 
personen met een handicap vanaf 
21 jaar een beroep doen op de 
toelage; er met een bewijs van zelf-
redzaamheid (attest van de FOD 
Sociale zekerheid) van minstens 9 
punten verminderde zelfredzaam-
heid worden voorgelegd. In 2017 
maakten zo’n 72 personen gebruik 
van de mantelzorgpremie. Volgens 
de eerste simulaties komen nu 
1.062 inwoners in aanmerking op 
basis van zelfredzaamheid. Daar-
aan moeten nog wel degene die de 
Vlaamse zorgverzekering genieten 
afgetrokken worden. “Tegen eind 
oktober is er duidelijkheid over 
hoeveel aanvragen er binnen zijn 
en kunnen simulaties gemaakt 
worden om te zien of de verhoogde 
premie van maximum 250 euro bij 
de juiste doelgroep terecht komt. 
Het budget is opgetrokken van 
19.000 euro naar 55.000 euro.”, 
aldus schepen Brughmans. Aan-
vragen gebeuren vanaf 1 mei tot 
eind oktober via de Dienst pen-
sioenen en tegemoetkomingen, 
Van Hemelrijcklei, 03/650.25.00. 
Een verdere communicatie zal 
gebeuren via de Parkbode en de 
Brasschaatse Film en de gemeen-
telijke website www.brasschaat.be.

Te huur: Studio cen-
tr.-Schoten vrij €500 mod. 
0495/214 041

EPC/elektr. keuring: 
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

Alleenstaande man zoekt 
vriendin. Ik wacht op jou. 
03 653 11 52

Te koop: Stoomstrijktafel 
Laura Star, zr goede staat. 
€ 115. Tel. 0488/761 888

Schapen Ktuna zoeken 
dringend herder die kan 
tellen. Door de wol geverfd 
liefst ook. Www.ktuna.be: 
Fools. 

Ktuna presenteert Fools. 
Absurdistan op een blaad-
je met een sausje van 
domme ganzen. Kijk snel 
op www.ktuna.be

Tuinwerken en schilder-
werken. 0487/856 864

Te huur: Ardennen Chalet 
bij Laroche op vac. dorp 
a.d. Ourte. Juli, aug. All 
comf. priv htg. Tel. 03/889 
24 00

Goedkoop vellen van 
bomen, hagen, coniferen. 
0486/281 616

Zaaien van nieuwe ga-
zons, herstellen oude ga-
zon. 0486/281 616

Ik zoek werk als schoon-
maakster of babysitter. 
0489 635 638. Vredestraat 
39 2600 Berchem - Mari

Te huur: app. Heislag 6, 
1e verd., 2 slpk, badk, wc 
apart. € 660 met garage € 
700. Geen GK.
0497 374 245

Erfgoeddag 22 april
Op zondag 22 april brengt de 
Brasschaatse heemkundige 
kring BREESGATA het motto 
“KIEZEN” weer tot leven mid-
dels traditionele aanplakborden 
met verkiezingspamfletten en 

-
tiek. U vindt deze panelen, via 

een wandeling in het park, aan 
de kerk van Rustoord-Kaart, kerk 
Maria-ter-Heide en aan het heem 
van Breesgata, Miksebaan 50 
(boswachterswoning vooraan in 
het park). In het heem kan U voor 
een heerlijke pint Witkap pater 

uur terecht. (n.b. het gezelligste 
cafeetje van Brasschaat). Het 
archief staat open met meer info 
over vroegere verkiezingen met 
schotschriften en brochures. De 
verkiezingspanelen blijven tot de 
wandelzondag op 29 april 2018 
staan. Nadien moet U tot de lo-
kale verkiezingen van 14 oktober 
wachten, maar dan met nieuwe 

AZ KLINA ZOEKT ‘ZORGEN-
VRIENDJES’ VOOR (KLEIN)KIN-

DEREN VAN KANKERPATIËNTEN
Zorgenvr iend jes 
zijn zelfgemaakte 
popjes die de zor-
gen van kinderen 
helpen dragen. 
Sinds kort kun-
nen kinderen en 
kleinkinderen van 
kankerpatiënten in 
AZ Klina zo’n zor-
genvriendje mee 
naar huis nemen. 
De eerste popjes 
hebben al voor veel 

steun gezorgd en dus zoekt het ziekenhuis vrijwilligers om nog 
méér zorgenvriendjes te maken
Zorgenvriendjes zijn gehaakte of genaaide poppetjes, vaak 
kleine monstertjes. Ze  bestaan in alle maten en kleuren, maar 
hebben 1 ding gemeen: ze helpen kinderen hun zorgen dragen. 
Zorgen voor bijvoorbeeld een mama of opa die in het ziekenhuis 
behandeld wordt voor kanker. Want de ziekte is ook voor de 
betrokken kinderen heftig. Helga Van Laerhoven van het onco-
logisch begeleidingsteam: “Kinderen schrijven hun zorgen op en 
steken het in hun zorgenvriendje. Zo creëren ze een scheiding 
tussen de zorg in hun hoofd en de zorg die hun vriendje heeft 
overgenomen. Dit letterlijk ‘plaatsen’ helpt hen bij het omgaan 
met hun zorgen en de bijhorende emoties.”
De eerste zorgenvriendjes in AZ Klina hebben al voor veel steun 
gezorgd. Een 8-tal kinderen heeft tot nu toe zo’n popje mee naar 
huis gekregen. Helga: “Achteraf horen we dat ze er ook écht 
hun zorgen over zieke ouders of grootouders aan kwijt kunnen. 
Daarom zoeken we vrijwilligers die nog meer zorgenvriendjes 
willen haken of naaien. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen en 
kleinkinderen van kankerpatiënten een vriendje mee naar huis 
nemen.”
Wie graag meedoet kan mailen naar: zorgenvriendjes@klina.be

Verdachte diefstal 

Tijdens het verkeerstoezicht 
ter hoogte van de wegenwer-
ken aan de Sint-Jobsesteen-
weg werd dinsdag een brom-

opgemerkt. Toen de politie 
de man wilde tegenhouden, 
ging die ervandoor. De politie 
zette de achtervolging in. Iets 
verderop kwam de man ten val 
en kon hij worden gevat. De 

eerder gestolen te zijn en werd 
inmiddels terug bezorgd aan 

man bleek trouwens niet aan 
zijn proefstuk toe want hij is 
bij onze diensten gekend voor 
meerdere diefstallen.

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

Vellen van gevaarlijke en 

0486/281 616
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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

GRATIS PLAATSING

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be
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EPC 196 kWh/m² (vg,wp,gmo,gvkr) 

KAPELLENBOS bij Golf: 

Topklassevilla op ca. 
10.095m², riante living, 

luxe leefkeuken, 
4 slaapkamers, 

3 badkamers, hobbyruimte, 
binnenzwembad, enz.

€ 1.650.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

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

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.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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

Brandhout eik (vers)

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

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

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

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

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

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

Moto te koop gevraagd  
0485/874 687 (Dirk)

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

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

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

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

0495/504 635

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

Chauffeur zoekt werk. 
A1, A, B, C, D, B+E, C+E, 
D+E. Spr.Spaans btje 
Eng. + Ned. 0466/014 690

Wie wil zelf tuinieren op 
stuk in duboislei tegen Kl 
verg. 0499/807 653

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

Schilderwerken: Gypr., 
lamin., all., sort., bezet.  
schilderklaar. Gr. pr. off. 
0485/300 437

Garageverkoop 1 mei, 
Elzenstraat Kapellen.

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

8.5/u. gsm: 0484/253 226

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

Te Huur: app. Heislag 6, 
1e verd., 2 slpk, keuken, 
aparte WC, mogelijk ga-
rage. Tel. 0497 374 245

Plat dak - Schilderen
0488 385 204

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure, manicure, 
a. huis. m. voetmassage. 
Enk. op Afspr. 0496/908 029



Brasschaatse Film,     Nr. 16,     18-04-2018  27

Engel & Völkers Brasschaat • Bredabaan 280 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-658 12 00
brasschaat@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.be

Adres: Kapelsesteenweg 264 • Brasschaat

OPEN HUIS 
zaterdag 21 april van 11u. tot 13u.

OPENDEURDAGEN 
21 & 22 april

SMEEDĲZEREN 
DEUREN

en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? 
Parket- of gietvloeren?

Gratis offerte.

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Tegelzetter - Vloertegels - Laminaat - Hardhout
Gips - Schilderen - Straatsteen

 0488 583 490 -  Techniekbouw2000@gmail.com

Ambachtelijke pralines. 

Strips gezocht. 

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 

Calpe te huur

gr. terr. zeezicht, tv. vl., 

alle comfort. 03/326 13 87

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

De nieuwe Kompanie brengt dit voorjaar: 
“De Tuinman” een psychologische thriller  van Paul Coppens
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 aan-
vankelijk buiten werken maar hij blijft zich opdringen. Dan daagt het bij haar dat 
het een hoofdpersonage zou kunnen zijn voor een nieuwe thriller waar haar uitge-
ver 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 0475/900772 alle dagen tussen 10h00 en 20h00.



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

 
 

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

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

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

Schoten, Fluitbergstraat 48:
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)

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: -
tement op 1ste V met salon-eetkamer, hall, keuken met 
terras, kleine slaapkamer, grote slaapkamer, badkamer 
met douche en toilet, kolenkelder KL1 en provisiekelder 
PL1 – klein beschrijf !
BERCHEM: Wapenstilstandlaan  12 - te renoveren 
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 
met sierschouw, eetkamer, 2 slaapkamers met terras, 
badkamer, WC.
MERKSEM: Lambrechtshoekenlaan 155 - appartement 
2de V met hal, berging, wc, wasplaats, badkamer, 2 
slaapkamers, living met eethoek en open keuken.
MERKSEM: Sluitberg 4 - gunstig gelegen appartement  
4deV met lift, inkomhal, vestiaire, living met open haard, 
parket en terras, halfopen ingerichte eiken keuken, ruime 
berging met douche, ingebouwde kasten, badkamer, 
apart toilet, 1 grote slpk met terras, 1 kleine slpk, eiken 
binnendeuren, dubbele beglazing, garagebox achter het 
gebouw (3 m x 5,20 m) met automatische poort en kelder. 
MERKSEM: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.         
MERKSEM:
veel mogelijkheden – kelder - Glvl : gang, traphal, living, 
eetkamer, slaapkamer, buro, keuken, wc, veranda, tuin - 
1ste V : nachthal, 3 slaapkamers, badkamer met douche, 
wc, voorraadkamer
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.
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BURGELIJKE 
STAND

Elias Maryan 05-04, Brasschaat
Van Schil Liv 06-04, Merksem
Pas Carvalho Maybelle 03-04, Kalmthout
Vermeiren Eloise 04-04, Brasschaat
Van Doninck Flore 04-04, Essen
Ost Noah 03-04, Borsbeek
Helsen Tilly 03-04, Brecht
Van Doninck Camille 03-04, Malle
Wouters Tristan 05-04, Ekeren
Vanhees Mathis 05-04, Kapellen
Crocaerts Elise 04-04, Kapellen
Dolahsek Niels 05-04, Brasschaat

Roosens Lily 10-04, Wilrijk
Misiek Maxim 08-04, Essen
Belmans Noppe Cedric 08-04, Brasschaat
Van de Ven Alec 09-04, Brasschaat
Schrauwen Jolien 08-04, Brasschaat
Roels Mil 08-04, Brasschaat
De Strooper Pippa 10-04, Kapellen
Dielen Emiliya 08-04, Merksem
Schouteden Pablo 29-03, Merksem
Kamperdijk Van den Schoor Arthur 28-03, Hoevenen
De Rijcker Otis 03-04, Loenhout
Strobbe Marie 30-03, Schoten

Noppe Ivonne, 93 jaar, weduwe van Browne Patrick, Essen
Nieuwe Weme, 71 jaar, echtgenoot van Jensma Trijntje, Brasschaat
Jacobs Frans, 84 jaar, echtgenoot van Spanenburg Antonia, Brasschaat
Eestermans Johanna, 87 jaar, echtgenote van Grootaerd Louis, Brasschaat
Buijzen Appolonia, 80 jaar, echtgenote van van Kleef Carolus, Kapellen
Berus Jan, 87 jaar, weduwnaar van Corbeel Albertina, Brasschaat
Dillen Bertha, 91 jaar, echtgenote van Adriaenssens Renatus, Brasschaat
Verhoeven Maria, 93 jaar, weduwe van Fosselle Bernard, Brasschaat
Janssen Frieda, 64 jaar, echtgenote van de Bruijne François, Kalmthout
De Beuckelaer Maria, 85 jaar, echtgenote van Simons Laurentius, Stabroek
Smidts Arlette, 81 jaar, weduwe van Claes Willy, Kalmthout
Buysse Antonetta, 92 jaar, weduwe van Jaspers Joannes, Kapellen
Nys Eric, 44 jaar, Antwerpen
Lenaerts Ludovicus, 91 jaar, echtgenoot van Raymakers Clara, Brasschaat
Schoof François, 83 jaar, echtgenoot van Kegels Marietta, Brasschaat
Van den Bosch Maria, 88 jaar, echtgenote van Meulemans André, Schoten
Vorsselmans André, 61 jaar, echtgenoot van Maas Wendy, Wuustwezel
Lindekens Denise, 57 jaar, Brasschaat
Adriaenssens Lena, 67 jaar, echtgenote van Van den Kieboom Henri, Brasschaat

WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

21-22/04 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21-22/04 Fockaert Lieve 0476/306 624

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

21-22/04 Dr. Verhaert 03/568 77 10

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

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Ophaling huisvuil  april

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

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

Ophaling huisvuil april

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten 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
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LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

03 653 52 90

Brandhout gratis af te 
halen. Tel. 03/664 88 73

Tuinwerk, schilderen. 
0466/464 299

Te koop: 
Beka 845km. Als nieuw, 
prijs €650. Tel. 0478/831 
312

Golfballen 50 v. €20 / 100 
v. €35 / 500 v. €100. Gsm 
0479/306 499

Te huur: Brassch. Centr. 
Hofstr. Mooi rust. app. 2 
verd. gn lift. 1-2 pers. gar. 
mog. Tel. 03/651 77 68

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

•

0
%

INTEREST
OP 10 

MAANDEN

Lentekorting festival !

€ €799
!Nieuw

€ €799

Gratis
2 hoofd-
kussens

inclusief
Matras€499

€

€

€

€in 
stock

€189
€139
€129

€59

Toonzaal vol Knalaanbiedingen

€638€

€710




