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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Bredabaan 1003 
Brasschaat

T. 03 633 09 88 
info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

De Beste 
Lenzenvloeistof 

aan een topprijs!!

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

MOOIE BEDRUKTE JERSEY
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

P. Van der Auwera

Ruime keuze
communie
+ geschenk

      03 /664  03  69

EYEWEAR

Bredabaan 169 - Brasschaat  - 03/651 55 35
       Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

Ontdek Giovane Brasschaat
 € 300*

* Actie tot 15/5/2018, actievoorwaarden in de winkel

Merken:

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

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
03 283 81 13
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)

NIEUW

Café 
De Koperen Pan

 Verse Snacks 
Vanaf dinsdag 1 mei terug alle dagen open

Bredabaan 600 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/689 32 89

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

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

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

0484/46.10.20                   www.deluxeservices.be
Wandel gratis mee met een natuurgids.

29 april 2018 – Natuurwandeling in domein Mastenbos te Kapellen met als thema ‘Lente’. Het “Mas-
tenbos” is met z’n 150 hectare een afwisselend gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige gras-
vlaktes, bosranden en resten van vroegere boomaanplantingen. Je wandelt deels ook door oude 
bomendreven van een vroeger landschapspark. Lente, zomer, herfst of winter, elk seizoen bezorgt je 
enkele frisse zorgeloze uurtjes in dit heerlijke gebied. Kom je mee op verkenningstocht? Wat kan je 
er bij een wandeling zoal tegenkomen? Oude zomereiken en berken groeien met plezier in elkaars 
gezelschap. Ze verdragen her en der het gezelschap van de grove den. Op de veldjes die nog niet zo 
lang gelden geplagd werden komt de struikhei langzaam weer te voorschijn. Met het beheer van het 
gebied wil men een gemengd loofbos verkrijgen met open plekken. Verder tijdens de wandeling krijgt 
het gebied een andere uitstraling. Dit deel was ooit een landschapspark. De majestueuze dreven 
nemen je mee naar lang vervlogen tijden. Her en der werden er rododendrons gekapt. Deze struiken 
zijn in het noorden van Antwerpen niet meer weg te denken maar uitdunnen is noodzakelijk anders 
overwoekeren ze alles. In het oude landschapspark vind je een langgerekte vijver. Vleermuizen pro-

eten, oude holle bomen om in te vertoeven en bunkers om ‘s winters op hotel te gaan. Als je stilletjes 
bij de weiden aankomt ontdek je misschien enkele grazende reeën. Je kan hier ook het spoor van 

thuis in het Mastenbos. Hier zont nog de levendbarende hagedis. Heb je de grote waterpartij, dicht bij 
de ingang, opgemerkt? Deze vroegere zandwinningsput werd onlangs kikker- en paddenvriendelijk 
gemaakt. De oevers werden schuin opgewerkt en het middengedeelte werd minder diep gemaakt. 
Nu kunnen de oevers spontaan ontwikkelen zodat het weer een thuis wordt voor vele planten en 
dieren. Vertrek: Oude Galgenstraat aan het infobord tegenover fort Ertbrand in Kapellen. Afspraak: 
10 uur. Deze wandeling wordt U aangeboden door de Natuurgidsen van Kapellen 
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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

Voor meer info surf naar www.miele.be of ga langs bij:

*Paketten kunnen aangevraagd worden.

Miele. Voor alles waar je echt om geeft.

Perfect doseren. Perfect wassen
Perfect resultaat

6 maanden

GRATIS
UltraTabs

Multi*

Bij aankoop van een
TwinDos wasmachine*

TOTALE UITVERKOOP STOELEN STOCK

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

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

Man z.w. tuin, schoon-
maken e.a. renovatiew. 
0465/152 661

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

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

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

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

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

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

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

BOBO Fashion • damesmode • maat 36 - 46 • Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63
www.bobofashion.be         Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak                 BOBO  Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

Actie broeken *
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 25 april
Dagsoep

Kipfilet Clamart (fijne 
erwtjes), kroketten

Donderdag 26 april
Dagsoep

Steak, kruidenboter, 
frietjes

Vrijdag 27 april
Dagsoep

Fris tonijnslaatje, 
gebakken krieltjes

Maandag 30 april
Dagsoep

Gemarineerd 
varkensribstuk

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.

Doe jij ook m
ee met

onze uitdagi
ng?

Bekijk onze 
site of

    pagina e
n doe mee!

Laageind 19 - 2940 Stabroek - 03 561 05 00                                                                    info.pito@provincieantwerpen.be

Opendeurdag
Opendeurdagzondag 6 mei 2018van 10 tot 17 uur

Inschrijven? Meer info?
Surf naar www.pitostabroek.be

Maatwerk in hout
Zolderisolatie & inrichting  velux  kasten  binnendeuren

gevelbekleding  terras  tuinpoort

Tom Verwimp
Riemenstraat 93  2290 Vorselaar

Tel 0494 919 455  tom.verwimp1@gmail.com  www.woodfull.be

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

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 Vries-
donk Brasschaat mee 
te helpen onderhouden. 
10€/u, in bezit van ei-
gen wagen. 0499/889.829 

2de Algemene kwis MB 
The Fox Edition (Zaal 
d’ouw kerk lage kaart 644 
vanaf 20.00) Inkom 18 € 
max 6 pers / ploeg Inschrij-
ven via martin.bevers@
telenet.be en dit voor 18 
april 2018.
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Algemene glaswas • Reinigen van koepels
Carports • Cornishen • Afwassen houtwerk

Garagepoorten • Leegmaken dakgoot

0489 87 30 62

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis

Driesheide 78 - 2980 Halle-Zoersel - info@javaca.be

ZELFWERKEND PATROON

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

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Genieten van een kleine, heerlijke snack, 
warme of koude drank,

met een overweldigend uitzicht,
midden in het park van Brasschaat?

Vernieuwde speeltuin
Roeibootjes

Strand met ligstoelen

4 jonge
ondernemers 

blazen nieuw leven 
in het vernieuwde 
boot- & badhuisje

Volg ons op Facebook: “boothuisje brasschaat”

www.hensnv.be

Geïnteresseerden 
kunnen hun CV 
zenden naar:

HENS NV 
t.a.v. Els Bertels 
(personeelsdienst) 
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel
Tel: 03/669 95 55
Fax: 03/669 90 27
Els.bertels@hensnv.be

De groep HENS is een dynamische familieonderneming
gevestigd te Wuustwezel. De onderneming is gespecialiseerd 
in grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, 
parkings en rioleringen. 

Wij zijn dringend op zoek 
voor onmiddellijke indiensttreding (m/v): 

CHAUFFEURS 
met rijbewijs CE

voor
Opligger / kipwagen

Kleine camion met containersysteem
kraanwagen

Functieomschrijving: 
• U bent verantwoordelijk voor het vervoeren van de 
 aan u toegewezen planning

• Ervaring in grondwerken (en/of containertransport) 
 is een pluspunt
• In het bezit zijn van een rijbewijs CE
• Wonend in de regio Brasschaat/Wuustwezel 
Ons aanbod:
• Loon in overeenstemming met de functie 
 + maaltijdcheques
• Ingeschreven in paritair comité transport

27 april op het terrein van K. Soc Maria-ter-Heide, de Beelenlei. Socio voor de wedstrijd: stoof-
vlees of vol au vent met frietjes voor € 15,- Eten om 18.30u. Aftrap om 20 uur. Inschrijven:
info@dames-mth.be

DAMES VAN K. SOC. MARIA-TER-HEIDE
ONTVANGEN KAMPIOEN CLUB BRUGGE

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

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

Snoeien van bomen 

Aanleg gazons

Onderhoudscontracten 

Vrijmaken 
van bouwterreinen.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be Leegmaken van huizen, 

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

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

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

Gratis! Brandhout!!! Voor 
Haard. Bel gsm: 0494/900 
301 !Gratis!

67 j. alleenst. lieve man 
zoekt vriendin v. gezel-
schap. Ik wacht op jou. 
03/653 11 52
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de
DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het heengaan van

Charel ’s Heeren
weduwnaar van Lisa Neuckens

Uw stille aanwezigheid op de dag van de uitvaart
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot

steun bij het verwerken van dit verlies.
Ook een bijzonder woordje van dank

aan de Heemkundige Kring ‘Breesgata’
voor het uitlenen van de vlag en de foto

van Harmonie De Vriendenschaar.

Rosa ’s Heeren,
kinderen en kleinkinderen.

demeyeruitvaart.be  •  Brasschaat

WUUSTWEZELSE

BANDENSERVICE

Banden alle merken en maten

UITBALANCEREN EN MONTAGE

Accu’s

Remmen

Schokdempers

Uitlaten

Trekhaken

Fietsdragers

Velgen Alu

Remschijven

Kampweg 54 - Wuustwezel - 0487 76 47 70

Maak nu
uw afspraak,

om lange

O
nt

w
er

p 
El

ite
 R

ek
laa

m

VERHUIS JORSSEN SCHOTEN 
DOET BREDABAAN OPKIJKEN

BMW concessie Jorssen Schoten verhuisde dit weekend 
naar een nieuw gebouw, 750 meter verderop. Met de verhuis 
verandert ook de naam in Jorssen Noord en wil de garage 
graag zijn klanten nog meer ontzorgen.
Op de dag van de verhuis droegen de medewerkers van 
Jorssen een grote kartonnen verhuisdoos symbolisch over 
de Bredabaan naar de nieuwe vestiging. Een manoeuvre dat 
heel wat voorbijgangers geamuseerd deed opkijken.
Nieuwe vestiging, meer service
Philippe Eeckels, Operationeel Directeur, verwoordt de reden 
voor de verhuis als volgt: “750 meter lijkt misschien weinig, 
maar voor ons maken die meters een wereld van verschil. We 
zijn voortaan nog beter bereikbaar en zichtbaar, en beschik-
ken over de meest moderne infrastructuur om onze klanten 
nog beter te ontzorgen. We hebben met zijn allen maanden 
naar die nieuwe werkplek uitgekeken en zijn heel erg trots dat 
we onze klanten straks hier mogen ontvangen.”
Naamsverandering naar Jorssen Noord
Het idee om de concessie een nieuwe naam te geven, lag 
al lang voor de verhuisplannen op tafel. Eeckels: “Klanten 
vinden hun weg naar Jorssen vanuit alle gemeenten in het 
Noorden van Antwerpen. Of onze maatschappelijke zetel nu 
in Schoten, Merksem of Brasschaat ligt, dat maakt eigenlijk 

we zijn: dé BMW-partner voor iedereen die zich goed voelt in 
de gezelligste regio van Antwerpen.”
Verhuis met het hele team
Om in de verf te zetten dat Jorssen een warme en menselijke 
garage is, en om de verhuis wat extra ruchtbaarheid te geven, 
werden alle medewerkers op het verhuis weekend opgetrom-
meld voor een originele stunt. Het hele team droeg een grote 
kartonnen verhuisdoos (met daarin een wagen?) over de Bre-
dabaan naar de nieuwe vestiging.
Eeckels: “Een betere teambuilding-activiteit bij de opstart van 
dit nieuwe hoofdstuk is nauwelijks denkbaar. De actie sym-
boliseert ook erg goed het belang dat we hier hechten aan 
samenwerking. En dat met de knipoog en de glimlach die zo 
goed bij ons past.”

JORSSEN NOORD
Kapelsesteenweg 1-3 • 2170 Merksem

info@jorssenschoten.net.bmw.be
www.jorssen.bmw.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.
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Z e t e l b e d r i j f

Bij ons kan U terecht 
voor LVT luxe parket 
vinyl stroken en tegels 
van JAB.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom of via de 
website.
Ook voor de doe-het-
zelver.  

 
www.HERFIL.be

JAB VLOEREN

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

ons aanbod  surf naar

Kaaswinkel & delicatessen

Bistro 
(kaas & charcuterie)

Ontbijt 
(graag reserveren)

Lunch • Recepties • Feestjes
Kaasbrunchen

Gratis levering thuis

De Kaaslounge

Bij bestelling kaasloungeschotel 
per 8 personen 200 gr. extra kaas 

(bij afgifte bon)BO
N

BREDABAAN 322 • 2930 BRASSCHAAT • 03/297 74 78 • 0475/809 206

Kaasmeester

Beste Lezer,
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ECHTE BOTERSANDWICH
HEERLIJK ZACHT EN VOL VAN SMAAK !

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASSCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

ELKE DONDERDAG 
€ 5 PER 8 ECHTE

BOTERSANDWICHES NAAR KEUZE

NATUUR OF HEERLIJK GEVULD MET:

Veenbessen
Rozijnen

Chocolade
Parelsuiker

Deze actie loopt van 26 april t/m 31 mei 2018

In zijn 96ste levensjaar ontsliep zacht

Gustave Tack
Weduwnaar van Paulina De Wilde

geboren te Sint-Lenaerts op 11 februari 1923 en overleden
te Brasschaat in het WZC Vesalius, afd. Zonnebloem

op 17 april 2018.

Dit melden u:

Augusta en Veerel Tack - Van Eetveldt,
Frank en Diane Van den Eynde - Tack,

zijn kinderen,
Lisette De Wilde,

zijn schoonzus.

U wordt uitgenodigd de bijzetting van de asurne 
in het urnenveld van de begraafplaats van Brasschaat, 

Maria-ter-Heide, bij te wonen 
op zaterdag 28 april 2018 om 10 uur.

Samenkomst aan de begraafplaats vanaf 9.45 uur.

Een bijzondere dank aan het personeel van het WZC Vesalius
en aan Dr. Jacobs voor de goede zorgen.

Correspondentieadres:
Familie Tack - De Wilde
P/a Uitvaartzorg Peeraer

Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem

Uitvaartzorg Peeraer-Wijnegem. Tel. 03-353.60.83         www.peeraer-wijnegem.be  

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Bolhortensia’s Macrophylla 3 stuks € 10,-

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

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

Te koop: Rubbens 8-pit 
met 2 ovens alles ver-
nieuwd, €3500. Com-
bisteam nieuw €4000. 
0477/525 485. Gastro-
norm te koop.

Te koop: Prof. koffie-
machine. Saeco royal, 
volautom. 1 jaar nw. 
0477/525 485

Te koop: Fiets Oxford+-
Gazelle a. €110. schijfrem-
men. 0477/525 485

Te koop: Partij schoolge-
rief en speelgoed vhg. Van 
Hemelrijcklei 70/1. Tel. 
03/651 57 90. voor grote 
opkoper.

Man zoekt werk: Tuin-
werk, poetsen, oppas. Spr. 
Eng. + Fr. 0465/936 604

Garage te huur: Bras-
schaat, Maria ter Hei-
de-centrum. Prijs: € 65/
maand. Beschikbaar van-
af 1 mei 2018. Voor alle 
inlichtingen: patrick@van-
noten.net

Ik zoek werk, poetsen, 
babysit, oppas. 0466/272 
836

BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Fiscale tips : 
0486/382228

Lieve dame gezocht om 
onze drie kindjes (8, 6 en 
4) van school te halen 
en te koken op di en do 
(0479921864) 

Vacature: Verpleegkundi-
ge voor consultatie/opera-
tiekamer. 25 of 30u/week. 
Maatschap Orthopedie 
AZ Klina. Contact Marina 
Hansen 03/650 52 14 of 
secr. 03/650 50 55. Onm. 
indiensttreding.

Goedkoop verwijderen 
van bomen, coniferen, ha-

Zaaien van nieuwe ga-
zons + herstellen oude 
gazon. 0486/281 616

Vrijmaken van bouwper-
celen, verhakselen stron-

Vellen van gevaarlijke 
bomen met hoogtewerker 
30m h. 0486/281 616

Containers voor afval van 
uw tuin. Takken, stronken, 
planten. 0486/281 616

Inboedels opruimen 
0478536719! 

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

Ik zoek iemand die iets wil 
bijverdienen voor verkoop 
markten (in nederland) in 
de weekends op regel-
matige basis 0476466216 
Franken Bart.
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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 ,  terras, 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

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

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 
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3 dagen of meer overeen 
te komen.

Vereist rijbewijs BE
en kennis van 

schrijnwerkerij

GEVRAAGD

Contacteer

AIR-CONCEPT
0475/467 060
info@air-concept.be

 HULP VOOR 
WOENSDAG MET 
RIJBEWIJS BE

Contacteer
Air-Concept 
Zandstralen

0475/467 060

WIJ ZOEKEN

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

SMEEDIJZEREN 
DEUREN

en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? 
Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

NAREKA wandelingen
Deze wandelingen, onder 
leiding van een natuurgids, 
duren 2 à 3 uur. Inschrijven 
is niet nodig, deelname is 
gratis en iedereen is wel-
kom! Mei: Di 01.05.2018*-De 
Maatjes- Start: 07u   Kerk 
Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/
Wuustwezelsteenweg, 2920 
Kalmthout. Thema: Vroege 
vogels.- Gids: Cel Van Hooy-
donk. Zo 06.05.2018*-Grens-
park: Vlaams natuurreservaat 
de Kalmthoutse Heide- Start: 
06u   parking De Vroente 
Putsesteenweg 129, 2920 
Kalmthout. Thema: Vroege 
vogels.- Gids: Jos Jacobs. 
Vr 18.05.2018*-De Maatjes- 
Start: 19u   Kerk Nieuwmoer, 
hoek Kerkstraat/Wuustwezel-
steenweg, 2920 Kalmthout. 
Thema: Avond genieten in 
De Maatjes.- Gids: Frans Van 
Dijck. Zo 27.05.2018° -Grens-
park: Noordpolder- Start: 
10u   Onderstal 32,  4631 RX 
Hoogerheide NL Thema: Van 
Brabantse Wal tot Polder.- 
Gids: Jac Smeijers °  wande-
ling in samenwerking met IVN. 
*  wandeling in samenwerking 
met Natuurpunt Noorderkem-
pen

Ik ben op zoek naar een  
man tss de 40 à 50 jaar, 
geen lat-relatie. Houdt van 
terrasjes, restaurant, cine-
ma, de zee, reizen. Eer-
lijk, trouw, enkel serieuze 
reacties graag. 0470/045 
872

58 j. lieve man zoekt lieve 
vrouw. 0472/64 12 07

Man z.w. tuinw., gazon, 
snoeien. 0466/273 038

Ik zoek werk schoon-
maak. Strijken, babysit. 
0466/188 597

Gelnagels
Shellac

ook aan huis
0489/570 460

Ik ben een dame, ik zoek 
werk. Schoonmaken, strij-
ken, babysitter, voor oude-
ren en jongen. 0466/104 
102

Te Koop: Porsche 996 4S, 
zwart/zwart, handgescha-
keld, 165.000km onder-
houdsboekje. €30.100,- 
0496/168.684

DELUXE SERVICES  
Is uw DAK, RIETEN DAK,
GEVEL, TERRAS en OPRIT
zeer vuil, onverzorgd en groen?
Dan is het voorjaar het
beste moment om uw
woning te laten reinigen en 
ontmossen. 0484/46.10.20
www.deluxeservices.be

Te koop: 
Columbus € 400, wieg € 
30. Tel. 0476/ 220 818

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  
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VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA
Zilverenhoeksteenweg 107 - 2920 Kalmthout - Tel. 03/667.59.41
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

DOUNIA MAHAMMED
SALUT COPAIN

Vrijdag 27/04 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 8 euro – kassa +1 euro

“De grilligheid van de fantasie, de muzikaliteit van de tekst en 
het bizarre bewegingspatroon smelten samen in een 

voorstelling die tegelijkertijd fragiel en krachtig weet te zijn en 
de toeschouwer voortdurend meeneemt. Het geheel ademt 

generositeit uit.” (Juryrapport Theater aan Zee)

LAP VZW
CHOCO OF KAAS?

Zaterdag 28/04 om 14u en 16u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 6 jaar.
Ikv Dag van de Dans

Kies ik een orka of een goudvis in mijn opblaasbaar zwembad?
Wil ik achterwaartse koprol kunnen, vleugels hebben, naar 
de maan gaan, uitvinder worden of wil ik wat een ander wil?

www.chocoofkaas.be 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
OPEN ATELIERS

1 tem 6/05 – diverse locaties
gratis

Van dinsdag 1 mei tot en met zondag 6 mei is het eindelijk 
zover… Open Ateliers, tijdens de Week van de 

Amateurkunsten. Deze periode stellen verschillende 
kunstenaars en verenigingen in Brasschaat hun atelier open 

voor bezoekers, zijn er verschillende concerten mee te 
pikken en is er een uniek locatieproject van de Gemeentelijke 

Academie voor Muziek en Woord. 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

LUCY & THE BIRDS
STORIES IN BETWEEN

Woensdag 2/05 - 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

Met ‘Stories In Between’ komt Lucy and The Birds door de 
grote deur binnen. De plaat laveert mooi tussen pop-jazz 

met een triphop-feel en haakt zich hier 
en daar lekker vast in stevige poprock, 

gekruid met een vleugje percussief experiment.
www.lucyandthebirds.com

ACADEMIE VOOR WOORD EN MUZIEK
DUIST

4, 5 en 6/05 om 20u30 (6/05 om 14u30) – Naast Perron 
Noord, Licht Vliegwezenlaan 11

10 euro – student 8 euro –  -12j 5 euro
Na het locatieproject ONS op het militair domein van 
Kapellen, tekent de academie met Duist weer voor 

muziektheater op maat van een unieke plek. Jong en oud 
wederom samen op scène. Duist wordt een muzikaal 

bruisend spektakel in open lucht.

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kant, oude medailles, blikken dozen
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen
 Oude zakhorloges en polsuurwerken
 Oude munten en oude kerstballen
 Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,

slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

VAN ’T VELD OP UW BORD
(H)EERLIJK, LOKAAL & ORIGINEEL!

GERECHTEN MET BIOLOGISCHE VERSE SEIZOENSGROENTEN

WEKELIJKS BUURTKRAAM 14:00 – 18:00 
WOENSDAG, HENDRIK LUYTENPLEIN TE BRASSCHAAT

VANAF 3 MEI OOK OP
Donderdag, Maria-ter-Heide, Bredabaan overzijde van huisnummers 1015-1019

Voor onze gerechten en wijze van bestelling
WWW.AARDSESMAKEN.BE

Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de woensdagnamiddag 
(vanaf 14.00u.) in de refter van het GIB kwam de paashaas op 
bezoek en trakteerde de aanwezigen op een geschenkje in de 
vorm van paaseitjes. Zowel de handige knutselaars als de kaar-
ters en de Rummicubspelers lieten het zich smaken.

PAASHAAS OP BEZOEK 
BIJ VIEF
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Maandag 16 april was een erg droevige dag voor de Gelder Herenmode. We werden 
opgeschrikt door een hevige brand in ons pand Van Noten op de Bredabaan 441 in 
Brasschaat. Deze brand heeft alles verwoest, waardoor de zaak voor onbepaalde tijd 
gesloten zal zijn. Wij zijn vooral dankbaar dat er geen gewonden zijn. 
Aan alle onze klanten die nog een bestelling  of kledij met retouches moesten komen 
ophalen, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om alles netjes te regelen. In-
dien u geen seintje van ons krijgt, zijn wij tot onze grote spijt niet meer in het bezit van uw 
contactgegevens. Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons te contacteren op het nummer
03/ 636 43 90 of per mail  mail@degelderfashion.com 
Wij willen alvast via deze weg iedereen bedanken voor de steunbetuigingen die we 
hebben mogen ontvangen. Dit geeft ons veel moed tijdens deze hectische periode. We 
willen ook onze buren en de hulpdiensten van harte bedanken voor hun goede zorgen.
Ons team zal u blijven ontvangen in onze winkel in Sint-Job-in-‘t-Goor, Handelslei 27. Er 
is parking voorzien 100 meter verder. Wij hopen u dan ook hier opnieuw te zien. Onze 
passie en groot hart voor onze klanten blijft een drijfveer.
Bent u slecht te been of is het absoluut geen mogelijkheid voor u om tot onze andere 
vestiging te komen? Geen enkel probleem, bel ons op 03/636 43 90 en wij maken sa-
men met u een afspraak. Onze openingsuren in Sint-Job zijn: dinsdag t/m zaterdag van 
10-18u, zondag en maandag  gesloten. Hopelijk tot snel!

Hartelijke groeten,
Kylie, Dries, Ingrid en Stijn

VERWOESTENDE BRAND BIJ DE GELDER FASHION - VAN NOTEN

OVERLIJDENSBERICHT

†
De familie meldt u met droefheid het overlijden van

Frank De Meyer
Echtgenoot van Brigitta Lambrechts

Stichter Loodgietersbedrijf “Frank De Meyer bvba”
Geboren te Brasschaat op 20 januari 1945

en er overleden in het A.Z. Klina op 17 april 2018. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op donderdag 26 april 2018 om 10 uur
in de Sint‐Antoniuskerk te Brasschaat ‐ Centrum.

Samenkomst in de kerk, A. Reusensplein, om 9.45 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
aldaar, Miksebaan.

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

demeyeruitvaart.be

Grote keuze 
tuinmeubelen

AAN SCHERPE PRIJZEN
90% voorradig

Eden
De tuin van Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16 

www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Mooie keuze kwalitatieve binnenmeubelen

KWALITEIT IN 
ELKE STIJL

MAANDAG 30 APRIL
EN DINSDAG 1 MEI 

GEOPEND

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)

5de BRASSCHAAT KLASSIEK OP 13 & 14 juli 2018
De vijfde editie van Brasschaat Klassiek vindt plaats op vrijdag 13 (jawel) 
en zaterdag 14 juli 2018 in het Gemeentepark van Brasschaat. Organi-
sator Klassiek in ’t Groen gaat dus opnieuw voor twee muziekavonden 
en heeft de bedoeling van de lustrumeditie iets speciaals te maken. 
Details over de programmatie zullen in latere stadia bekendgemaakt 
worden. Een zekerheid is evenwel dat de tweede avond naar traditie in 
het teken zal staan van de mooiste symfonische muziek en van de meest 
meeslepende opera-aria’s, gebracht door groot orkest en koor en een duo 
grote Belgische stemmen. De artistieke leiding van Brasschaat Klassiek 
is, zoals steeds, in handen van artistiek directeur Robert Groslot, tevens 
dirigent van The Robert Groslot Gala Orchestra, en op het festival ook 
van het koor Fine Fleur. De online ticketverkoop voor Brasschaat Klassiek 
2018 is reeds gestart, tickets te verkrijgen via www.brasschaatklassiek.
be. Brasschaat Klassiek wordt georganiseerd door Klassiek in ’t Groen 
vzw, in samenwerking met het Cultuurcentrum Brasschaat. Brasschaat 
Klassiek 2018, op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 2018 in het Gemeentepark 
van Brasschaat, aan het kasteel. Start concerten telkens om 20.00u, 
terrein open om 18.00u. Tickets: wandelticket: € 10,00; gereserveerde 
stoel: € 20,00; Silver VIP: € 40,00. Reservatie vanaf 12 augustus 2017 
via www.brasschaatklassiek.be of telefonisch via 070 345 345. Alle info 
via de website. 
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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

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

GEZOCHT
Echtpaar als 

huispersoneel
Regio Brasschaat

• Tuinman
• Koken en onderhoud huis

Leuke en familiale werksfeer

Voor meer info:
Contacteer 0476/578 138

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
Ontbijtdame

Maandag en
dinsdagochtend

10u. per week
Bredabaan 950 

2930 Brasschaat  
03 663 09 27 

info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

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

KFC Exc. Kaart
woensdag 25 april
19.00u: U13 - SK Grav. Sch. B
zaterdag  28 april
10.30u: U11 - FC Essen b 
10.30u: U13 - Mariaburg a
10.30u: U7 - KFC Brass. b
10.30u: KSK Donk a - U8
10.30u: U9 - Heibos SV a
10.45u: Mariaburg b - U10
zondag 29 april
09.30u: U15 - KFC Brass. b
11.15u: U17 - KSOC MtH
15.00u: FC Turk Sp. - 1e ploeg
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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Klusjesman inricht., elek-
tr. garagedeur, vliegraam, 
rolluik. 0499/216 561

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Moto te koop gevraagd  
0485/874 687 (Dirk)

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

De vloek der domheid 
neemt Ktuna over - was 
dat al niet zo dan? - op 
19,20,24,25 en 26 mei 
in ‘t Kerkske te Kapel-
len. Reserveer tijdig voor 
dit absurd schoorsteen-
spel op www.ktuna.be of 
0485/216.474. Fools Rule! 

Ik geef bijles aan kinde-
ren van de lagere school. 
0477/970504

Poolse mannen zoeken 
renovatiewerken. Veel 
erv. direct beschikbaar. 
€ 25 p.u. of in overleg 
totaalprijs. 0483/159 938 
- 0494/800 702

Te huur app. Heislag nr 6 
1ste verdiep. 2 slpk, badk, 
wc apart. €660 met garage 
€ 700 g.v.k. 0497/374 245

Gevraagd: Poetsvrouw 
m. dienstencheques, nt 
roker, kunnen poetsen. 
0475/378 436

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

Gevraagd: Ned. huis-
houdhulp 4 à 5 d.p.w. van 
17u tot 19u bij bejaarde. 
03/651 83 84

TAALCURSUSSEN - 
DAKHUUS – schrijf nu 
al in en geniet van een 

extra grote korting !
In het Dakhuus krijg je uiterlijk 
tot 20/05/18 : 20 euro vroeg-
korting  voor een taalcursus 
die start na 01/09/18. Het 
Dakhuus laat je nu al kennis-
maken met zijn gloednieuwe 
aanbod taalcursussen. Na de 
zomervakantie worden er im-
mers meer dan 65 groepen 
opgestart. Er staan klassieke 
talen op het programma zoals 
Engels, Frans, Italiaans en 
Spaans, maar ook talen zo-
als Pools, Russisch en zelfs 
Japans, Grieks, Arabisch en 
Zweeds  en Noors. De unieke, 
niet-schoolse aanpak van het 
Dakhuus met veel praktijk en 
zonder examens kan jaarlijks 
veel cursisten bekoren. Schrijf 
al snel in ! Graag meer info? 
Neem een kijkje op www.
dakhuus.org, bel naar 03/633 
1 696 (ma en do van 13-17u, 
woe 17-18.30u) of mail naar 
info@dakhuus.org 

KFC Brasschaat
zaterdag 28 april
09.30u: U7a - Ekeren FC
09.30u: U8a - Mariaburg VK
11.00u: U9 - FC Antw. Tal.
11.00u: U10a - KSK Donk
09.30u: U11 - Zandvliet Sp.
12.30u: U13 - Kalmthout SK
10.30u: EXC Kaart - U7b
11.30u: KFC Berendr. - U8b
09.30u: SK Grav.-Sch. - U10b
12.00u: Wuustwezel FC - U12
zondag 29 april
10.30u: U17 - Mariaburg
09.30u: EXC Kaart - U15b
10.00u: KFC Schoten - U15a
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

Ktuna presenteert 
Fools, een absurde ko-
medie, waarbij een heel 
dorp onder een vloek 
van domheid leeft. Niets 
aan actualiteit ingeboet 
en daarom onweerstaan-
baar grappig. Vanaf 19 
mei. Reserveer www.
ktuna.be of 0485/216474

KOOKDEMO
‘(on)Kruiden op je bord’
Dinsdag 8 mei 2018 - Work-
shop - kookdemo:  ‘(on)Kruiden 
op je bord’ Door Anja Blondeel 
- Organisatie: Velt Brasschaat
(On)kruiden spelen in de eco-
logische keuken een onmis-
bare rol. Ze zijn een rijke en 
gezonde aanvulling op de 
seizoensgebonden variatie aan 
groenten en fruit en geven de 
ecologische keuken karakter 
door hun diversiteit aan sma-
ken.  Bovendien is het slim 
om het onkruid in je tuin onder 
controle te houden door het op 
te eten. Tijdens deze kookwork-
shop bereid Anja Blondeel een 
aantal lekkere gerechten met 
de diverse tuin(on)kruiden. Je 
leert een aantal bewaar- en ver-
werkingstechnieken gebruiken 
aangepast aan kruiden. Dat 
maakt kunstmatige smaakstof-
fen overbodig. Uiteraard wordt 
er regelmatig geproefd!
Locatie: Emino vzw. - De Ploeg 
– Verhoevenlei 50. Aanvang: 
20 uur. Iedereen welkom!
Inkom: Veltleden en Femmale-
den € 10, niet-leden betalen € 
12. De prijs voor de ingrediën-
ten is inbegrepen. Inschrijven 
voor 4 mei via paul.eelen@
gmail.com, tel. 0475437001 
Max. 30 deelnemers 

FEEST - de speel-o-
theek bestaat 4 jaar 

op zaterdag 28 april: 2 gratis 
ontleningen! NIEUW - onze 
eigen website: https://speelo-
theekdeschatkast.wordpress.
com/ - NIEUW. FEEST - Kom 
zaterdag 28 april tussen 10u. 
en 13u. een kijkje nemen.  We 
hebben een heleboel nieuwe 
spellen en speelgoed voor elke 
leeftijd (meer dan 680 stuks van 
baby tot volwassene).  Je krijgt 
die dag 2 gratis ontleningen.Ben 
je nog geen lid? Doe net als 250 
gezinnen, leerkrachten, studen-
ten, onthaalouders, … en word 
lid (8 euro per jaar).  Ben je lid 
(geweest) en moet je je lidmaat-
schap vernieuwen? Je krijgt een 
gepimpte tas (1ste vernieuwing) 
of 2 gratis ontleningen (elke 
volgende vernieuwing). INFO - 
Bekijk onze website en volg onze 
facebookpagina om altijd op de 
hoogte te zijn van openingsmo-
menten en nieuwe aanwinsten.  
Een voorsmaakje van onze ruime 
collectie: HABA, Selecta, Play-
mobil, LEGO, Smart Games, 
999 games, verteltassen, infor-
matieve spellen (met kinderen, 
adolescenten of volwassenen 
een gesprek of bewustwording te 
starten rond andere culturen, ge-
voelens, talenten, kansarmoede, 
integratie, echtscheiding, pesten, 
veilig internetgebruik) en nog veel 
meer! KOM LANGS - auditorium 
van de hoofdbibliotheek, Breda-
baan 407, Brasschaat.  OPEN 
- Onze komende openingsmo-
menten:  zat 28 april van 10u. 
tot 13u, vrij 4 mei van 15u. tot 
17u.45, woe 9 mei van 14u. tot 
17u., zat 19 mei van 10u. tot 13u., 
zat 26 mei van 10u. tot 13u., vrij 
1 juni van 15u. tot 17u.45, woe 6 
juni van 14u. tot 17u., zat 16 juni 
van 10u. tot 13u., zat 23 juni van 
10u. tot 13u., vrij 29 juni van 15u. 
tot 17u.45. VRAGEN - Mail aan 
de.schatkast@outlook.com

Te huur: Côte d’Azur - 
Port Cogolin (nabij St. 
Tropez) - vol. ingericht 
app. 2 à 3 pers. met 
mooi terras in residen-
tie met zwembad. Inl. 
0478/393955

IFANG  IMKERS Voor-
dracht:  Het Vlaamse 
Bijenteeltprogramma

Het Vlaams Bijenteeltpro-
gramma kadert binnen het 
Europese stelsel voor steun 
aan de bijenteelt. Het werd 
opgesteld in samenspraak 
met de representatieve bijen-
teeltorganisaties.  Het  wil in 
de eerste plaats de bijensterf-
te in Vlaanderen terugdringen 
door het promoten van be-
tere, wetenschappelijk onder-
bouwde imkertechnieken en 
door het opzetten van een 
selectiewerking, gebaseerd 
op de gedocumenteerde pres-
taties van het teeltmateriaal. 
Het programma heeft enkele 
jaren geleden een nieuwe in-
vulling gekregen. Door de co-

Overheid kon op het project 
tewerkstelling worden gerea-
liseerd wat het arsenaal aan 
mogelijkheden aanzienlijk 
heeft verhoogd. Het is de be-
doeling dat het programma de 
hefboom wordt naar een be-
tere bijenteelt in Vlaanderen. 
Wat is onze lange termijnvisie 
en hoe is deze tot stand geko-
men? Prof. Dirk de Graaf legt 
het u graag uit en overloopt 
in deze lezing welke belang-
rijke stappen,  in het afgelopen 
jaar, reeds voorwaarts wer-
den gezet, en dit  tijdens onze 
maandvergadering, die plaats 
vindt op woensdag  2 mei om 
20h00, in ons vergaderlokaal 
‘Emino-De Ploeg’ in de Ver-
hoevenlei 50  te Brasschaat. 
Deze vergadering heeft plaats 
onder auspiciën van AVI vzw, 
de Vlaamse overheid en de 
Europese Unie.  Inkom gratis. 
Iedereen is van harte welkom

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

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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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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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Zorgenvriendjes zijn zelfgemaakte popjes die de zorgen van kin-
deren helpen dragen. Sinds kort kunnen kinderen en kleinkin-
deren van kankerpatiënten in AZ Klina zo’n zorgenvriendje 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 be-
trokken kinderen heftig. Helga Van Laerhoven van het oncolo-
gisch 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

AZ KLINA ZOEKT 
‘ZORGENVRIENDJES VOOR 

(KLEIN)KINDEREN VAN 
KANKERPATIËNTEN

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 ???

WUUSTWEZEL
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Geassocieerd notaris Hans DE DECKER te Brasschaat heeft toegewezen 
op 19 april 2018 onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van 

hoger bod:

Op te frissen

WONING
Hoge Bunder 15

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op 
ATV/De Woonkijker en teletekst, op Internet www.immovlan.be + www.hebbes.be,
Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

KENMERK: Op te frissen woning (open 
bebouwing) in rustige wijk nabij centrum 
Wuustwezel.
Ref EPC: 20171019-0002003653-1.
EPC Waarde: 409 kWh/m2. Sectie D num-
mer 205/P/P0000. Oppervlakte: 600 m² - 
K.I.: € 651,00. Klein beschrijf mogelijk.

INDELING: Glvl: Hal, toilet, badkamer met 
lavabo en bad, woonkamer, keuken, berging, 
terras met open veranda, tuin.
Verdieping: 3 slaapkamers (waarvan 2 grote  en 1 kleine), bergruimte onder schuin dak.

VOORZIENING: Verwarming via houtkachel (geen cv); dubbel glas; riolering, elek-
trische keuring niet conform.

BEZICHTIGING: 
16u en op zaterdagen van 12u tot 14u. De eerste maal op 31 maart 2018.

STEDENBOUW: Vg, wg, gvkr, gdv, Vv.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

Toegewezen mits: € 210.000,-
Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouw-
boekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen 
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Recht van hoger bod
Art. 1592: Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing, het recht om een hoger bod te 
doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan een tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; 
het mag evenwel niet lager zijn dan tweehonderd vijftig euro en het moet niet hoger zijn dan zes-
duizend tweehonderd euro. Verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

SC
H
O
TE

N

Nieuwbouwwoning met 5 
slaapkamers!!! Deze luxu-
euze nieuwbouwwoning is 
afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen! Gelegen in 
een rustige straat nabij het 
centrum van Schoten. Inde-
ling; gelijkvloers: garage, 
gang met aparte toilet, living 
met open geïnstalleerde 
keuken, terras en tuin. 1ste 
verdiep: drie slaapkamers, 
badkamer met bad, dubbele 
lavabo en toilet. 2de verdiep: 
twee slaapkamers en bad-
kamer met douche en lavabo. 

Beschikbaar vanaf 01/05/2018. 
Voor meer informatie of bezichtigingen 

03/289.50.50 of 0488/60.05.07.

Akkerlaan 58
PRACHTIGE NIEUWBOUWWONING 
OP EEN ZEER GOEDE LIGGING!!!!

www.q-immo.com • info@q-immo.com

TE KOOP: 
Unieke, kwalitatieve 70 tees villa 

op grens Brasschaat

Deze klassevolle villa is gebouwd op een duin en rustig gelegen. De tuin is 
ook een unicum en onderhoudsvriendelijk. 4-5 slpks/3 bdks/werken-wonen 
ideaal/kangoeroe wonen mogelijk/EPC 635kWh/m²/veel originele elementen. 
Een woning die je moet gezien hebben! Bel nu voor een afspraak! 0473/403.454

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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)
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website 
www.notarismerksem.be of op www.notarimmo.be

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:

BERCHEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

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:

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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
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GOOREIND

GOOREIND

BRASSCHAAT

Goed onderhouden open bebouwing 
met kantoor en 4 slpks EPC 408 Kwh/
m²UC: 2024921 Wg, Vv, Gdv, Gvkr

€ 299.500               REF 1308950

Nog te bouwen moderne HOB met 
3 slpk op 549m² in het centrum van 
Gooreind met garage, tuin en zolder.
Vg,Wg,Gdv,Gvk, VV

€ 279.900               REF 1308692

Zeer charmante HOB met 3 slp, dub-
bele garage en ruime oprit op een 
perceel van 517m²EPC: 604 kWh/m² 
UC1959797Wg, gdv, gvkr, vv, vg

€ 345.000               REF 1307933

Bezoek onze website met meer dan 400 panden

www.janssenenjanssen.be
JanssenenJanssen Welkom in onze kantoren te:

Brasschaat • Merksem • Antwerpen-Zuid
Baal-Tremelo • Lille • Gooreind-Wuustwezel

Sint-Antonius-Zoersel • Leopoldsburg • Hamme • Burcht
Vitrinekantoor te Zwijndrecht en Mol03 663 44 44

OOK OP ZONDAG BEREIKBAAR!

Uw eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
03 663 44 44

WWW.JANSSENENJANSSEN.BE

Actief in 4 provincies!

BRASSCHAAT

Zeer energiezuinig instap klaar appar-
tement met 2 slp.en terras nabij het 
park van Brasschaat EPC: 98 kWh/m² 
(000154306)Vg, Wg, Gdv, Gvkr

€ 235.000               REF 1308870

BRASSCHAAT

Frituur met woning, tuin en garage met 
oprit nabij het park van Brasschaat met 
voldoende parkeermog. EPC: 159kWh/
m² UC: 0001079792 Wg, gdv, gvkr, gvv, vg

€ 574.500               REF 1308619

BRASSCHAAT

Rustig gelegen en ruim app. (91m²), 2 
slpksop de 1ste verd. met terras en ga-
ragebox EPC: 144 kWh/m² (2040234), 
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 248.000               REF 1309391

Adres: Miksebaan 238, 2930 Brasschaat
Hypotheekwinkel.be

Leningen vergelijken bij 25 banken? 
Dat is kinderspel.

Neem vrijblijvend contact op 
met onze hypotheekwinkel op het nummer 

03 650 04 04

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

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

COMMUNIE
KAARTEN

P R I N T E N
THESIS -10%

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS!
29 april 2018 – 10 uur - Geleide wandeling door het ‘Klein Schietveld’ 
met als thema: ‘Floralia’ Eind april, begin mei vierden de Romeinen al 
een feest, Floralia genoemd. Er werd 6 dagen gefeest ter ere van Flora, 
de godin van de lente en de bloemen. Het is inderdaad de periode dat de 
meeste planten in bloei staan, en hun prachtige kleuren en soms geuren 
tonen. Dat dit nu nog steeds de mooiste tijd van het jaar is, ervaren we 
in een wandeling doorheen het Klein Schietveld, misschien wel met een 
feestelijk karakter… Het Klein Schietveld is een natuurgebied van zo’n 

750 ha, met afwisselend naald- en gemengd bos en heidevelden. Het is 
een Natura-2000 gebied, wat wil zeggen dat er speciale beheerrichtlij-
nen gelden om bedreigde planten en dieren optimale kansen te geven 
om te overleven. Wie mee wil gaan op deze wandeling met als thema 
“Floralia”, komt op zondag 29 april om 10.00 u naar de parking van het 

wandeling wordt U aangeboden door de natuurgidsen van Brasschaat.

Jonge vr. z.w. poets., str., 
babysit, heel soc. gemotiv. 
ook Eng. les. 0465/876 037

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

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
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De fi ets of de auto. Wie de sociale media de voorbĳ e weken een 
beetje heeft gevolgd, zal gemerkt hebben dat er stevig wordt 
gediscussieerd over de mobiliteit in Brasschaat. Het lĳ kt wel alsof 
er twee kampen zĳ n: de aanhangers van de fi ets en die van de 
wagen. Uit een enquête die werd gehouden onder de winkeliers 
in de handelskernen blĳ kt dat er te weinig parkeerplaats is in de 
gemeente Brasschaat. De twee autoplaatsen die werden ingeruild 
voor een fi etsenstalling aan de Bredabaan zetten hier en daar 
kwaad bloed. Voor de winkeliers mogen er gerust nog meer auto-
parkeerplaatsen bĳ  komen. 
Wie geregeld de fi ets neemt of zĳ n boodschappen zo veel mo-
gelĳ k te voet doet, vindt dat er voldoende parkeergelegenheid 
is. Zĳ  vinden dat wie met de wagen komt maar een stukje te voet 
moet afl eggen in plaats van voor de deur van de bakker te willen 
parkeren.
De mobiliteit wordt wellicht een belangrĳ k item in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
Intussen maken de diensten van de gemeente en die van het 
OCMW zich op voor de verhuis naar het Nieuw Administratief 
Centrum aan de Verhoevenlei. De werkzaamheden zĳ n daar min 
of meer volgens het schema verlopen. Bedoeling is om het ge-
bouw nog voor de zomervakantie in gebruik te nemen. Het per-
soneel van gemeente en OCMW wordt sterk aangemoedigd om 
de fi ets te gebruiken. Voor de bezoekers is er een ruime parking 
voorzien. 
Het oude gemeentehuis aan de Bredabaan blĳ ft uiteraard ook 
behouden. Daar zullen nog enkele diensten gehuisvest blĳ ven, al 
hoeft de Brasschatenaar daar niet meer te komen. Intussen is in 
de Rozenhoeve, het gebouw dat de gemeente aan de vzw Open-
luchtopvoeding verkocht, een eethuisje geopend. “Pure Pauze” 
werkt met mensen met een beperking. Er werd gestart met zestien 
medewerkers, maar dat aantal kan nog uitbreiden. Zĳ  serveren er 
eenvoudige gerechtjes in een mooi kader. Bĳ  goed weer kan de 
klant gebruik maken van het terras.

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT & magazijn St.Job  03 652 18 09  www.michielse.be

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
| volg ons op 
   

| 03/293.86.51

NIEUW IN UW REGIO!

Contacteer ons vandaag nog

www.franckpoorten.be
   

info@franckpoorten.be  
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen 

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

FEMMA BRASSCHAAT-KAART REIS  NAAR HET ZWARTE WOUD 
VAN 19 TOT 23 SEPTEMBER 2018 Hotel Zum Walkenstein, Oberwolfach. Niet-leden 465 € per persoon 
volpension. Dag 1 tussenstop in Straatsburg voor een boottocht en de  trekpleisters zoals La Petite France en 
de oude wijken in Elzasser vakbouw en bezoek aan de kathedraal. Dag 2 brengen we in de voormiddag een 
geleid bezoek aan de kloosterruïne en watervallen van  Allerheiligen, waar de Lierbach zich over een hoogte 
van 100 m naar beneden stort. Aansluitend rijden we via Ruhestein en de Schwarzwald  Hochstrasse naar de 
Mummelsee. In de namiddag gaan we naar Sasbachwalden met zijn mooie vakwerkhuizen en de prachtige 
bloementuinen.  Nadien volgen we de Badische Weinstrasse naar Gengenbach. Deze voormalige “Freie  
Reichsstadt” is één groot openluchtmuseum.  Dag 3 rijden we in de ochtend naar Zell  am  Harmersbach  voor 
een bezoek aan de Zeller Keramik. Tijdens de fabrieksrondleiding maken we kennis met de productie van het 
porselein. Aansluitend brengen we in Gutach een vrij bezoek aan het openluchtmuseum Vogtsbauernhof, één 
van de belangrijkste attracties van het  Zwarte Woud. In de namiddag rijden we naar Schiltach, een pareltje in 
het Kinzigtal. Dag 4 bezoeken we Freiburg met het Koekoeksmuseum. Het oude stadscentrum wordt beheerst 
door de gotische toren van de Freiburger Münster. In de namiddag rijden  we door het Hochschwarzwald en 
houden een korte stop op de Feld-berg (1.493m). Nadien rijden  we naar Titisee. Dag 5 vatten we de terugreis 
aan en bezoeken we Baden Baden en rijden doorheen de Pfalz tot de omgeving van Pirmasens. Het gaat 
weer een aantrekkelijke reis worden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar Meer info Hilde: 0496 85 45 80.  

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Te huur: De Panne, L. 
1 Espl. Gezell. app. glvl, 
2 slpk, 4-6 pers. + bedje 
0-4 j., 2 wc’s, gr. zonterr., 
garage, direct strand. Ook 
winterverhuur, Krokus, 
Paasvak., mei, juni, juli. 
Dichtbij Plopsa. Gsm: 
0476/504 351

Man z. werk, proper m. 
v. tuin, schild., behang, 
lamin. 0465/674 765

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
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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

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
BOUWGROND TE KAPELLEN

Holleweg 5: Zeer mooi perceel bouwgrond en residentieel gelegen. Opper-
vlakte 1474m², K.I.4 €, Wg, Gvkv, Gdv, Gvkr, Immoweb ref.:n° 7484952

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Meer dan 20 jaar ervaring Pauwelslei 54, Brasschaat

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

Te huur :  Mar iaburg 
Kap 408. Modern app. 
2V-2slpk-gr. liv. + Ing. kkn 
+ berg. € 685 + €15. Onm. 
besch. Bel. 03/605 90 01

Student zoekt werk: ge-
lijk welk werk. 0467 707 
945

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

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

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

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

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

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Verticuteren • ontmossen 
gazon • aanleg onder-

houd snoeiwerken. 

Gsm: 0477/306 423

MEGA SALSA NACHT! 
Aan alle Salsa Lovers en alle trouwe vrienden 
van CALUNA & Luc Van de Wiel. Het is alweer 
zover! Op zaterdag 9 juni 2018 om 20 u is 
het feest in de Ruiterhal te Brasschaat, voor 
de 15° editie van de MEGA SALSA NACHT! 
Een speciale editie voor de 10e verjaardag 
van CALUNA en ten voordele van onze 
projekten. CALUNA heeft niet stilgezeten. In 
Indië en Ghana heeft de sociale keuken het 
laatste jaar zeker 110.000 warme maaltijden 
uitgedeeld à 350 kinderen! In Senegal telt de 
dovenschool momenteel 66 kinderen en zes 
leerkrachten. In het ziekenhuis hebben we 
verschillende afdelingen kunnen uitbreiden en 
renoveren. Hier plannen we naar de toekomst 
ook de bouw van een afdeling van 2.500 m2 
oncologie voor kinderen (kankerafdeling). Er 
bestaat slechts één afdeling in de hoofdstad 
waardoor te weinig kinderen toegang krijgen 
tot een behandeling en daar willen we iets 
aan doen. Dit alles kunnen we slechts waar-
maken dank zij jullie steun en bijdragen en 
de evenementen die we daarvoor opzetten. 
De MEGA SALSA NACHT in Brasschaat, 
is op alle vlakken elk jaar een succes, qua 
bezoekers, dansers, sfeer, vrijwilligers, maar 
vooral qua opbrengsten voor de projekten. 
Om dit evenement mogelijk te maken moeten 
we de kosten, zoals de huur van de zaal, life 
groepen, drukwerk, drank, beamer, muziek-
stallatie, zelf betalen. Daarom komen we ook 
dit jaar bij U aankloppen, want elke bijdrage 
groot of klein maakt een groot verschil. En 
daarbovenop is CALUNA jarig! Voor elke 
gift kunnen particulieren een Fiscaal Attest 
krijgen vanaf € 40,- en bedrijven een faktuur 
krijgen voor sponsoring, met in ruil gratis 
inkomkaarten. (mail regine@caluna-world.
com met je gegevens). Stortingen enkel met 
de vermelding: GIFT 10/15, Bank van Breda: 
IBAN BE62 6451 2477 3761. We kijken ernaar 
uit om u te verwelkomen op dit niet te missen 
zuiders evenement. Régine (0486/52.31.35) 
& Luc Van de Wiel - www.caluna-world.com - 
Antwerpsesteenweg 219 - Kapellen
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BUITENSPEELDAG

Het was een meer dan geslaagde buitenspeeldag in Brasschaat. 
Het weer zat natuurlijk enorm mee, maar ook dankzij de inzet 
van de vele partners in dit verhaal, hebben veel kinderen veilig 
kunnen buitenspelen.

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 maan-
dagmorgen 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):

28-29/04 Annick Van Hoeck 0497/509 836

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

28-29/04 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

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 

28-29/04 Dr. Budts 0494/725 085

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

BURGELIJKE 
STAND

Brees Amélie 11-04, Brasschaat
Luyckx Willow 12-04, Brecht
Vermeylen Elena 12-04, Merksem
Karaduman Mustafa 08-04, Schoten
Sapion Quin 11-04, Berendrecht
Van den Schoor Amber 13-04, Kapellen
Keeble Jake 11-04, Kalmthout
Cieters Vic 12-04, Kapellen
Jabbar Laith 11-04, Brasschaat
Van Loon Liv 12-04, Brecht
Nauwelaerts Cilia 04-04, Brecht

Vergauwen Lene 13-04, Kapellen
Ahajaj Youssef 13-04, Deurne
Mattheeussen Sem 16-04, Essen
Van der Taelen Gaston 15-04, Kapellen
Bartels Phil 13-04, JS ‘s-Gravenhage
van den Weygaert Warre 13-04, Kapellen
Mariën Madelief 13-04, Merksem
Verstappen Alexander 17-04, Berlaar
Steurs Mattheussens Quinn 13-04, St-J.-in-’t-Goor
Van Weert Jules 14-04, Ekeren

De Backer Kevin te Brasschaat met Weyns Kimberly, te Brasschaat

Franckx Jean, 77 jaar, weduwnaar van Van Borm Norma, Antwerpen
Cardon de Lichtbuer Solange, 85 jaar, echtgenote van Wygaerts Luc, Kapellen
Hendrickx Jan, 82 jaar, weduwnaar van Hanegraef Maria, Kapellen
Claeys Jean, 87 jaar, weduwnaar van Kerremans Anna, Kalmthout
Kelber Maria, 90 jaar, weduwe van Van Mengsel Ludovicus, Brasschaat
Michielsen Hendrik, 84 jaar, Kalmthout
Huybrechts Marc, 39 jaar, Stabroek
Annemans Guido, 88 jaar, echtgenoot van De Bruyn Lutgarde, Brasschaat
Bastiaenssens Philippus, 91 jaar, echtgenoot van Primen Marie, Zoersel
Peeters Rosalia, 95 jaar, weduwe van De Rydt Jan, Brasschaat
Lameir Magda, 73 jaar, echtgenote van Van den Bulck Franciscus, Stabroek
Voorspoels Nancy, 54 jaar, echtgenote van Minnen Willy, Antwerpen
Feys Christiane, 97 jaar, weduwe van Ponette Jean Pierre, Kapellen
Schrauwen Gaston, 78 jaar, weduwnaar van Beyers Maria, Kapellen
Bronckaers Denise, 91 jaar, weduwe van Vleugels Hubertus, Aartselaar
Verheyleweghen Jean, 76 jaar, echtgenoot van Steylaerts Christianne, Brasschaat
Lecour Alphonse, 95 jaar, weduwnaar van Robyn Malvina, Antwerpen
Van Speybrouck Joseph, 73 jaar, echtgenoot van Pfaff Josephina, Brasschaat
Sterckx Jan, 68 jaar, echtgenoot van Mathyssen Hildegarde, Brasschaat
De Bruycker Monique, 84 jaar, echtgenote van D’hondt Emile, Brasschaat
Tack Gustave, 95 jaar, weduwnaar van De Wilde Paulina, Brasschaat

Ophaling huisvuil  april

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    30
DINSDAG    1
WOENSDAG  2
DONDERDAG   3
VRIJDAG      4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil april/mei

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING
OP DINSDAG

1 MEI
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
4/05 (RECYCLAGEPARK 

1/5 GESLOTEN)

wegens uitbreiding

ZANDSTRALER
Dagen overeen te 

komen.

GEVRAAGD

Contacteer

AIR-CONCEPT
ZANDSTRALEN

0475/467 060
info@air-concept.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635
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SUPER
VOORWAARDEN

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

Grote showroom ! - Wij vieren 20 jaar bestaan!

Specialist in Renson Lamellendaken

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

TE HUUR

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum

(zonder overname)

Ambachtelijke pralines. 

Strips gezocht. 

Snoeien en vellen 

Calpe te huur

EPC/elektr. keuring: 

Student zoekt werk: 

Magazijn te huur:

Kaartlegger Roeland 

Female 

Te koop:

Tuinwerken 

Gediplomeerde pedicure 

Alle renovatiewerken, 
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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

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

Tuinwerk, schilderen. 
0466/464 299

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

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

laatste vrijdag 
van de maand 

HAPPY 
HOUR

van 17u30 - 18u30

Café Bagatel
St. Antoniuslei 44 
2930 Brasschaat

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

HOEVEEL
BEZOEKERS
VERWACHT U?
Voor een vlotte verkoop van
uw woning, contacteer uw
ERA makelaar.

Meer info op era.be

Neem deel aan de

ERA OPEN HUIZEN DAG
op zaterdag 9 juni 2018

Stel uw huis in één dag aan tientallen kopers voor. Zonder
afspraak of verplichting vinden bezoekers sneller de weg 
naar uw woning en dit verhoogt uiteraard de kans op 
een snellere verkoop. Meerdere kandidaat-kopers zorgen
bovendien voor een positief effect op de vraagprijs.

Afgelopen editie namen meer dan 900 panden deel aan 
de ERA Open Huizen Dag. De ERA makelaars vonden voor 
1 op de 3 deelnemende woningen een nieuwe eigenaar.

Redenen genoeg om deel te nemen?
Neem snel contact op met ons.

WENST U
UW WONING
TE VERKOPEN?

VASTGOED RAAKT BETER VERKOCHT
MET EEN ERA MAKELAAR

ERA.BE

9 JUNI 2018

ERA NORTH ESTATES
Bredabaan 253
2930 Brasschaat
T 03 653 52 90
northestates@era.be
www.era.be/northestates


