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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

SOLDEN

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier

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

Ook wij hebben

SOLDEN - SOLDEN
10% - 30% - 50%

-50%  -70%
op de wintercollectie

F A S H I O N
Voel je goed !

17

SOLDEN

The Next Innovation in TV

BTW
terugbetaald*

bij aankoop van een
Samsung
QLED TV * Actie geldig

tot en met 14/01/2018.

-40% ...en andere grote merkjuwelen.
Geel en roze goud, diamanten en edelstenen,
ringen, oorbellen, halssnoeren, armbanden...
Bekijk alles in de speciale etalage. OP=OP

Start
to Dance
vanaf 16 januari

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK
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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

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

iBike wenst u een 
gezond & mobiel 2018
Meer bewegen in 2018? Ontdek de 
topmerken van iBike in de mooiste 
fietsenwinkel van Brasschaat. 

ANTWERPEN | WILRIJK | DEURNE 
BERCHEM | EKEREN | EILANDJE 
VOUWFIETSEN |BRASSCHAAT

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

#ibikefietsen

ons aanbod?
 ibike.be 

2018… Een nieuwe start!
Ben jij op zoek naar:

WEEKENDWERK?
FLEXI-JOB?

VAST WERK?
voor keuken, zaal, bar en afwas

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

PASSIE VOOR BROOD MET SMAAK BEREID 
MET PURE BLOEM EN NATUURLIJKE DESEM

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASCHAAT • WWW.LABOULANGERIEBR.BE M
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OLO VZW UIT BRASSCHAAT 
NEEMT ORIËNTATIECENTRUM 
WILRIJK OVER VAN PROVINCIE
ANTWERPEN, JANUARI 2018

Op 1 januari 2018 heeft OLO vzw uit Brasschaat het OC 
(oriëntatiecentrum) Wilrijk overgenomen van de provincie 
Antwerpen. 
Provincies zijn vanaf 2018 niet meer bevoegd voor per-
soonsgebonden aangelegenheden, zoals welzijn. Het OC 
Wilrijk, een diagnostisch centrum voor volwassenen (16+) 
gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen, was daarom 
al sinds vorig jaar op zoek naar een geschikte overnemer. 
OLO vzw was een van de kandidaat-overnemers en bleek 
voor het OC de beste partner. 
OLO vzw is een voorziening met hoofdzetel in Brasschaat 
die gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen met een 
(vermoeden van) een beperking begeleidt en ondersteunt, 
en ook buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang 
aanbiedt. 
Diagnostisch onderzoek is een belangrijk luik binnen onze 
werking. Zo beschikte OLO vzw al over de ambulante diag-
nostische dienst ADA en een campus met verblijf voor diag-
nostiek en behandeling van kinderen en jongeren. 
Het OC Wilrijk richt zich als enige in de provincie Antwerpen 
op diagnostiek voor meerderjarigen en vormt daarmee een 
perfecte aansluiting op de werking van OLO vzw. 
De visie, normen en waarden van OLO vzw sluiten daaren-
boven nauw aan bij de werking van het OC, vandaar hun 
keuze voor onze voorziening. We werken beiden vanuit de-

mensen ook handvaten en advies geven over hun diagnose. 
De overname van het OC Wilrijk door OLO vzw zal geen ge-
volgen hebben voor de werking van het OC, en dus ook niet 
voor cliënten. Ook voor mensen die op de wachlijst staan, 
zal deze overname niets veranderen. Cliëntgerichtheid staat 
bij beide partijen voorop. 

blijven werken vanuit de Doornstraat 331 in Wilrijk. Bij het 
OC Wilrijk werken 11 medewerkers.
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Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be

Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

WDB 030 WCS
• 1.400 tpm
• SoftCare trommel

• Startuitstel en resttijdindicatie

TDA 150 C
• Condensdroger
• SoftCare trommel
• Perfect Dry
• Resttijdindicatie

Complete C3 Limited Edition PowerLine
• Label C C A A
• 890 W

• Currygeel

€ 749

€ 699

€ 199

€ 899

€ 799

€ 219

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

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
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 10 januari
Dagsoep

Blinde vink 
op spinaziestoemp 

Donderd. 11 januari
Dagsoep

Steak Provençale, 
frietjes

Vrijdag 12 januari
Dagsoep

Vispan met prei

Maand. 15 januari
Dagsoep

Hongaarse goulash 
met vlaamse friet

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.

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.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

Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

info@gdfashion.be
josephRibkoff.com
open: di. t/m zat.

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42
DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Toast Literair - ‘Vlaamse sprookjes’  
door Geert Van Istendael. Zondag 21 januari 2018 om 9 uur 
Vlaamse sprookjes zijn in Vlaanderen en in Nederland 
weinig bekend. Dat is jammer want de Vlaamse sprook-
jesschat is rijk en gevarieerd. Machtige tovenaars, listige 
duivels, de domme jongen die toch de prinses krijgt… het 
zijn herkenbare verhaalmotieven die je in heel Europa 
aantreft. De Vlamingen hebben de sprookjes aangevuld 
met de wonderlijkste elementen uit Waalse en Franse 
verhalen. Geert Van Istendael voert u mee in de Vlaamse 
sprookjesschat. De verhaalmotieven in deze sprookjes zijn 

vaak grappig. Een boeiende voorstelling over de Vlaamse 
vertelcultuur door journalist en spraakwaterval Geert Van 
Istendael. Geert van Istendael  groeit op in een uitgesproken 
katholiek, internationaal gericht en erudiet milieu. Van Isten-
dael studeert sociologie en wijsbegeerte aan de Katholieke 
Universiteit Leuven. In 1978 wordt hij journalist en nieuws-

zich vooral als kenner van de Belgische en Duitse geschie-
denis en politiek.  Sinds 1993 is hij zelfstandig schrijver. Als 
essayist, columnist, polemist, dichter en prozaschrijver blijft 
hij gefascineerd door het Belgische politieke bestel en in 
het bijzonder door zijn geboorte- en woonstad Brussel. We 
beginnen om 9 uur met een ontbijt gevolgd door de lezing 
van Geert Van Istendael, waarna we afsluiten met een 
drankje als aperitief. Prijs:  € 15 voor leden Davidsfonds ,  € 
20 voor niet-leden,  all-inabonnementen komen binnen hun 
abonnement naar deze activiteit!  Plaats: Ons Middelheem, 
Bredabaan 423 Reserveren:  www.davidsfondsbrasschaat.
be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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RAMEN • DEUREN • VERANDA’S • TUINKAMERS & WOONKAMER UITBREIDING

NIEUWE 
TOONZAAL

Feestelijke 
Opening

NIEUWE SHOWROOM Bruynseels-Vochten
Leugenberg 68 a - 2180 Ekeren - T 03 666 57 86 - E info@bruvo.be

Bezoek onze nieuw showroom te Ekeren met een uitgebreid aanbod 
van al onze producten. Bij een hapje en een drankje leggen wij u graag 

alle facetten uit van buitenschrijnwerk en veranda bouw.

za. 13/01 & zo. 14/01
telkens van 10u - 17u doorlopend

www.bruvo.be



Brasschaatse Film,     Nr. 2,     10-01-2018  6

WELCOME BACK 
ADRENALINE

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be       

GRANDLAND X  4,0-5,5 L/100 KM   104-127 G/KM
MOKKA X  3,9-7,9 L/100 KM   103-155 G/KM 
CROSSLAND X  3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM
(gemeten volgens NEDC)

ONTDEK HET X-GAMMA VAN OPEL. 
DE NIEUWSTE SUV’S VAN HET AUTOSALON.

FRIJTERS Kapelsestraat 128
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Wafelenbak13 januari
 12u - 18 u 14u - 18 u

Scoutslokalen Jobertus
Sportendreef, 2930 Brasschaat 

STILLE   EEUW

W

Oud Scouts - Oud Gidsen & Oud Leiding�- er kunnen ook wafels afgehaald worden - 

14 januari

Brasschaat pakt uit met 
masterplan voor openbare verlichting

Brasschaat heeft een beleidsplan uitgewerkt voor zijn openbaar 
verlichtingspark. De gemeente zet daarbij vooral in op leefbaar-
heid, sfeer en energiezuinigheid. Alle 5 530 lichtpunten in Bras-
schaat worden in de toekomst voor 50% gedimd tussen 22 uur ’s 
avonds en 6 uur ’s morgens. Er werd 2 jaar gewerkt aan dit plan 
en er werd nu al voor liefst 250 000 euro geïnvesteerd. Zo werden 

-

en Lage Kaart. Eveneens werden enkele hoofdassen voorzien 
van dimbare verlichting. Maar het stopt daar uiteraard niet bij. 
Het gemeentebestuur blijft ook in de toekomst hierin investeren.
Het juiste licht op de juiste plaats
Eandis startte met een doorlichting van het huidige verlichtings-
park van Brasschaat. Onder meer op basis daarvan kon een 
duidelijke visie rond openbare verlichting worden vastgelegd met 
focus op leefbaarheid, sfeer en energiezuinigheid. 
Het volledige grondgebied werd verdeeld in 17 verschillende 

een landelijke weg zijn er andere verlichtingsvereisten dan bij 
-

teit voor het gemeentebestuur. Het masterplan bevatte daarom 

te voorzien zoals de Lage Kaart. Dit zal fors bijdragen tot het 

-
sparing zonder comfortverlies Met een jaarlijks energieverbruik 
van ongeveer 1 900 megawattuur kan de gemeente vandaag 
al een vrij goed energierapport voorleggen. In Brasschaat zijn 
er vandaag ongeveer 2 200 lichtpunten aangesloten op een 
brandprogramma. Die lampen branden enkel in de ochtend- en 
avondspits, maar doven in het holst van de nacht, met een 
positieve impact op het energieverbruik. Maar 3 300 lichtpunten 
branden de volledige nacht door, wat niet altijd nodig is. Om daar 
iets aan te doen, met minimale impact voor de leefbaarheid en 
veiligheid in de gemeente, werd op heel wat plaatsen gekozen 
voor ‘dimming’. Daarbij brandt de verlichting van 22 uur ’s avonds 
tot 6 uur ’s ochtends op een lager lichtniveau. De techniek zal 
in de komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd in heel wat 
straten in onze gemeente. “We hebben de afgelopen jaren al 
bespaard op het energieverbruik door het sporadisch doven van 
straatlampen. We gaan nu nog een stapje verder met de introduc-
tie van ledverlichting. Deze straatlampen kunnen gedimd worden 

energieverbruik. Voorts geven we op die manier meer comfort 

Voor alle nieuwe openbare verlichting die de komende jaren zal 
worden geplaatst in Brasschaat kiest de gemeente voor energie-
zuinige ledverlichting. Concrete voorbeelden zijn de vrijliggende 

geen verlichting is voorzien. 

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

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

Te koop: Brandhout / 1 
ste keus eik / 1 j uitgelooid 
en 5 j winddroog . 80 euro 
m3. tel 0495.21.23.37

Te huur: mooi huis centra-
le ligging te Wuustwezel + 
tuin + terras + gr. garage + 
1 staanplaats, vernieuwde 
kkn en badk. ruime living 
en 3 gr. slk. Zolder, zon-
nepanelen. € 950. vrij. Tel. 
0497/480 270

Te huur: Mooie Andalu-
sische villa te huur per 
week in juni en augustus 
in Mijas Golf, 10 km van 
Marbella, 3 km van strand, 
3 slaapkamers, 2 badka-
mers, groot overdekt ter-
ras, zwembad, afgesloten 
mooie tuin info tel 0477 
626 084

ST-JOZEFPAROCHIE (Drieh)
Stiltemoment  woe. 10/1/’18

Het eerste maandelijkse stilte-
moment in 2018 in onze paro-
chiekerk van St.-Jozef (Drie-
hoek) is op woensdag 10 januari 

venster op het nieuwe jaar. De 

ramen, maar zijn ze niet. Door 
je computer- of tv-scherm kan 
je niet kijken. Je kunt er veel op 
zien, maar zonder echt perspec-
tief. Niet de werkelijkheid, enkel 
de beelden zijn driedimensio-
naal. Kijk je door je echte ramen 
naar buiten, dan zie je hoogte 
en diepte en horizon. Zo wordt 
het jaar nieuw, en elke dag van 
het nieuwe jaar. Door vooruit en 
naar buiten te kijken en zo hoop 
te horen, vertrouwen te bouwen 
en niets liever dan liefde te ge-
ven. Vanzelfsprekend heeft ie-
dereen weer goede voornemens 
gemaakt, misschien is een stilte-
moment bijwonen daar één van. 
Van harte welkom (ingang aan 
de achterzijde van de kerk)

Gevr. chauffeur week-
ends B Nederl. Student 
of 50 à 60 j. Mijn auto 
prijs afspr. v. 2 maand. 
0495/214 041

Te koop: Hometrainer 
Kettler Axos cycle M. € 
150 nieuw. 0476/474 235

Te huur: app. 2de V. 
Schansstraat kkn, bdkmr, 
2 slpks, ruime liv., gar. € 
700. 0473/471 704

Te huur: Gooreind, 1e V 
app. Woonk, keuk, berg;, 
badk., wc, 2 slk, garage. 
€ 625/mnd. Vrij feb/2018. 
tel. 0475/939 802

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

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. *Het maximaal voordeel op de Bestseller Serie, incl. 21% BTW en 
geldig van 01/12/2017 t.e.m. 31/01/2018, is de optelsom van de onvoorwaardelijke Salonkorting en Bestseller premie en de voorwaardelijke EcoBon. Dit voordeel schommelt tussen € 5.135 (€ 2.835 korting en € 2.300 EcoBon) op een Fiesta 5d Business 
Class 1.0i EcoBoost (100 PK) A6 – € 6.460 (€ 4.160 korting en € 2.300 EcoBon) op een Focus Clipper SYNC Edition 2.0 TDCi (150 PK) PowerShift  – € 5.230 (€ 2.230 korting en € 3.000 EcoBon) op een Kuga Business Class 2.0 TDCi (150 PK) FWD M6 –
€ 7.700 (€ 4.700 korting en € 3.000 EcoBon) op een Galaxy Business Class 2.0 TDCi (150 PK) PowerShift . De voorwaardelijke EcoBon: uit respect voor het milieu verbindt Ford zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Ford. 
Wij nemen uw oude, niet meer in gebruik zijnde voertuig, in bewaring met het oog op verschroting, tegen een premie (afhankelijk van het gekozen model) bij aankoop van een nieuwe Ford met uitzondering van Focus RS, Mustang en bedrijfsvoertuigen. 
Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Ford en moet volledig zijn. De factuur en de roze kaart van de nieuwe Ford moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres 
staan van het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten van het voertuig moeten aanwezig zijn. Indien u niet in aanmerking komt voor de EcoBon, vraag dan naar onze interessante overnamepremie. Contacteer ons voor 
meer informatie of raadpleeg www.ford.be. **Niet geldig op KA+ en niet cumuleerbaar met Fleet en personeelscondities. De afgebeelde modellen kunnen afwijken van bovenvermelde voertuigen. Milieu-informatie
[KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

 3,2-8,0 L/100KM.   82-184 G/KM. (NEDC) 

Profi teer al vóór het
Autosalon van een
écht goede deal.  € 7.700

KLANTENVOORDEEL*

TOT

met inbegrip van alle premies waarvan 1 onder voorwaarden

EXTRA SALONACTIE
  JAAR**

  GARANTIE
 EXTRA
TOT 50.000 KM

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT

Tel. 03 641 98 00

Van de Ven
Starrenhofl aan 1
2950 KAPELLEN

Tel. 03 664 04 90
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N-VA Brasschaat laat de zomerzon al op 19 januari schijnen!
Wij nodigen u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie in het Drieheem.

Wij serveren u 

Zaal Drieheem, vrijdag 19 januari, van 19.30 u af.
Wij vragen u om  in te schrijven via erwin.callens@n-va.be  
of telefonisch 0486 31 78 24, voor 15 januari.
(Inschrijving verplicht)

We schenken daarbij pittige zuiderse wijnen.

Wij vergeten de veggies niet.

Tapas en de allerbeste ham, 
jamón Ibérico, die door een 
Andalusische specialist ter 
plaatse wordt versneden

Knapperige Italiaanse 
porchetta, met pasta’s, 
zongedroogde tomaten  

en panini

Italiaanse koks roosteren 
voor uw neus heerlijke 

arrosticini

NIEUW: GROTE KEUZE HANDGEMAAKTE 
METALEN SCHILDERIJEN

INTERIEURDECO TOT -80%

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com

Open: woensdag tot vrijdag: 10-18 u, elke zaterdag, zon- en feestdagen: 10-17 u

Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

BBNQY00A

Op kasten, dressoirs, tafels, salon- en muurtafels, stoelen, 
kleinmeubel, binnensalons, tuinmeubelen, parasols, loungesalons, 

interieurdeco, verlichting en veel meer…
“ WEES ER SNEL BIJ EN SLA JE SLAG “

SPETTERENDE SOLDEN: 
KOOP DEZE MAAND AAN KNALPRIJZEN

-10%

-20%

-30%

-40%
-50%

-60%
-70%

-80%

!!!! Koop nu je tuinmeubelen 
tot -60%!!!!

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)

Z e t e l b e d r i j f

GESLOTEN

 
www.HERFIL.be

NIEUWE OPENINGSUREN

Krantenronde over te nemen 
te Brasschaat

Wegens stopzetting van winkel

Voor inlichtingen: 
0475/459 348

Enkel ernstige geïnteresseerde personen

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
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

 

Elke zondag Brunch!à Volonté

Zondag 14 januari a.s.: Nieuwjaarsontbijt!
Brunch à Volonté!

vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur

In de sfeervolle ambiance van ons tuincafé
serveren wij een ongekend riant buffet!

Wat kan u verwachten:

Verschillende kazen, ham, kipcurry, preparé, enz.

17,- p/p 
Naast de hoofdzetel te Kalmthout, Brasschaatsteenweg 292
organiseert BRUYNSEELS-VOCHTEN een FEESTELIJKE
OPENING VAN EEN NIEUWE SHOWROOM TE EKEREN.
De opening gaat door op zaterdag 13 en zondag 14 januari
telkens van 10u tot 17u doorlopend te Leugenberg 68 a, Ekeren.

Alain Spanenburg en David Vochten hebben 
samen het concept voor deze showroom vol-
ledig uitgewerkt. Dit team heeft al jarenlang 
zijn sporen verdiend in de hoofdzetel van 
Bruynseels-Vochten te Kalmthout. Zij wor-
den uiteraard volledig ondersteund door de 
organisatie te Kalmthout, waar we samen 
met onze productie eenheid te Slowakije 
wekelijks meer dan 800 ramen en deuren 
produceren zowel in PVC als in Aluminium. 

Onze nieuwbouw of renovatie projecten worden steeds geplaatst door 
onze eigen plaatsingsploegen, stuk voor stuk vaklui in buitenschrijnwerk en 
veranda bouw. Reeds meer dan 35 jaar ervaring, uw garantie op kwaliteit!

De nieuwe showroom werd speciaal geopend om de kwaliteit en service 
die Bruynseels-Vochten biedt dichterbij toekomstige klanten uit Berend-
recht, Stabroek, Ekeren, Sint Niklaas, Zwijndrecht, Beveren en omstreken 
te brengen.  Door zijn unieke ligging vlak bij de snelweg en Liefkenshoek 
tunnel is de nieuwe showroom te Ekeren immers gemakkelijk bereikbaar 
voor iedereen. 

Je kan er terecht om alle facetten en details van buitenschrijnwerk, ve-
randabouw, tuinkamer of woonkamer uitbreiding te bespreken. Tevens 
kunnen we u tonen hoe het bui-
tenschrijnwerk van uw woning 
er kan gaan uitzien. Alle dagen 
behalve op zondag staan Alain 
en zijn team klaar om de klan-
ten vakkundig bij te staan in 
hun keuze voor buitenschrijn-
werk of verandabouw. Op zon-
dag is de showroom in Kalmt-
hout, Brasschaatsteenweg 292  
steeds geopend.  

"Vakwerk en service tegen betaalbare prijzen! 
Daar staan we voor en daar streven we naar."

Guido Bruynseels & Marcel Vochten
Zaakvoerders Bruynseels-Vochten

Hoofdzetel Bruynseels-Vochten   Nieuwe Showroom
Brasschaatsteenweg 292 Leugenberg 68 a
2920 Kalmthout  2180 Ekeren

FEESTELIJKE OPENING
NIEUWE SHOWROOM

BRUYNSEELS-VOCHTEN
ZAT. 13 & ZON. 14 JANUARI

Buurtfeesten die activiteiten voor kinderen voorzien en jongeren die een cursus kadervorming 

Kinderactiviteiten op buurtfeesten

een springkasteel of de aankoop van spelmateriaal, maar de subsidie kan ook gebruikt worden om 

Kadervorming

activiteiten in elkaar steken, maar maken ook kennis met alles waarop ze moeten letten in verband 

SUBSIDIES VOOR BUURTFEESTEN
EN KADERVORMING
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Ons Middelheem is een parochiecentrum dat be-
heerd wordt door  vijf parochiale verenigingen. Deze 
verenigingen hebben alle tot doel het sociale weef-
sel te versterken en het “samen“  leven te bevorde-
ren. Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om 
Ons Middelheem attractief en aangenaam te ma-
ken. En met succes!  Het aantal verhuringen stijgt 
sterk. En we willen sterk blijven inzetten op het ver-
enigingsleven, familiale gebeurtenissen en feesten.
Om dit te kunnen blijven aanbieden zoeken we 
nog enkele vrijwilligers om onze ploeg te komen 
versterken. 
Als je denkt dat je  wat vrije tijd een nuttige invul-
ling kunt geven om het gemeenschapsleven aange-
namer te maken, stuur dan een e-mail naar Johan 
Cruysweegs via onsmiddelheem@hotmail.com of 
bel naar 0499/33.60.70

Veel dank op voorhand !
Het bestuur van ONS MIDDELHEEM

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT VOOR

ONS MIDDELHEEM

Absolute Service WERFT AAN! 
Wil jij deel uitmaken van een professioneel team? Wil jij onze klanten helpen in hun huishouden?
Hou je van huishoudelijke taken zoals poetsen, strijken, boodschappen doen en eventueel koken?

Dan hoor je thuis bij Absolute Service!

Absolute Service is een dienstenchequebedrijf in Noord-Antwerpen. Momenteel hebben we verschillende vacatures openstaan in Kapellen,
Brasschaat, Schilde, Schoten, Wommelgem.

Wij bieden: een hoger loon dan wat gebruikelijk is in de sector, een eigen bedrijfswagen (je betaalt enkel het wettelijke voordeel ‘alle 
aard’ op deze wagen en je hebt verder geen kosten aan de wagen), ook voor privégebruik, werkkledij of werkkledij-vergoeding, transport-
vergoeding, afwisselend werk met dienstencheques, vaste klanten in uw buurt, een flexibel uurrooster, op maat van je persoonlijke situatie.

Wij vragen: een passie voor huishoudelijk werk, discretie en betrouwbaarheid, zelfstandig kunnen werken

Interesse? Aarzel niet langer en contacteer ons! Wie weet word jij onze nieuwe VIP-collega!
Absolute Service - Hoogboomsteenweg 243/3 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.be

in   rasschaatb

e-ID-ready

NIEUWE OPNENINGUREN
UPDATE

CONTROLE
UITKIEZEN

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

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Een nieuwe 
look

voor uw trap 
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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*Afgebeelde voertuigen met opties. (1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 tot maximum 5 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door 
haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt in België en het Groothertogdom Luxemburg. Vanaf het 5e jaar kan via een test van de hybride batterij ter gelegenheid 
van een onderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km/jaar) tot het voertuig 10 jaar oud wordt. 
Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota Verkooppunt in België of in Luxemburg.

 1,0-5,1 L / 100 KM  |   22-118 G / KM (volgens de NEDC-normen)  |  www.toyota.be Milieu-informatie (K.B.19.03.2004): www.toyota.be

(1)

GOFORHYBRID
UITZONDERLIJKE 
SALONCONDITIES

«
»

WE CHOOSE 
HYBRID

Garage Jos Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79

TIJDENS HET AUTOSALON ZIJN WIJ ZONDAG OPEN.

DANKBETUIGING

Gesteund door dierbare vrienden, buren en kennissen

namen wij op vrijdag 5 januari jl. afscheid van

onze lieve Ma en Bomma

Jeannine Deprez
weduwe van Maurice Lesschaeve

Hun aanwezigheid op de uitvaartdienst, alsook alle

andere blijken van medeleven, hebben ons dermate

getroffen en getroost dat wij hen allen daarvoor langs

deze weg nog eens uitdrukkelijk willen bedanken.

Namens de hele familie :

Frank en Arlette Verdickt - Lesschaeve
Patrick en Andrea Lesschaeve - Rombouts

demeyeruitvaart.be

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Piet Tulkens
Advocaat in België 

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 38 jaar ervaring.
Staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht. 

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Het kantoor neemt ook de belangen van 
de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono)

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, 

deelname is gratis en iedereen is welkom!
Januari
Zo 07 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Start: 10u parking De Vroente 
Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Nieuwjaarswandeling. Gids: Hilde Balbaert
Zo 14 - Grenspark: Ravenhof. Start: 14u Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek
Thema: Moretusbos gescheiden door drie grenspalen. Gids: André D’Hoine
Zo 21* - Grenspark: Steertse Duinen. Start: 10u parking manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 
RC Huijbergen NL. Thema: Van productie- naar natuurlijk productiebos. Gids: Fred Severin
*wandeling in samenwerking met IVN

Te huur: Ruim 2 slk in 
Residentie Blauwhof Ka-
pellen. 2de Verd. Inkom 
liv., kkn, berg, 2 slk, 2wc, 
2 terassen. 1 Badk. 1 
doucheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij 1-3-2018. Prijs 
€ 1.160 + € 150 vaste 
kosten. Tel. 03/488 60 81

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

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

Leegmaken van zolders, 
huizen, kelders. 0492/822 
180
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NU GRATIS FITADVIES
(twv. €55) bij een FitClass 6 mnd cursus  
enkel geldig tijdens de opendeurdagen  

op 13 & 14 januari 2018

Ben jij de eeuwige twijfelaar? 
Kies dan ons aanbod voor 1 maand!

Ontdek FitClass Brasschaat! 

OPENDEURDAGEN  
ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 JANUARI  

van 10u tot 16u  
 

FitClass is de perfecte oplossing voor iedereen die wil 
bewegen en sporten! Wij bieden een programma op maat 

voor elk niveau. Speciaal voor diegene die echt elke dag dat 
duwtje uit de zetel nodig hebben, zorgen wij voor intensieve 

en persoonlijke begeleiding, elke les opnieuw!

Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg 
geven, samen een FitAdvies inplannen en je begeleiden tot 

een echte FitClasser! 

KTA Brasschaat
Martouginlei 74 
2930 Brasschaat

0495/32.86.70

AZ KLINA

BR
ED

AB
AA

N

MARTOUGINLEI

AUGUSTIJNSLEI

PRINS KAVELLEI

NIEUWE ANPR-SITES IN BRASSCHAAT
Onlangs werden er twee bijkomende ANPR-camera’s geplaatst in Brasschaat: één op 
de Kapelsesteenweg en één op de Hoogboomsteenweg. Deze plaatsen zijn het sluitstuk 
in het afdekken van de IN en UIT van de hoofdwegen in onze gemeente. De gemeente 
Brasschaat investeerde bijna 80.000 euro in het systeem. 
Sinds 2013 zijn er verschillende slimme camera’s in gebruik genomen. De eerste kwa-
men er op de Sint-Jobsesteenweg. Al snel bleek het systeem van trajectcontrole en het 
gebruik van de ANPR-camera’s zijn vruchten af te werpen zowel voor verkeersveiligheid 
als voor gerechtelijke onderzoeken. In 2015 kwamen er dan nog 2 camera’s bij aan de 
Bredabaan: ter hoogte van de Zwaantjeslei én aan de grens met Wuustwezel. In 2016 
volgden er camera’s op de Essensteenweg. Snelheidsmetingen toonden immers aan dat 
er op die baan te snel gereden werd met nog niet zo lang geleden enkele dodelijke slacht-

Verkeersluik
Trajectcontrole is een methode om via camera’s de maximumsnelheid van voertuigen 
op een bepaald traject te controleren. Via trajectcontrole wordt elk voertuig bij het begin 
en het einde van het traject ‘gefotografeerd’. De gemiddelde snelheid van een voertuig 
tussen deze twee punten (camera’s) wordt berekend. Ligt die gemiddelde snelheid hoger 
dan de maximumsnelheid, dan wordt de eigenaar van het voertuig beboet. Uit de cijfers 
blijkt dat dit systeem ertoe leidt dat de grote meerderheid van de bestuurders zijn snelheid 

-
veiligheid.
Naast het meten van de snelheid kunnen deze slimme camera’s ook nummerplaten her-
kennen en registreren. Ze verzamelen automatisch een aantal gegevens van elk pas-
serend voertuig zoals de nummerplaat, de nationaliteit van de eigenaar, het tijdstip, enz. 
Deze gegevens worden vergeleken met verschillende databanken die controleren op ge-
seinde, gestolen en verdachte voertuigen. Als de nummerplaat in één van deze databan-
ken voorkomt, dan is er sprake van een ‘hit’ en krijgen de politiezones een signaal waar-

kunnen halen. Dit is een enorme troef op vlak van verkeersveiligheid en inbraakpreventie. 
Daarnaast registreren de camera’s ook niet-verzekerde voertuigen en voertuigen die niet 
in orde zijn met de technische keuring. Wat ook mogelijk is en nuttig in het kader van het 
lokale en gewestelijke mobiliteitsbeleid, is het meten van de verkeersdoorstroming en de 
verkeersintensiteit.

Snelheidsovertredingen
In 2017 werden 12 166 snelheidsovertredingen vastgesteld op het traject Essensteenweg 
te Brasschaat. Gemiddeld legt 0,68% van de bestuurders in Brasschaat het traject te snel af. 

Ongevallen
Ook het aantal ongevallen is gedaald en er gebeurden geen dodelijke ongevallen. De 
periode na de start is wel relatief kort. Trajectcontrole beoogt immers een mentaliteits-

-
keersongevallen.

Gerechtelijk luik
Op gerechtelijk vlak hebben de ANPR-camera’s eveneens al meermaals hun dienst be-
wezen, denk maar aan de automatische nummerplaatherkenning. Het systeem betekent 
een grote meerwaarde voor de (lokale) recherchediensten.

KFC Exc. Kaart
zaterdag  13 januari
09.30u: Heibos - U11 
10.00u: City Pirates - U10
10.30u: U13 - KSK Donk
12.30u: Hoogstr. - Res C
12.45u: Ekeren a - U7
14.30u: Res. A - Zandvl. Sp.
14.30u: Loenhout - res. B
15.00u: Berendr. - U8
15.00u: Cappellen  - U9
15.00u: De Kauwe - Wilgenhof
zondag 14 januari
09.30u: U15 - KSK Donk
11.15u: U17 - FC Essen
14.30u: 1e ploeg - Zandvl. Sp.
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

Te huur: Garage achter 
elektrische poort. Centrum 
vlakbij kerk. 0495/212 583

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

Te huur: appartement 
centrum Brasschaat, 2de 
verdiep. 2slpk, living 38m², 
garage, terras. € 680. 
0474/748 327

Regentes Frans geeft 
bijles(tot 4e j/ 35 j.erva-
ring). 0486/553687 

Te koop: Werktuigen & 
machines voor hout-bouw-
metaal. Tel 0486/503 194

Uw keukenspecialist
toonzaalkeukens te koop

Nieuwe keuken
5 TEKA 

toestellen gratis

Leugenberg 27A / B1
2180 Ekeren
Tel 03/664 35 71
starkeukens@outlook.com
btw BE 0544.889.778
0475/700 131
http://starkeukens.be

GEZOCHT Gezelschap 
alzheimer patiënt. Ver-
pleegkundige / ervaring 
gewenst. Met ref. - tel 
0473/51.16.44 

Kleine Klusjes en Kar-
weitjes. Brasschaatenaar 
en zoon-student doen 
kleine klusjes. Lekkende 
kraan, piepende deur, laat 
maar komen. Eerlijke prijs 
op voorhand. Snel reactie. 
Peter 0473/990 003 
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Dienstencentra Brasschaat
Wij wensen iedereen een warm jaar vol mooie ontmoetingen, 

veel geluk en een goede gezondheid! 
In week 8 – 12 januari starten onze sportactiviteiten opnieuw: 

Schrijf je nog tijdig in: sommige groepen zijn al volzet

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 08/01 om 9 uur en 13.30 uur: start lessenreeks aquarel
Ma 08/01 om 14.30 uur: verloren maandag
Ma 08/01 om 14 uur: rikken/gezelschapspellen
Ma 08/01 om 14 uur: meditatie/klankschalen
Di 09/01 om 9 uur: Wandelen Heide
Wo 10/01 om 9.30 uur: start cursus “Windows10 voor beginners”
Ma 15/01 om 14 uur: start  5-weekse regelmatigheidswedstrijd 
“Rikken”
Do 18/01 can 15 tot 16 uur: nieuwjaarsdrink. Iedereen van harte 
welkom.
Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

staat een nieuw spel. Het is een combinatie van sjoelen, curling 
en airhockey. Iedereen kan het spelen, alleen of met meerdere 
personen. Kom gerust eens kijken. Je kan spelen tijdens de ope-
ningsuren van onze cafetaria. Vraag de schijven aan onze vrijwil-
ligers aan de toog. Veel plezier alvast.
Do 11/01 om 14 uur: bingo. We zetten het jaar in met een feest-
bingo met speciale prijzen. Mis deze editie niet.
Ma 15/01 om 14 uur: voordracht “Een verrassend muzikaal pro-
gramma”. Laat je verrassen door Jef. Wil je zeker zijn van je plaats, 
reserveer dan even op 03 650 25 72 of in het dienstencentrum.
Di 16/01 is onze cafetaria gesloten wegens werken aan de wa-
terleiding. Onze excuses voor het ongemak.
Di 16/01 vanaf 13 uur: naai- en brei atelier Moeders voor Moeders.
Vrj 19/01 van 14 tot 15 uur nieuwjaar drink voor onze vaste ge-
bruikers. Samen klinken we op het nieuwe jaar.
Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen wel-
kom = gratis
Woensdagnamiddag: schaken iedereen welkom = gratis
Woensdagochtend: “leren tekenen”: we verwelkomen heel graag 
nog nieuwe kandidaten. Geen voorkennis nodig. Kom eens kij-
ken naar de voorbeelden van “eerste werken”:  ze zijn PRACH-
TIG !!!!
Ma 08/01: verloren maandag: Deze week geen bingo

Di 09/01: 10 uur: Onze patchworkers starten het nieuwe werkjaar
Vr 12/01: 9.30 uur: mandala tekenen
Ma 15/01: 13.30 uur: de kantklossers staan terug paraat
Ma 15/01: 14 uur: bingo
Di 16/01: 13.30 – 14.30 uur: nieuwjaarsreceptie voor al onze be-
zoekers
Wo 17/01; 9.30 uur: windows 10
Woe 17/01:14 uur innerlijke rust met klankschalen
Do 18/01:  9.30 uur: start cursus android tablet: les 1

Vrij 19/01: 14 uur: bloemschikken
Vrij 19/01: 9.30: zentangle tekenen

Schrijf je in vóór 21 januari op www.blindgekocht.be

Win een 
keuken die je nog 

nooit gezien 
hebt! Durf jij

het aan?!
Leegmaken

van 
huizen

sterfgevallen, kelder,
zolder, garage,

magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Te huur: groot app., Bre-
dabaan 241, bras. over 
gemeentehuis met zicht 
op plein. Grote liv en hall, 
3 slpk op laminaat, ber-
ging, terras, overal dubbel 
geluidswerend glas. Geen 
huisd. toegelaten. Info en 
bez. tel. 03 633 16 59

Zaalpersoneel gezocht
Dringend voor Chopin
Brasschaat. Info: 0485 
919 357 - 0494 913 125 - 
03 651 44 10

Op zoek naar bijles lager 
onderwijs? Regio Bras-
schaat 0474572182

K a a r t l e g g e r :  Vo o r -
spelt uw toekomst. Info: 
0472/883 227

Tekenen: Beginnelingen. 
Info: 0472/883 227

Te huur: Nieuwe moderne 
assistentiewoning “Prins 
Kavelhof”. Nabijheid cen-
trum Brasschaat en Ves-
alius. Geïnstalleerde keu-
ken, 2 slpk, douche, toilet 
+ berging: alles aangepast 
voor personen met een 
beperking. 0498 299501

Te huur: Brasschaat App 
1ste verd., 2 slpk., over-
dekt terras, Hofstr 31, € 
600, tel. 0474 825 646, 
jan 2018 vrij.

Te huur: duplex app. Bre-
dabn. 3 slk, gr. liv., badk, 
kkn. Vrij v.a. 1 april. Gn gar. 
en gn huisd. 0495/246 060

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

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

Te huur: App. 2 slk, 1e 
verd. zon. liv., nw kkn, ter. 
€ 770/mnd. 0471 670 652

Te huur: Gr. app  met 3 
slk in c. Brassch. Bredab. 
199 vlak bij alle winkels 
en park. Ruim app, gr 
liv en hal op parket, afz. 
kkn en bijkkn, 3 slpks 
op lam. en terras. afz. 
gar. en extra berg. in de 
huurpr. inbegr. €940/mnd. 
Kan zonder gar. gehuurd 
worden. min. € 65. Gn 
huisd. toegel. Meer info & 
bezicht.  03/633 16 59

Professionele voetver-
zorging aan huis! Tel. 
0471/038 747

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

FILMSTONES
MIJN NAAM IS COURGETTE

Woensdag 10/01 om 15u – Theater Hemelhoeve
3 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 6 jaar!
Courgette is een dapper weesjongetje. 

Gelukkig maakt hij in het weeshuis vrienden, 
bouwt z’n leven op en wordt hij zelfs verliefd.

“Een edelsteentje. Het kan niet anders of 
‘Mijn naam is Courgette’ is van toverklei gemaakt.” (Humo)

CANTENS, TIMMERMANS & VERELST
DE DRIE MANNEN VAN YPSILANTI

Zaterdag 13/01 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Peter de Graef schreef de tekst naar aanleiding van 
een artikel over drie psychiatrische patiënten die er allemaal 

van overtuigd waren de reïncarnatie van Jezus te zijn. 
Een krankzinnige en liefdevolle komedie over drie broers 

in een té klein huis. Dit is maar een voorstelling 
waar je in zit. Dit is toneel. Mag je niet vergeten!

BUURMAN
DANS EN DWAAL – TRY OUT

Vrijdag 19/01 om 20u30 – Ruiterhal
14 euro – VRIEND 12 euro – kassa +1 euro

Film kijken met je ogen dicht, dat is wat Buurman doet, 
en altijd heeft gedaan. Op hun vierde album ‘Dans en Dwaal’ 

van hun muziek tot iets wat zijn gelijke 
in de Lage Landen niet kent.

www.buurman.be 

MARIANE VAN DER VEKEN
DE WONDERLIJKE REDDING VAN 

ZEURKOUS
Zaterdag 20/01 - 15u – Theater Hemelhoeve

5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Muziek- en teksttheater voor iedereen vanaf 5 jaar.
In de sokkenwereld vormen sokken altijd een paar. 

Het is zo en niet anders! Stinksok en Zeurkous 
zijn gelijk in kleur en geur, maar niet in karakter.

DE NACHT VAN DE LEZER 
PAKKENDE ODE AAN 
DIRK VAN ESBROECK

Zaterdag 20/01 - 20u30 – RUITERHAL
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

De Lezer vzw bestaat 30 jaar, en dat wordt gevierd. 
12 bekende en minder bekende Vlamingen brengen hun 

‘favoriete pagina’. Oiartzun brengt een muzikale ode 
aan Dirk Van Esbroeck.

Costa Blanca, Moraira
TE HUUR

Vakantievilla. Enkele min. tot
de zee. Max 6 pers.

Prijs vanaf € 350
Tel. 03 663 33 73

www.morairavilla.be

DANKBETUIGING

Aan al onze dierbare familieleden, vrienden en

kennissen: wij willen jullie bedanken voor

de respectvolle wijze waarop wij samen afscheid

namen van onze geliefde papa en bompa

Félix Wuyts
Als zijn familie voelen wij ons bijzonder gesteund

door jullie aanwezigheid, medeleven en vriendschap.

Vanwege:

zijn echtgenote Emilie ‘Nini’ Van den Bleeken
en zijn kinderen en kleinkinderen

demeyeruitvaart.be

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Tijdens hun training kregen de jongste gymnasten van No Limits 
Gymnastics het bezoek van de Sint. Ze lieten zien hoe goed 
ze reeds hadden geoefend op hun spagaat. De Sint was on-
der de indruk van hun prestatie en had voor ieder van hen een 
geschenkje mee en de afspraak om volgend jaar  hun verdere 
vorderingen te bekijken.

SINTERKLAAS 
OP BEZOEK BIJ 

NO LIMITS GYMNASTICS
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Mannen kunnen alleen maar over voetbal praten. Maar waarover pra-
ten ze als ze naar het voetbal gaan? Voetbal? Natuurlijk. Maar over 
niks anders? Anton, Benny, Jan, David, Kenny, vrienden voor het le-
ven, sinds hun jeugd. Maar nu ze in de dertig zijn, zien ze elkaar min-
der en minder. Eigenlijk zijn ze alleen nog maar samen als hun club uit
derde klasse thuis speelt. Op hun tribune. Voor hun passie. En dit 
seizoen hangt er promotie in de lucht! Kameraadschap, vloeken, pils, 
gezang,... Elk weekend een feest op DE TRIBUNE.
auteur: Wim Peters
regie: Wim Peters & Tine Vechter
cast: Wim Peters, Stijn Van Haecke, Begir Memeti, Jan Roos, Jonas 
Stalmans, Rolf Stalmans, Linda van Heeswijk en Sasja Rooman

De speelperiode loopt van 1/2 t.e.m. 24/2 2018.01/02 om 20u30 • 
02/02 om 20u30 • 03/02 om 20u30 • 09/02 om 20u30 • 10/02 om 
20u30 • 11/02 om 15u00 • 16/02 om 20u30 • 17/02 om 15u00 • 17/02 
om 20u30 • 22/02 om 20u30 • 23/02 om 20u30 • 24/02 om 20u30

regulier: € 19 • groepen (vanaf 20p.): € 17 • try-out: € 17
INCLUSIEF RESERVATIEKOSTEN en VESTIAIRE.

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

 

Maak kans om uitgeloot te worden voor 20 GRATIS duotickets voor de 
try-out-voorstelling op vrijdag 2 februari om 20u30. De winnaars wor-
den persoonlijk via mail verwittigd. Om kans te maken om uitgeloot te 
worden kan men mailen naar reservaties@theaterzeemanshuis.be met 
vermelding “duotickets via Brasschaatse Film”

Speciaal voor de
lezers van de

DE TRIBUNE
1 februari t.e.m. 24 februari 2018 in de Zwarte Zaal

WIN 20 DUOTICKETS

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Alle ontstoppingen: 
Wc, badkamer, keuken. 
0492/822 180 Tom

Rogin bvba zoekt gemoti-
veerde arbeiders en ploeg-
bazen voor een groeiend 
aannemingsbedrijf. gelie-
ven te bellen op nr 03 685 
38 80 of email naar info@
rogin.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

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

Te huur: Brasschaat Mth, 
Bredabaan 1121. App. 
met living, keuken, 2 slpk, 
badk., inkomhal en ruime 
garage. € 700. 0495/289 
137

Volwassenenatelier 
‘t Kratje

Gasthuisstraat 7 Wuustwezel 
– Gooreind Periode Januari 
-februari 2018 Aquarel  dins-
dagavond van 19u30 tot 22u00
16, 23 en 30 januari 2018 en 
06, 20 en 27 februari, 6 lessen, 
lesgever: Guido Torfs. Bijdrage 
€ 48 Olieverf en acryl dinsdag-
avond van 19u30 tot 22u00
16, 23 en 30 januari 2018 en 
06, 20 en 27 februari, 6 lessen, 
lesgever: Mella Anthonissen. 
Bijdrage € 48. Tentoonstelling 
Silke Mattheeusen - Kledij - 
Mode 10 en 11 maart 2018 
Inschrijven, bij voorkeur via 
www.kratje.be - atelier@kratje.
be - 03-663.37.14 Voor de klei-
ateliers is geen inschrijving no-
dig en de € 5,- wordt ter plaatse 
betaald. Voor de cursussen 
vragen we de deelnemers 
om vooraf in te schrijven en 
te betalen op rekening  BE11 
7331 6109 9448 van Volwas-
senenatelier ‘t KRATJE vzw 
Bij overschrijving noteert u uw 
naam, de dag en de naam van 
de cursus of workshop bijvoor-
beeld : Peeters Kris, 7-03-2018 
, Olieverf/acryl 

NIEUWE
LENTE-CURSUSSEN   

IN HET DAKHUUS
Hoewel de feestdagen nog 
vers in het geheugen liggen, 
denkt het Dakhuus al aan lente 
en zomer. Het vormingscen-
trum pakt immers uit met een 
gloednieuw voorjaarsaanbod. 
Je kan in het vormingscentrum 
terecht voor een korte taalcur-
sus zoals Spaans, Italiaans, 
Thais of Turks ‘op reis’. Maar 
je kan er ook hobby- en infor-
maticacursussen volgen. Een 
greep uit de nieuwe thema’s: 
Beleggen in aandelen, creatief 

bier en kaas, Feng shui, klus-
sen, Windows 10, tablets, enz. 
Wie zichzelf eens lekker wil 
verwennen, kan dan weer kie-
zen voor een wellness-cursus 
zoals ontspanningsmassage, 
selfness, EFT of mindfulness. 
Er zijn bovendien verschillende 
kortingsmogelijkheden. Graag 
meer info? Neem een kijkje 
op www.dakhuus.org, bel naar 
03/633 1 696 of mail naar info@
dakhuus.org Spring gerust ook 
eens binnen op de Bredabaan 
696 in Brasschaat (ma en do 
13-17u., woe 17-18.30u).

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

0495/504 635

DAVIDSFONDS BRAS-
SCHAAT - LEESKRING 
V O O R J A A R  2 0 1 8
In samenwerking met de Open-
bare Bibliotheek Brasschaat
- dinsdag 16 januari 2018 om 
20 uur: Ali en Nino van Kurban 
Said – gespreksleidster Mary 
Watson-Kullmann - dinsdag 13 
februari 2018 om 20 uur: Wil 
van Jeroen Olyslaegers – ge-
spreksleidster Annick Van Roey 
- dinsdag 27 maart 2018 om 
20 uur: De ondergrondse 
spoorweg van Colson White-
head – gespreksleidster Lucille 
Vingerhoedt Plaats: Biboase, 
Bredabaan 407 (ingang via de 
achterkant van de bibliotheek).
Info en reserveren: Willy Cruys-
weegs – tel. 03 651 51 60 
– wilcruy@hotmail.com Prijs: 
€ 10 voor Davidsfonds cultuur-
kaarthouders voor de 3 avon-
den van het voorjaar, € 15 voor 
anderen voor de 3 avonden van 
het voorjaar

Okra-trefpunt 
Brasschaat-Bethanie

Fakkeltocht
Op zaterdag 27 januari plan-
nen we een megagrote activi-
teit: we gaan op fakkeltocht! 
Ons OKRA- trefpunt heeft 
het initiatief genomen om een 
fakkeltocht te organiseren. We 
werken echter niet alleen want 
we willen graag de hele wijk 
Bethanie in het licht zetten. 
Daarom vroegen we de me-
dewerking van de wijkschool, 
de parochie en de Chiro: 
zij zijn zeer enthousiast en 
stappen graag mee op. Deze 
fakkeltocht is bedoeld voor 
alle leeftijden: de afstand is +/- 
vier km. Nodig je familieleden, 
vrienden en kennissen uit om 
mee te doen. De opbrengst 
gaat naar de “sociale kruide-
nier”. We komen samen aan 
de Chirolokalen om 18.30 uur 
en we vertrekken in groep om 
19 uur, onder begeleiding van 
de muziekkapel van Chiro St. 
Jozef Merksem. OKRA-leden 
voor wie 4 km te ver is, kun-
nen aan de lokalen genieten 
van warme chocomelk en 
gezellig samenzijn. Prijs: 5 
euro/fakkel plus chocomelk ter 
plaatse te betalen. Inschrijven 
is verplicht en kan tot 17/01 
bij Marie-Paule De Clercq, 03 
663 39 32. Of E-mail: marie-
pauledeclercq@gmail.com 

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers
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Charlotte
Nagelstudio

Lage Kaart 38 - 2930 Brasschaat
0497 94 35 12

NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW

Bij uw eerste afspraak ontvangt u 20% korting!

Wij gaan verbouwen
en breiden uit!

Van begin januari tot eind maart 2018

De praktijk blijft gewoon open,
maar wij werken tijdens de verbouwingen

enkel op afspraak!

03 663 33 07

Dierenarts An Van den Maegdenbergh
Dierenarts An Smits

Dierenarts Albert Vandeweyer
Dierenarts An Seuntjens

Zegeplein 10
2930 Brasschaat

Saloncondities: serie Move! €1 . 99.(1)

Overnamepremie onder voorwaarden inbegrepen. 

seat.be

 4,0 - 5,1 l/100 km   105 - 115 g/km (NEDC)

Super uitgerust aan nettoprijs.
Uitrusting Arona Move!: Automatisch Noodremsysteem, dagrijlichten en achterlichten met LED technologie, elektrische 
achteruitkijkspiegels, 8" kleurenscherm, 16" DESIGN aluminiumvelgen… De SEAT Arona Move! is de perfecte mix van design  
en functionaliteit. Ga snel langs bij je dichtstbijzijnde SEAT-verdeler en geniet van een maxi uitrusting voor een mini prijs.

Nieuwe 
SEAT Arona.

 voor uw oude wagen indienGeïllustreerd model met opties: Arona FR 1.0 TSI 115pk 6v: €25.440 BTWi.  1 SEAT Arona Move! 1.0 TSI 95pk 5v: €21.770 - €1.771 Korting Move ! - € 00 Salonkorting - € .000 Overnamepremie onder voorwaarden = €1 . 99. De overnamepremie is geldig
deze wagen minimaal 6 maanden ingeschreven staat op naam van een particuliere eigenaar. Aanbod geldig voor alle particulieren eigenaars van 6/1 /1  tot en met 31/01/18. 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

ZONDAG
OPEN

10 tot 16 u.



actueelparkbodeactueel

erfgoeddag 2018: 
verkiezingsaffiches en 
spotprenten gezocht

Zondag 22 april 2018 organiseert de heemkundige 
kring Breesgata de jaarlijkse erfgoeddag in 
samenwerking met de deelgroep erfgoed van de 
cultuurraad. 

Dit jaar werd gekozen voor het thema... KIEZEN. 
Met de verkiezingen van oktober in zicht willen 
we de gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij 
horende folklore uit de vorige eeuw in herinnering 
brengen. 

Daarom is de heemkundige kring op zoek naar 

uit de jaren 1900 tot 2000. 
Wie nog zulke documenten in zijn of haar bezit 
heeft, zeker Breesgata contacteren!

meer info
Breesgata
info@breesgata.be

gemeentelijke basisscholen: inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Vanaf 1 maart 2018 kan je je kind inschrij-
ven in de gemeentelijke scholen Gibo 
Driehoek, Gibo Heide, Giko Kaart en Gilo 
de Kaart. Maak hiervoor een afspraak met 
de schooldirectie.
Heeft je kind een broer of zus die al in 
dezelfde school ingeschreven is, dan krijgt 
het voorrang. Je maakt dan zeker een 
afspraak met de directeur tussen 26 januari 
en 9 februari 2018 om je kind(eren) onmid-
dellijk in te schrijven. Doe je dit niet vóór 
9 februari 2018, vervalt de voorrang!
Schrijf je zeker ook in voor de leerjaren die 
in eerste instantie volzet zijn. Het is altijd 
mogelijk dat er een plaatsje vrij komt!
Meld je zeker ook aan voor de leerjaren die 
in eerste instantie volzet worden verklaard. 
Het is altijd mogelijk dat er een plaatsje vrij 
komt!

Gibo Mariaburg uitzondering op de regel
Het aantal vrije plaatsen in Gibo Mariaburg 
is de voorbije jaren vaak kleiner gebleken 
dan het aantal aanvragen. Daarom voeren 
we een nieuw voorrangscriterium in: de 
afstand van woonst tot school.

5 februari (vanaf 12 uur) en 23 februari (tot 
12 uur) op www.gibomariaburg.be. 
Na de aanmeldingsperiode wordt de 
rangorde bepaald op basis van het nieuwe 
voorrangscriterium. Tussen 27 februari en 
2 maart 2018 word je van deze rangorde 
en al dan niet gunstige toewijzing op de 
hoogte gebracht. Bij een gunstige rang-
schikking maak je tussen 5 maart en 23 
maart 2018 (tot 16 uur) een afspraak met 

schrijven. Schrijf je je kind(eren) niet in vóór 
23 maart (tot 16 uur) dan vervalt je gun-
stige rangschikking. Vanaf 16 april 2018 
kan er alsnog vrij ingeschreven worden op 
de nog beschikbare plaatsen.

Broers en zussen van kinderen die reeds 
schoollopen in Gibo Mariaburg krijgen 
voorrang. Aanmelden is dan niet nodig. Je 
maakt dan wel best een afspraak met de 
directeur tussen 15 januari en 31 januari 
2018 om je kind(eren) onmiddellijk in te 
schrijven. Doe je dit niet vóór 31 januari 
2018, vervalt je voorrang en moet je de 
procedure van aanmelden alsnog volgen. 

indicator- en niet-indicatorleerlingen
Omdat de overheid wil dat elke school een 
afspiegeling is van de buurt waarin ze ligt, 
geven de scholen voortaan ook voorrang 
aan indicatorleerlingen en niet-indicator-

leerlingen. Een indicatorleerling is een 
leerling waarvan de moeder geen diploma 
secundair onderwijs heeft of een lid van het 
gezin het vorige schooljaar een schooltoe-
lage ontvangen heeft. 

De bedoeling hiervan is om in een school 
een goede sociale mix te krijgen. In elke 
school zijn er voor indicatorleerlingen een 
aantal plaatsen voorbehouden, het juiste 
aantal wordt bekendgemaakt via de web-
site van elke school.

Na de voorrangsperiode wordt een aange-
past overzicht van de beschikbare plaatsen 
op de website van de gemeente en de 
scholen geplaatst.

SCHOOL KLEUTERS LAGERE SCHOOL

Gibo Mariaburg
www.gibomariaburg.be

geboortejaar plaatsen leerjaar plaatsen

2016 48 plaatsen 1e leerjaar 0 plaatsen

2015 1 plaats 2e leerjaar 1 plaats

2014 1 plaats 3e leerjaar 0 plaatsen

2013 0 plaatsen 4e leerjaar 7 plaatsen

5e leerjaar 0 plaatsen

6e leerjaar 1 plaats

Giko Kaart
www.velthoppertje.be kleuters 65 plaatsen

Gilo de Kaart
www.gilodekaart.be

1e leerjaar 3 plaatsen

2e leerjaar 5 plaatsen

3e leerjaar 8 plaatsen

4e leerjaar 12 plaatsen

5e leerjaar 18 plaatsen

6e leerjaar 8 plaatsen

Gibo Driehoek
www.gibodriehoek.be

kleuters 49 plaatsen 1e leerjaar 5 plaatsen

2e leerjaar 6 plaatsen

3e leerjaar 5 plaatsen

4e leerjaar 10 plaatsen

5e leerjaar 0 plaatsen

6e leerjaar 10 plaatsen

Gibo Heide
www.giboheide.be

2016 36 plaatsen 1e leerjaar 9 plaatsen

2015 4 plaatsen 2e leerjaar 5 plaatsen

2014 17 plaatsen 3e leerjaar 6 plaatsen

2013 0 plaatsen 4e leerjaar 8 plaatsen

5e leerjaar 13 plaatsen

6e leerjaar 12 plaatsen

Sinds 1 januari 2018 zijn gemeente en OCMW nog ruimer bereikbaar. Hiernaast de 
nieuwe openingsuren. Let wel, in het gemeentehuis moet je voor de meeste 
diensten vooraf een afspraak maken via 
T 03 650 02 00 of www.brasschaat.be.

openingsuren van gemeente 
én OCMW gewijzigd
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Wij wensen 
u een fantastisch 

nieuwjaar
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Paalstraat 4
2900 Schoten

03 210 32 30

www.immopoint.be

GRATIS SCHATTINGVANDAELE

PERFECT ONDERHOUDEN 2-SLPK 
APPARTEMENT OP CENTRALE 
LOCATIE. Opp. 100 m²: living 
45 m², kkn, 2 slpks, badk, terras. 
Garage optioneel. Ref. AP3845, 
EPC: 240 kWh/m² UC: 2000272  
,Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 179.000,-

HISTORISCHE WONING MET ZUID-
TUIN OP TOPLOCATIE. Opp.1020 
m²: living 40 m², kkn, 4 slpk, 2 
badk, 1 gar, Ref. 3756, EPC: 378 
kWh/m² UC: 1978113-1  ,Vg, Wg, 
Gdv, Gvkr, Gvv

€ 425.000,-

BRASSCHAAT EKEREN

Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393 - 0475/763 627
Hoogboomsteenweg 181 b2, 2950 Kapellen

GEZOCHT:
(project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw pand in aanmerking?

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

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

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Nieuwjaarswandeling 
Antwerpen, 

de Grand Tour
Het is bijna een traditie om het 
nieuwe jaar in te zetten met een 
wandeling.  Dit jaar trekken we 
niet de natuur in maar gaan 
we naar de “koeken stad”.  We 
vertrekken aan het Centraal 
Station en gaan langs zeer 
verscheiden wijken kijken wat 
de stad te bieden heeft aan 
mooie of opmerkelijke gebou-
wen, exotische en rare winkels, 
groene plekken en uiteraard 
vergeten we de Schelde niet. 
 “Grand Tour” mag je letterlijk 
nemen want de hele wandeling 
is 12 km.  We realiseren ons dat 
de weersomstandigheden niet 
al te best kunnen zijn.  Maar 
er zijn genoeg plaatsen waar 
we kunnen schuilen en mocht 
het te erg zijn kunnen we de 
schaar tevoorschijn halen en 
een lus weg knippen.  Het gaat 
niet om de kilometers, maar om 
samen misschien iets nieuws te 
ontdekken en een aangename 
tijd te beleven. Praktisch
Samenkomst : op zaterdag 13 
januari 2018 aan de Bib, Dorps-
straat, Wuustwezel om 12.00 u
Vervoer : Carpool naar ter-
minus te Merksem en tram 3 
naar Astridplein.  Zorg voor 
tramkaart. Kosten : leden 1 €, 
niet-leden 2 €
Info : Eric Van Goethem  03/633 
26 52, 0479/842 980 of evan-
go@skynet.be 
Wij wensen allen een voor-
spoedig 2018.

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

Schilderen bin., bui., 
dakg., vliesbeh. parket, 
badk. ren. 0484/063 094

Te huur gevraagd . App. 
Brasschaat. Gelijkvloers, 
2 slaapkamers, garage. 
0495 577 551
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* Actie geldig van 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 bij aankoop van een keuken met minimum 4 inbouwtoestellen. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen.

AALST  l  AWANS (LUIK)  l  BRUGGE  l  DOORNIK  l  GERAARDSBERGEN  l  GRIMBERGEN  l  HAM  l HASSELT  l  HERENT  l  IEPER  l  MAASMECHELEN  l  MARCHE-EN FAMENNE  l  MALDEGEM  l  
MECHELEN  l  NANINNE (NAMEN)  l  OOSTAKKER  l  ROESELARE  l  SCHOTEN  l  SINT-GENESIUS-RODE  l  SINT-NIKLAAS  l  TIENEN  l  TURNHOUT  l  WAREGEM  l  WAVER

Wij maken            úw keuken!
NIEUWJAARSHAPPENING

OP ZONDAG 14 JANUARI MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

ALTIJD OPEN OP ZONDAG - WWW.DOVY.BE
MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U
GESLOTEN OP WOENSDAG

Schoten
Bredabaan 1161 - tel. 03 644 18 58

DE DOVY-BELOFTES
U ontvangt een GRATIS ontwerp

U kiest voor oerdegelijke kwaliteit

U bestelt ZONDER voorschot

Uw prijs bij bestelling blijft 2 jaar vast

U koopt rechtstreeks bij een Belgische fabrikant

Uw keuken is uniek en op maat gemaakt

U krijgt 10 jaar echte garantie

U geniet van een levenslange service

GRATIS* TOESTELLEN
t.w.v. € 3000 EXTRA

BATIBOUWKORTING*+ 
BATIBOUW
CONDITIES

Nu al bij Dovy

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

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

MA 08-01 / ZO 14-01
Dagsoep

Koolvis/tomaat uit de oven met rijst

MA 15-01 / ZO 21-01
Dagsoep

MA 22-01 / ZO 28-01
Dagsoep

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

Weekmenu’s voor € 15 p.p.!

S O L D E N

w w w . h e m e l a e r . b e  I  B l a n c e f l o e r l a a n  6 1  I  A n t w e r p e n  L . O .  I

Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur.

I n t e r i o r

He
 me
laer

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Alfred heeft op de 
bloedinzameling van 
het Rode Kruis in 
december voor de 
150ste keer bloed 
gegeven! Een fantas-
tische prestatie, want 
om aan dit aantal 
bloedgiften te komen 
ben je toch al min-
stens 38 jaar een trou-
we donor met 4 giften 
per jaar. Alfred heeft 
hiermee al heel veel 
mensenlevens gered, 
geheel vrijwillig en al-
tijd even gemotiveerd. 
Wij willen vanuit het 
Rode Kruis en zeker 
ook vanwege alle pa-
tiënten die geholpen 
zijn, Alfred dan ook 
heel oprecht danken 
voor zijn waardevolle 
inzet gedurende al die 
jaren.

Heb jij voor het nieuwe jaar ook een voornemen om een medemens 
in nood te helpen? Dan ben je heel hartelijk welkom op één van 
onze volgende bloedinzamelingen in de refter van het GIB, Door 
Verstraetelei 50 op maandag 8 januari of maandag 5 februari tel-
kens van 17.30u tot 20.30u. Breng zeker uw identiteitskaart mee! 
Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij: Anita Van Rossem, ver-
antw. bloed- en plasmageven, Rode Kruis Brasschaat op 0485 66 
54 03 of via bloed@brasschaat.rodekruis.be. Wij hopen jullie talrijk 
te mogen begroeten.

PROFICIAT AAN ALFONS SOMERS 
VOOR 150 BLOEDGIFTEN
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EKEREN
VELTWIJCKLAAN 242
Ruime open bebouwing op een perceel van 1000 m² 
gelegen tussen het centrum van Ekeren en Mariaburg. 
Deze te moderniseren gezinswoning beschikt oa 
over 4 slaapkamers, bureel, inpandige garage en 
grote tuin. Ook geschikt voor grote gezinnen en vrij 
beroep. EPC: 572

€ 375.000

BRECHT
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

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KALMTHOUT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

€ 725 + € 60 kosten

LEEUWENSTRAAT 41
Leuke,recent gerenoveerde gezinswoning met 
2 slk en tuintje.Charmant en sfeervol ingericht 
eigendom,voorzien van alle modern comfort.
Aangename woonomgeving te ‘Brasschaat-Kaart’ 
bij winkels,scholen en openbaar vervoer.Een 
echte starterswoning voor jong gezin.Mogelijk 
klein beschrijf! EPC: 207
€ 225.000

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 3 
slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in centrum 
bij winkels, scholen en openbaar vervoer. Alle 
modern comfort aanwezig. Ideale startswoning. 
Mogelijk klein beschrijf. EPC: 609

€ 235.000

KOEKOEKLAAN 9 - 1STE
Verzorgd en instapklaar ruim appartement met 
3 slaapkamers op de 1ste 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. Bouwjaar 1996. EPC: 125
€ 245.000

PLOEGSEBAAN 173
Leuke halfopen woning met 2 slaapkamers en 
grote tuin. Aangename woonomgeving ‘Bras-
schaat-Bethanie’ nabij ‘den Uitlegger’ en Militair 
Domein. Ideale ‘starterswoning’ met mogelijkheid 
tot klein beschrijf! EPC: 979

€ 220.000

MIKHOF - SECTIE C - PERCEEL 0074 K 2
Perceel bosgrond met oppervlakte van 2.415 m2 
en breedte van 32 meter. Groene en rustige lig-
ging nabij domein ‘de Mick’ en Maria-ter-Heide

€ 40.000

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
€ 249.500

BREDABAAN 820 - 1STE
NIEUWBOUW: modern 2 slaapkamerappartement 
van 112 m² met terras, afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook afge-
sloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum. Meer info 0478 52 
79 73 of www.goetstouwers.be
€ 259.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Aangename 
wonomgeving op kleine afstand van centrum van 
Brasschaat. EPC: 650

€ 259.000

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

€ 325.000

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

€ 310.000

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

ERICALAAN 22
Ruime en energiezuinige villa op een perceel van
2543m²gelegen in een rustige en groene woonom-
geving nabij centrum Heide. Dit eigendom beschikt
oa over ruime living, moderne keuken, 7 slks, bureel, 
2 badks, dubbele garage, wasplaats en prachtig 
aangelegde tuin met biologisch zwembad en pool-
house. EPC: 206
€ 698.000

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

€ 345.000

BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

WATERMUNTSTRAAT 4
Zéér gunstig gelegen OBB-landhuis mt 3 slk en 
dubbele garage in landelijke woonomgeving te 
Gooreind.De woning heeft recent nog een make-over 
gehad waarbij badkamer en keuken hedendaags 
vernieuwd zijn.Verder voorzien van zonnepanelen en 
zonneboiler. EPC: 378

€ 399.500

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

€ 159.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-
kamers in centrum van Maria-ter-Heide. In 2010 zijn 
nog meerdere renovaties gebeurd. Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving. EPC: 314

€ 295.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
SPARREWEG 21
Verzorgde ruime woning op 1289 m² met ca 300 m² 
bewoonbare oppervlakte, Zuid terras en tuin, inpandige 
garage, volledig kelderverdiep met 5 ruime kelders, 
leefruimte met ruime keuken, 3 tot 4 slaapkamers 
of studio op de verdieping, 2 badkamers, 3 wc’s en 
geïsoleerde bergzolder met trapluik. EPC: 414

€ 425.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(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)

BRASSCHAAT
SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd in 
2016, met 4 slpks, 2x badk., open keuken, grote living, 
ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit voor 
3 wagens. Afgewerkt met kwalitatieve materialen. 
Buitenkant woning is geschilderd. Winkels en school 
in de buurt.  ZEKER een bezoekje waard! EPC: 283

€ 495.000

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)



DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

SINT-ANTONIUSFEEST
20 januari 2018

Nog 1 appartement (alle luxe aanwezig: nieuwe instapdouche, 
grote flat TV, enz…) te huur in dit mooie complex te Tenerife-
Zuid.Met groot zwembad naast de zee en op amper 15 minuten 
van de luchthaven. (In dit gebouw zitten hoofdzakelijk Belgen en 
veel Antwerpenaars)

Ideaal voor mensen die regelmatig er eens tussen uit gaan om 
terug op krachten te komen in het zonnige Tenerife. Prijs op jaar-
basis € 595/maand. (Nutsvoorzieningen: water en elektriciteit in-
begrepen!)

U hoeft geen valies meer mee te sleuren telkens u naar Tenerife 
gaat, want u laat al uw gerief in uw appartement en u komt ge-
woon thuis…

Nog 1 appartement te huur
in dit mooie complex te Tenerife Zuid

Voor alle info: patrick@vannoten.net

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 329.000,- € 189.000,-

€ 219.000,- € 685,-/mnd € 555,-/mnd

€ 225.000,-

TE KOOP: TE KOOP:
Kapellen, Kapelsestraat 291

TE KOOP:
Merksem, Nieuwdreef 131

TE HUUR:
Kapellen, Antwerpsestnwg 88

TE HUUR:
Merksem, Houthulststraat 64

TE KOOP:
Brasschaat, Heislagsebaan 86

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 4 slpk 2 bdk tuin gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:213 kWh/m²

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

app glvl 2 slpk autostaanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:601 kWh/m²

glvl app 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:291 kWh/m²

app 3eV 2 slpk app 1eV 1 slpk

PENSIOENSPAREN

Start nu met
pensioensparen
en win 2 keer.
Begin nu met pensioensparen voor later 
en geniet van de belastingvermindering die 
u nu al krijgt.

Hoe? Stort tot 940 euro* per jaar in een 
pensioenspaarverzekering. U beslist zelf 
hoeveel u wilt sparen. Zo bouwt u al een 
mooie reserve op voor later. Maar ook 
nu heeft u hier voordeel bij: u krijgt een 
belastingvermindering van 30%!

Lijkt u dit wel wat? Kom eens langs of mail 
ons voor meer informatie.

*Het gaat om levensverzekeringen van tak 21 of tak 23 onderworpen 
aan het Belgisch recht met maximaal 6% instapkosten en een minimale 
looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- 
en spaardoelstellingen, de waarde van de eenheden, alsook over de 
gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen kapitaalgarantie voor tak 
23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor tak 21), de kosten en de taksen 
van deze producten, raadpleeg de financiële informatiefiche, de algemene 
voorwaarden en het beheersreglement die beschikbaar zijn bij uw DVV-
consulent of op www.dvv.be/pensioensparen. De fiscale behandeling 
hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringsnemer 
en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is belangrijk dat 
potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract 
ondertekenen. Als er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, 
zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen.

MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 BRASSCHAAT 
tel: 03/650.10.20  
fax: 03/652.12.10

www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
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: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
MERKSEM: Maantjessteenweg  66 en 68 - Huis met 
diepe tuin, 4 slaapkamers, keuken, woonkamer, keuken, 
badkamer, kelder en de naastliggende bouwgrond – te 
renoveren.
MERKSEM: Weggestraat 1/3 - Handelspand  - met 
gelijkvloers winkel en kelder – 1ste, 2de en 3de verdiep 
: appartement met  inkom, living, woonkamer, 2 slaapka-
mers, badkamer, bergplaats, keuken.
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 -  te renoveren.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

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

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

KANTOREN TE HUUR
Business Center Brasschaat 

Gelegen Bredabaan 859

Flexplek € 450, Kantoor v.a. € 595 All-in

T +32(0)3 644 9890 / info@cobalt.be / www.cobalt.be

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

0468/116.116

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

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

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE OP RUIM 1 WEEK

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N

 0 3  6 8 0  1 9  5 0 
 
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
MA - VR    9U TOT 18U 
ZATERDAG 10U TOT 17U

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

In 1992 zette Stefaan Janssen in Brasschaat zijn schouders onder het verzekeringskantoor Janssen en 
Janssen. Sindsdien is zijn onderneming uitgegroeid tot een sterke speler op het vlak van verzekeringen 
én vastgoed met 9 kantoren in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Het werkgebied 
breidt na 25 jaar nog verder uit met nieuwe vestigingen in Lier, Hamme (Oost-Vlaanderen) en Tremelo 
(Vlaams-Brabant). De nieuwe kantoren openen begin 2018 hun deuren.
“Ons avontuur begon destijds heel bescheiden met Verzekeringen Janssen en Janssen boven Traiteur 
Swaenen aan de Bredabaan in het centrum van Brasschaat. Mijn zus Marleen en ikzelf runden het kan-
toor. In 1995 maakten we de overstap naar Gooreind en trokken we in het vroegere pand van onze groot-
ouders. Daar zitten we trouwens nog altijd met een van de vestigingen”, steekt Stefaan Janssen van wal.
In 2000 ging Janssen en Janssen zich naast verzekeringen ook toeleggen op vastgoed. Met de komst 
van Stefan Bastiaensen als 1ste werknemer opende in 2005 het 2de vastgoedkantoor in Zoersel. Nadien 
volgden kort na elkaar nog 2 nieuwe vastgoedvestigingen in Merksem en Antwerpen-Zuid. Oud-voetbal-
ler Cisse Severeyns die ondertussen al 11 jaar actief is bij Vastgoed Janssen en Janssen, startte in 2014 
het 1ste partnerkantoor op in Lille.
Verruimde dienstverlening
In 2015 breidde Janssen en Janssen uit naar de provincie Limburg met 2 nieuwe kantoren in Lommel en 
Leopoldsburg. De dienstverlening werd vorig jaar verruimd met de expertise van syndicus Kristiaan Van 
Campen en zijn team. Het jongste kantoor ging het voorbije jaar van start in Burcht. Voor de komende 
periode worden nog 2 nieuwe partnerkantoren aangekondigd in Hamme (Oost-Vlaanderen) en Lier, als-
ook een nieuw kantoor in Tremelo (Vlaams-Brabant). Dit brengt het aantal kantoren op 12 en het aantal 
medewerkers op 28.
Stefan Janssen: “Richting Vlaams-Brabant waren we helemaal nog niet vertegenwoordigd. Met de ope-
ning van het kantoor in Tremelo kiezen we nu doelbewust om ook in die richting voet aan grond te krijgen. 
Verder blijven we met alle vestigingen heel sterk inzetten op een  doorgedreven service die gebaseerd 
is op kennis, ervaring en professionaliteit. Voor onze vastgoedklanten zijn we ook op zondag bereikbaar. 
Ze krijgen een vaste dossierbeheerder als rechtstreeks aanspreekpunt en we hanteren 1 centraal tele-
foonnummer. Eigenaars-verkopers kunnen via een gebruikersnaam en paswoord op gelijk welk moment 
online mee volgen wat er precies gebeurt in verband met de verkoop van hun pand.”

Feestje met Pieter Aspe
Vastgoed en Verzekeringen Janssen en Janssen vierde 
zijn 25-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst voor 
klanten en relaties in het evencenter van Frisomat in Wij-
negem. Marcel Vanthilt praatte alles vlot en luchtig aan 
elkaar. Jean Bosco Safari zorgde voor de muzikale om-
kadering. Een andere opvallende gast was auteur Pieter 
Aspe die zijn jongste boek “De butlerknop” ter plaatse sig-
neerde. De aanwezigen kregen trouwens een exemplaar 
van dat boek als leuke attentie mee naar huis.

blijft na 25 jaar stevig groeien tot buiten Antwerpse regio

www.janssenenjanssen.be

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar:

skimetlynn@hotmail.com

Vrouw zoekt werk, 
poets, str., babysit, be-
jaardenhulp en huise-
lijke taken. Spr. Ned. 
0483/401 542 Nellie

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

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

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

Vrouw zoekt  werk , 
schoonmaken, rest, baby-
sit, Engelstalig. 0492/262 
954

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

Alle tuinwerken en daken 
proper maken. 0474/453 
834

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

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

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

Rolluiken elektrisch ma-
ken. Plaatsen van voor-
zetrolluiken. Vrijblijven-

0485/429 105

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

Alle dakwerken, bran-
den roofing, schouwen, 
pannen, leien, herstellin-
gen. Gratis prijsopgave. 
0492/822 180
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

particulieren én bedrijven

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Voor al uw kleine 
tuinwerken waarvoor je 
moeilijk een aannemer 

kan vinden
• klinkers of kasseien leggen
• snoeiwerken
• onderhoud
• enz...

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897

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

0495/504 635

Badkamer en keuken 
renovatie.  Tegelwer-
ken tot sanitair en ver-
warming. 0475/942 729 

Gezocht: Slagerij Maes te 
Brasschaat zoekt een ver-
koopster met ervaring voor 
zaterdag en een voltijdse 
slagersgast met ervaring. 
Tel. 0491 105 828

Professionele kapper 
aan huis! Lage prijzen! 
Bel. 0471/038 747

Ik zoek werk als babysit-
ter of bejaardenzorg, erv. 
en Spr. Eng., Rus., Duits. 
0465/979 519 (Ella)

Man en vrouw zoeken 
werk:  Schoonmaken, 
strijk, naaien, babysit, 
enz. 0488/471 739

Man zoekt werk: Schoon-
maken, tuin, afw. rest. 
e.a.a.w. 0467/719 679

Brandhout / eik / 1 j uit-
gelooid en 5 j winddroog . 
omgeving Brasschaat 95 
euro m3. tel 0495.21.23.37

Te huur: Luxe vakantie-
woning tot 6 pers. met 
zwembad. Saint- Sardos, 
Lot-et-Garonne. Info: 
0475/869330 Facebook/
maisoncarrolis

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376
496. p.o.t.k.
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
            Gemeente Brasschaat
* Prinskavelhof: nieuwbouw assistentiewoning 1e verd., 80m², woonk. met 
open keuken, badk. met inloopdouche, 2 slpkrs, ruim terras, berging, centraal 
domoticasyst. Interessant als investering, verhuur of eigen bewoning. Meer 
info op ons kantoor.

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

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

            Gemeente Kapellen
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²

*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.

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

Brasschaat, Emiellei 1:
Charmante vrijstaande woning in een rustige straat. 
Gelijkvloers: hal met ingemaakt kast, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
douche, living met spekkachel, eetkamer, open keuken met berging en veranda. Zol-
der: Ingedeelde ruimte met mogelijkheid tot 3 slaapkamers en badkamer. Garage met 
smeerput en automatische poort. Nieuwe ramen! EPC 334 kWh, elektrische keuring 
niet conform, Opp.: 897m², K.I.: € 2.361,00, (VG, WG, WP, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7231918)

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)

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

MOOIE QUILTS IN DE BIB VAN BRASSCHAAT IN JANUARI
Quilt-Kunstkring “In de Hoven van Plaisantie” stelt selectie quilts tentoon van Monica Verijke-
deschepper. Thema: eenvoud. Wij maken bedquilts en wandkleden, soms groot maar ook schattige 

lapjes die al veel meegemaakt hebben. Zo veel herinneringen, oude bloezen, hemden, dassen, 
kinderkleedjes krijgen zo een tweede leven, worden weer gekoesterd en in families doorgegeven 
! Quilts worden meestal niet gemaakt om te verkopen, maar wel om weg te schenken en om 

Moeders voor Moeders en ook “Little Quilts of Love” als troost voor ouders van doodgeboren 

wereldoorlog hele ladingen quilts uit Canada kwamen, met veel zorg en liefde handgemaakt om 

fantastisch zijn om die eens samen tentoon te stellen uit erkentelijkheid voor dit fantastisch initiatief 
!  Wie zo een quilt bezit, laat het ons aub weten ! Wilt je meer weten of zelf aan de slag gaan? Wij 
starten terug op dinsdag 9 januari 2018 van 10 tot 15.30 u. Kostprijs € 50 voor alle dinsdagen tot 
half juni. ANTVERPIA, St.Antoniuslei, Brasschaat-Mariaburg. Info: Monica Verijke-deschepper, 

boeken en patronen ter beschikking, alsook onze 30 jarige ervaring, en dat kan tellen.
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ESSEN SCHILDERSHOF
NIEUWJAARSDRINK 18/01 TUSSEN 17-19U

Contacteer Conny De Laet

T 0477 350 350
www.matexi.be - antwerpen@matexi.be

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv - 
gvkr - Vv . EPB-attest beschikbaar binnen  
6 maanden na voorlopige oplevering.

ESSEN SCHILDERSHOF
Rustig en sfeervol wonen in Essen. Kom een glaasje drinken en laat je verrassen door Schildershof op donderdag 18 januari tijdens  
de nieuwjaarsdrink van 17 tot 19u. Wij verwelkomen je graag in de kijkwoning, waar je kennis maakt met het aanbod in verkoop.

 mooi wonen in landelijke stijl 

 heel betaalbaar voor een jong gezin

 gezellige groene woonbuurt

Adres kijkwoning: Kerkhofweg 14, Essen

Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

Eikenlei 102-110 - 2960 St.-Job-in-’t-Goor
www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85www.brandhoutcenter.be

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

VAN SPAANDONK: 03-315.74.46

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

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

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

App op de 1ste verd, met lift, garage en ruime kelderberging! Beschikbaar vanaf 
01/11/2017. Indeling; ruime hal met apart toilet, ruime woon-en eetkamer op parket 
met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad en douche. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

Alle renovatiewerken: 
Schilderen, bezetten, la-
minat., tegels, klusjes-
werken, enz. werkt aan 
€8,5/u. 0489/326 333

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk, afwas, mass. 
0489/799 125

Alle schilderwerken en 
tuinwerken. 0497/231 373

Te huur: Woning te St. 
Job. HOB zeer rustig gel. 
(70m v.d.str.) Glvl, liv., met 
bur., kkn, veranda, WC, 
inp. gar. met bergr., 3 slpk, 
badk., afz. douche en wc, 
tuin, bez. na tel. 03/636 
18 61
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potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeusen & Zn

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

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

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

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

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

Te huur: Essen, Nieuw-
straat 102. Glvl nieuw-
bouw-app met tuin, liv., 
ing. kkn, 2slk, berging, 
bdk met bad en douche, 
tuinberging, autostnpltsen. 
€ 820. 0495/289 137

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

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

Te huur Studio Gemeub. 
Schoten C.€ 495 vrij 2 
verd. 0495/214 041

Schi lderen/behang-
werken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf, zowel 
binnen als buiten. Tel. 
0468/217 374

Te huur: app. 2 slk. kl. 
terr. Inloopdouche, ga-
ragebox, Vuurkruisenlei 
48, Brassch. Prijs: € 750. 
0493/652 544

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Algemen elektr. en reno-

bin 24 u. 0489/396 555
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BON voor gratis prijsbestek 
of documentatie

Naam: ...................................................................

Adres: ...................................................................

......................................................  Nr.: ...............

Postcode: .............................................................

Plaats: ..................................................................

Tel. privé: ..............................................................

E-mail: ..................................................................

..............................................................................

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Veldlei 5 • 2970 ‘s-Gravenwezel 

0479 946 932

Alle werkdagen en weekends vanaf 07u30 tot 22u

dakdekkersorg@gmail.com

www.groepgvs.be
Bezoek showroom op afspraak

OPENDEURDAGEN
ZA 20 & ZO 21 JANUARI
VAN 10U - 16U BOUW & RENO ACTIE

-10% korting
op alle uitvoeringen van dak- en aannemingswerk.

Duizenden

referenties van 

tevreden klanten!

SNELLE SERVICE

OOK HERSTELLINGEN

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)

Gevelbekleding in sidings eternit

Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...

Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels

Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.

Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

Algemene 

DAKWERKEN

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

met Van Zantvoort dakwerken,

en met Goedons, Stoffels,  Ralph van Wissem,Gregoire

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Tuin: ontwerp/advies/onderhoud
Woning: re-styling/advies & inspiratie
Dirk Wynen - Brasschaat - difoxbox@icloud.com - 0486/502 026

Oostduinkerke grens 
Nieuwpoort zonnige villa 
a/d duinen, zeedijk 200m, 
4-7 pers. www.duinenhuis.
be 0476584132 

Lieve dame gezocht om 
onze drie kindjes (7, 6 en 
4) op dinsdag en donder-
dag van school te halen en 
te koken (0479.92.18.64) 

Gevraagd Poetsvrouw 
met ervaring, +-50j, neder-
landstalig, zelfstandig en 
zeer nauwkeurig kunnen 

-
gen/uren, eigen vervoer 
noodzakelijk Tel. 0474/ 89 
03 32 tussen 9u-17u 

Te huur: dakstudio te 
Gooreind : 1 slk, bk, ruime 
woonk., open keuk. Vrij 
15/02/18. € 395/mnd. Tel. 
0475/939 802

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

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

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

GFT

MAANDAG   15
DINSDAG   16
WOENSDAG  17
DONDERDAG   18
VRIJDAG     19
ZATERDAG   20

Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    8
DINSDAG    9
WOENSDAG 10
DONDERDAG 11
VRIJDAG      12
ZATERDAG   13

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Chemokar komt in uw buurt, zie afvalkalender

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):

13 - 14/01 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

13 - 14/01 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

13 - 14/01 Dr. Attenhoven 03 568 15 12

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

BURGELIJKE 
STAND

Bogaerts Juliette 19-12, Brasschaat
Van De Velde Xavi 18-12, Brasschaat
Vinck Lucas 18-12, Brasschaat
Eyckmans Jolien 18-12, Wuustwezel
Vandemeulebroucke Arthur 28-12, Brasschaat
Stroobants Flore 20-12, Brasschaat
Stroobants Nienthe 20-12, Brasschaat
De Lannoy Billie 27-12, Brasschaat
Wouters Charline 21-12, Wuustwezel

Verschueren Stella 26-12, Wuustwezel
Brouwers Cloë 27-12, Wuustwezel
Van Riel Morris 21-12, Wuustwezel
Van Riel Billie 21-12, Wuustwezel
Van Parys Maxine 21-12, Brasschaat
Matheeussen Charlotte 19-12, Brasschaat
Van den Eynde Lyjana 20-12, Brasschaat
Hoskens Luis 19-12, Brasschaat
Kennis Olivia 27-12, Brasschaat

Deklerk Gino te Brasschaat met Sreeboonruang Sirijirun, te Brasschaat
Van Hyfte Jef te Brasschaat met Van de Paer Nele, te Brasschaat
Anthonissen Anthony te Brasschaat met Ceulemans Elina, te Brasschaat

Bellens Maria, 68 jaar, weduwe van Cipido Karel,Brasschaat
Fleerackers Anna, 90 jaar, Brasschaat
Heymans Aloysius, 72 jaar, echtgenoot van Gysen Anny, Brasschaat
Godefroid Guy, 65 jaar, Brasschaat
Keustermans Wilfried, 73 jaar, weduwnaar van Kölln Marina, Brasschaat
Winters Maria, 79 jaar, echtgenote van van Herpt Wilhelmus, Wuustwezel
Lepage Gérald, 80 jaar, echtgenoot van De Moerloose Christine, Brasschaat
Janssens Irena, 87 jaar, weduwe van Heyndrickx Raymond, Brasschaat
Vorsselmans Joanna, 83 jaar, weduwe van Jorissen John, Brasschaat
Vorsselmans Martinus, 63 jaar, Wuustwezel
Van den Bergh Maria, 89 jaar, weduwe van Reyntiens Jan, Brasschaat
Schijvens Melania, 84 jaar, weduwe van Van Olmen François, Brasschaat
Deprez Jeannine Henriette, 87 jaar, weduwe van Lesschaeve Maurice, Brasschaat
Wuyts Félix, 86 jaar, echtgenoot van Van den Bleeken Emilie, Brasschaat

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 2,     10-01-2018  35

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

Justitie in de 21e eeuw   
Een getuigenis over 
justitie in transitie… 
Lezing door Jos Vander Velpen 
woensdag 10 januari 2018 om 
20 uur. Onze rechtspraak en 
de wereld van justitie zijn de 
laatste 50 jaar ingrijpend ver-
anderd en zijn nog permanent 
in ontwikkeling. We vonden het 
dan ook gepast om hier tijdens 
een lezing bij stil te staan en te 
laten getuigen door iemand uit 
het werkveld hoe deze transi-
tie van justitie wordt ervaren. 
De laatste jaren worden vele 
hervormingen aangekondigd, 
maar toch blijft het imago van 
justitie vaak slecht bij de publie-
ke opinie. Jos Vander Velpen 
(1948) is doctor in de rechten 
en advocaat aan de balie in 
Antwerpen. Als advocaat is 
hij gespecialiseerd in men-
senrechten en internationaal 
humanitair recht. Ook strafrecht 
is hem niet vreemd en regel-
matig komt hij in de media in 
verband met strafzaken waarin 
hij pleit. Sinds 1 januari 2004 is 
hij voorzitter van de Liga voor 
de Rechten van de Mens, in 
opvolging van Paul Pataer.  We 
zijn dan ook bijzonder verheugd 
hem deze avond het woord te 
mogen geven voor een getui-
genis hoe hij justitie ervaart en 
wat de toekomst van justitie 
brengen kan.  We bieden elke 
deelnemer een gratis drankje 
aan en hopen met elkaar in 
gesprek te gaan, samen te zoe-
ken naar wat ons als cultuurbe-
leving bindt. Prijs:  V V K  € 
12 – DF-cultuurkaarthouders 
betalen in VVK € 8 - <25 jaar 
€ 4. Wie aan de kassa betaalt, 
betaalt € 2 extra. Abonnemen-
ten: vrije toegang  Plaats: Ons 
Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren:  www.da-
vidsfondsbrasschaat.be of 
Johan Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60, activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be

Gezocht !!! witte poes met 
zwarte staart en zwart 
vlekje op hoofdje. Omge-
ving mishagen Brasschaat 
. 0479441677
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meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur
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KREDIET !
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STEL ZELF
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EETKAMER 

SAMEN
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nu

€

€377

€

€437

in 
stock

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te koop: Driewieler bl. v. 
volwassenen. € 400. i.g.st. 
0495/789 031

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47
Dame geeft computerles 
aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410


